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Piyasa Gelişmeleri                                                                      16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne güçlü alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü % 1.90 artışla, 4,657 puandan kapattı. İşlem hacmi 125 milyar TL olarak

gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan 44 hisse değer kazandı, 55 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.60 seviyesinden işlem

görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise karışık bir seyir izleniyor.

ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksi(ÜFE), geçen hafta açıklanan TÜFE gibi beklentilerin altında kaldı ve ivme kaybetmeye devam etti. Çekirdek ÜFE %7.2

beklenirken, %6.7 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriyle beraber riskli varlıklarda iyimser fiyatlama devam etti. ABD’de hisse endeksleri %1 civarında değer kazanırken,

akşam saatlerinde Polonya’ya düşen 2 füze yükselişleri sınırladı. Yapılan açıklamalara göre füzelerin Ukrayna tarafından fırlatıldığı ifade ediliyor, bu aşamada

tansiyonun ilk andaki kadar yükselmeyeceği düşünülebilir. Öte yandan dolar endeksinde 106.5, ABD 10 yıllık tahvil faizinde ise %3.82 seviyesinden işlem geçiyor. ABD

dolarındaki değer kaybıyla beraber Euro/Dolar paritesinde 1.0370, ons altında ise 1,773 seviyesi test ediliyor. Özellikle Euro/Dolar paritesinde Euro lehine hareketin

1.0250-1.0350 bandı korundukça bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Ayrıca açıklanacak olan bazı perakende şirket finansalları da hem talep hem de enflasyon açısından fikir verecektir.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Son dönemde hisse bazında çok sert yükselişler izliyoruz, bu aşamada temkinli olmak gerektiğini

düşünüyoruz. Endekste 4,550-4,450 ve 4,300 destek seviyeleri iken 4,700-4,750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Sektörel bazda sigortacılık, GYO, gıda ve

otomotiv sektörlerini tercih ediyoruz.

Hazine USD Tahvil Faizleri – (2 yıllık - 10 yıllık) BIST100 ($ bazlı haftalık grafik)
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BIST-100                                                                                    16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Son dönemde hisse bazında çok sert yükselişler izliyoruz, bu aşamada temkinli olmak

gerektiğini düşünüyoruz. Endekste 4,550-4,450 ve 4,300 destek seviyeleri iken 4,700-4,750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Sektörel bazda sigortacılık,

GYO, gıda ve otomotiv sektörlerini tercih ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gözlenen satıcılı seyrin ardından 4,900 destek bölgesinde dengelenen kontratta yukarı ivme sürüyor. Bu aşamada

5,250-5,350-5,500 seviyeleri yukarı hareketlerde kısa vadeli hedefler olarak izlenebilir. 5,170-5,000-4,900 ise destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)



5

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    16.11.2022Yatırım 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                                                            16.11.2022Yatırım 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                                                                                    16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Yatay seyir gözlenen kurda teknik olarak 18.0 altına gelinmedikçe yukarı yönlü oynaklık riskinin sürebileceğini düşünüyoruz. 18.0-17.5 destek, 18.75 direnç

olarak izlenebilir.

USD/TL (Haftalık) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

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

 Euro/Dolar paritesindeki hareketin etkisiyle teknik olarak güçlenen

kontratta 19.5-20.0 seviyeleri direnç, 18.9-18.6 destek bölgesi olarak

izlenebilir. 19.5 üzerinde yukarı hareketin güç kazanması beklenebilir.

 Kontratta zayıf seyir sürüyor. 19.15 altında 18.6-18.3 destekleri

hedeflenebilir. Olası yukarı hareketlerde 19.15-19.5-19.8 seviyeleri

direnç olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından paritede yukarı tepki hareketi izleniyor. 1.01 ara direncini hızla aşan paritede 1.0350

seviyesini orta vade için referans seviye olarak takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışlarda bir süre Euro pozitif seyrin devamı beklenebilir. Olası geri

çekilmelerde 1.01-1.00 ilk önemli destek seviyeleri iken, 0.96 seviyesi ana destek olarak izlenmelidir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında teknik olarak bir süredir dikkat çektiğimiz dip oluşumunun

ardından, geçen hafta beklentilerin altında gelen ABD enflasyonu ile

birlikte yukarı hareket ivme kazandı. Mevcut görünümde 1,775 ilk direnç

iken, bu seviye üzerinde 1,800-1,870 seviyeleri kısa vadede test

edilebilir. 1,730-1,700-1,685 ise destek seviyeleridir. Mevcut teknik

görünümün bir süre ons altında yukarı tepkinin devamına işaret ettiğini

düşünüyoruz.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Teknik olarak güçlenen gümüşte, 22,0 üzerinde kalıcılık sağlanması

halinde kısa vadede yukarı hareketin sürmesini bekliyoruz. 22,5-23,5

seviyeleri kısa vadede hedef olarak izlenebilir. 21,2-21,0 ise destek

bölgesi olarak takip edilmelidir.
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Brent Petrol                                                                               16.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte son dönemde tepki alımları gördüğümüz Brent’te direnç olarak izlediğimiz 98$ bölgesi aşılamadı. Bu seviye

aşılmadıkça dalgalanmanın devamını bekliyoruz. Geri çekilmelerde 90.0-87.5-85$ destek seviyelerini takip edeceğiz.

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

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi
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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı
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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


