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Piyasa Gelişmeleri                                                                      4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde güç kazandı ve günü %0.82 artışla 4,105 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 82 milyar TL olarak gerçekleşirken,

BIST100 endeksine dahil olan 56 hisse değer kazandı, 42 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.62 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı

vadeli endekslerde ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda fiyatlamalar FED toplantısının yansımalarını gösteriyor. ABD endeksleri dünü kayıplarla kapatırken yine Dow Jones-Nasdaq ayrışması takip edildi,

Nasdaq %1.7 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0.5 geriledi. FED toplantısında faiz kararı, piyasa beklentilerine paralel açıklansa da özellikle başkan Powell’ın

açıklamaları endekslerdeki baskının ana sebebi oldu. Karar metninde her ne kadar sıkılaşma adımlarının yavaşlatılabileceği sinyali alınsa da Powell faizlerin “daha

yavaş ancak daha yüksek” bir seviyeye geleceğine işaret etti. Bununla birlikte daha önce %4.8 seviyelerinde olan 2023 yılı için en yüksek ima edilen faiz mevcut

durumda Haziran 2023 için %5.15 seviyelerine yükselmiş durumda. FED, kısa vadede kararlarını veri odaklı alacağını belirtti bu nedenle bu fiyatlamaların her veride

değişebileceğini unutmamak gerekir. Bugüne başlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.14 seviyesinden işlem görürken, 3 aylık bono faizi %4.11, dolar endeksi ise 112.5

seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek, kötü veri-iyi fiyatlama ilişkisi sürecektir. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası(ECB)

başkanı Lagarde’ın konuşması da takip edilecek. İçeride ise veri akışı sakin, güçlü gelen şirket finansalları izleniyor, 9 Kasım bilanço açıklamaları için son tarih

olacak.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 4,000 üzerinde tutunan endekste görünüm hala olumlu, bu aşamada 4,150-4,250 direnç

seviyeleri olarak izlenebilir, 4,000-3,850 ise destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara kısa vadede 4,000 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak

izlemelerini öneriyoruz.

Hazine USD Tahvil Faizleri – (2 yıllık - 10 yıllık) Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksi (yıl başından bu yana)
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BIST-100                                                                                    4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 4,000 üzerinde tutunan endekste görünüm hala olumlu, bu aşamada 4,150-4,250

direnç seviyeleri olarak izlenebilir, 4,000-3,850 ise destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara kısa vadede 4,000 seviyesini zarar-kes seviyesi

olarak izlemelerini öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dalgalı seyreden kontratta, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 4,700-4,750 seviyelerini direnç olarak izleyeceğiz. 4,600-4,550 kısa vadede ilk destek

seviyeleri iken 4,400 ana destek olarak izlenebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse

senetlerinin mekanik destek direnç

tablosudur. Destek ve dirençlerin,

hisselerin fiyat adımına yuvarlanması

gerekir. Mevcut seviyenin Pivot

seviyenin üzerinde ya da altında olması

yön açısından fikir verebilir.
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Günlük Hisse Beklentileri                                                            4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz

alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün)

teknik göstergelere göre

düzenlenmiştir. Temel göstergelerle

ve daha uzun vadeye göre görüş

farklılaşabilir.
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Dolar/TL                                                                                    4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede iç dinamikler ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 18.0 seviyesinin üzerinde yatay seyreden kurda, teknik olarak 18.0 altına gelinmedikçe

yukarı yönlü oynaklık riskinin sürebileceğini düşünüyoruz.

USD/TL (Haftalık) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

VIOP- Dolar/TL Aralık Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Aralık Vade Kontratı (Günlük)

 Kontratta 19.6-20.0 seviyeleri direnç, 19.15-19.0 destek bölgesi olarak

izlenebilir. 19.6 aşılmadıkça yukarı hareketlerin tepki niteliğinde

kalması beklenebilir.

 Kontratta zayıf seyir sürüyor. Olası yukarı hareketlerde 19.8-20.0-20.3

seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 19.15 seviyesini ise önemli destek

seviyesi olarak takip ediyoruz.
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Euro/Dolar                                                                                 4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın para politikasına ilişkin şahin açıklamalarının ardından paritede görünüm tekrar zayıfladı. Teknik görünümde ciddi bir değişim yok, bu

aşamada 1.01 ara direnç olmak üzere 1.0350 ana direncini izlemeye devam edeceğiz. 1.0350 seviyesini orta vade için referans seviye olarak takip ediyoruz.

0.96 seviyesini ise ana destek olarak takip edeceğiz.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın para politikasına ilişkin yaptığı şahin açıklamalar,

faizlerde tekrar yukarı yönlü harekete neden olurken, değerli metallerde

satış baskısına neden oldu. Ons altında önemli destek olarak izlediğimiz

1,615 bölgesi dün test edilirken, bu bölgeden tekrar tepki alımları geldiği

görülüyor. Bu aşamada 1,685-1,700 seviyelerini direnç, 1,615 seviyesini

ise ana destek olarak izlemeye devam edeceğiz. 1,615 altında

kapanışlarda satış baskısının devamını görebiliriz.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Alçalan kanalda işlem gören gümüşte olası yukarı hareketlerde 20,0-

20,4 seviyelerini ana direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 20,4

üzerinde kısa vadeli bir yukarı tepki süreci başlayabilir. 18,8-18,0-17,5

geri çekilmelerde destek olarak izleyeceğimiz seviyeler olacak.
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Brent Petrol                                                                               4.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte geçen hafta tepki alımları gördüğümüz Brent’te 97.8$ aşılmadıkça hareketin tepki niteliğinde kalacağını

düşünüyoruz. 89.5-87$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Kısa vadede 97.8$ aşılmadıkça dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.

Brent (Haftalık) ABD Ham Petrol Stokları (mn varil)

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz

ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata

ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri

doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü

kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÇekinceYatırım Danışmanlığı


