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Piyasa Gelişmeleri                                                                      21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Cuma gününe satışlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü %0.43 yükselişle 4,526 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 81,4 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 81 hisse değer kazandı, 17 hisse değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.61 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli

endekslerde negatif bir seyir izleniyor.

ABD endeksleri Cuma gününü pozitif kapatsa da, haftayı değer kayıpları ile tamamlamış oldu. FED yetkililerinden gelen açıklamalar geçtiğimiz hafta endekslerde

dalgalanmaya neden oldu. Perşembe günü açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard, sunumunda FED’in enflasyonu kontrol altına alabilmesi için faiz oranlarını

daha da yükseltmesi gerektiğini belirtti. Bullard, Aralık ayına ilişkin bir sinyal vermese de, ABD’de enflasyonu önleyici faiz bandının %5-7 bandı olduğunu ifade etti. Cuma

günü ise Boston FED Başkanı Susan Collins’in açıklamaları takip edildi. Collins, tahminlerin altında gelen Ekim ayı enflasyonunun para politikası konusunda görüşünü

değiştirmediğini ve faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Collins faiz artış miktarına ilişkin yorumda bulunmadı. Hafta sonu ise Atlanta FED Başkanı Raphael

Bostic yaptığı konuşmada, Aralık toplantısında 75 baz puan artış yerine daha ufak miktarlı artış olabileceğini, ancak toplamda 100 baz puan daha artış gerektiğini belirtti.

FED yetkililerinden farklı açıklamalar gelirken, kurumların beklentileri de ayrışıyor. Nomura Holdings faizin %5,75 ile zirve yapmasını beklerken, Citi zirvenin %5,50, Goldman

Sachs, Wells Fargo, Bank of America ve Barclays %5,25, JP Morgan, Bloomberg Economics, Deutsche Bank ve UBS %5, Morgan Stanley ise %4,75 olmasını bekliyor. Piyasalarda

ise faizin 2023 yaz aylarında %5 civarında zirve yapacağı fiyatlanıyor. Aralık toplantısına kadar piyasalarda veri odaklı fiyatlamanın ve dalgalı seyrin devam edebileceğini

düşünüyoruz. Haftaya başlarken Çin’den gelen haber akışı piyasalarda baskı yaratıyor. Çin’de 6 ay sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşirken, “sıfır vaka”

politikasında sıkılaşma beklentisi hisse piyasalarında satışlara neden oluyor. Haber akışının etkisi ile petrol fiyatlarında düşüş, dolar endeksinde ise güçlenme görüyoruz.

Bugün veri akışı sakin, haftanın devamında ise ABD ve Avrupa’da PMI verileri, ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi ve FED toplantı tutanakları takip

edilecek. İçeride ise geçtiğimiz hafta sakin bir veri akışı vardı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B, görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Bu hafta da Moody’s’in

değerlendirme raporu takip edilecek. Perşembe günü ise TCMB PPK toplantısı izlenecek.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede BIST100 endeksinde ağırlığı yükselen iki hissede gözlenen negatif seyir endekste dalgalanmaya

neden oldu. Bu aşamada 4,500-4,450 ve 4,400 destek seviyeleri iken 4,400 altında kısa vadeli görünüm zayıflayabilir, 4,550-4,600 seviyeleri ise direnç olarak izlenmelidir.

Yatırımcılara holding, otomotiv, GYO ve sigortacılık sektörlerinde pozisyonlarını korumalarını, havacılık, enerji ve gıda sektörlerinde ise fırsat kovalamalarını öneriyoruz.

Hazine USD Tahvil Faizleri – (2 yıllık - 10 yıllık) BIST100 ($ bazlı haftalık grafik)
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BIST-100                                                                                    21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede BIST100 endeksinde ağırlığı yükselen iki hissede gözlenen negatif seyir endekste

dalgalanmaya neden oldu. Bu aşamada 4,500-4,450 ve 4,400 destek seviyeleri iken 4,400 altında kısa vadeli görünüm zayıflayabilir, 4,550-4,600 seviyeleri

ise direnç olarak izlenmelidir. Yatırımcılara holding, otomotiv, GYO ve sigortacılık sektörlerinde pozisyonlarını korumalarını, havacılık, enerji ve gıda

sektörlerinde ise fırsat kovalamalarını öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli yükselen kanalın destek bölgesini test eden kontratta yön tayini adına 4,900 seviyesini izlemeye devam edeceğiz. 4,900 altında saatlik kapanışlar

görmemiz halinde satış baskısının artması ve 4,750-4,650 desteklerinin kısa vadede hedef haline gelmesi beklenebilir. Satışların 4,900 bölgesinde

dengelenmesi ve tepki alımlarının gelmesi halinde ise tekrar 5,250-5,350 seviyelerini yukarı yönlü hedefler olarak takip edeceğiz.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    21.11.2022Yatırım 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                                                            21.11.2022Yatırım 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                                                                                    21.11.2022Yatırım 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                                                                                 21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

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

 Euro/Dolar paritesindeki hareketin etkisiyle yukarı hareket

gördüğümüz kontratta 20.0 seviyesi direnç, 19.5-19.0 destek seviyeleri

olarak izlenebilir. Teknik olarak güçlenen kontratta 19.5 üzerinde

kalındıkça yukarı denemelerin devamını görebiliriz.

 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                                                                                 21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Paritede orta vadeli referans seviye olarak izlediğimiz 1.0350 bölgesinde zorlanma görülüyor. Bu seviye üzerinde zaman zaman yukarı yönlü ataklar görsek

de, parite 200 günlük hareketli ortalama (mevcut fiyatla 1.0387) üzerinde kapanış yapmakta zorlanıyor. Kısa vadede yukarı yönlü hareketin güçlenmesi ve

kalıcı olabilmesi için 200 günlük ortalama üzerinde kapanışı önemsiyoruz. Teknik olarak 1.025 üzerinde kalındıkça yukarı denemelerin devamını görebiliriz.

Olası geri çekilmelerde 1.0250-1.01-1.00 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                                                                       21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında mevcut görünümde 1,780 ilk direnç iken, bu seviye üzerinde

1,800-1,870 seviyeleri hedeflenebilir. 1,730-1,700-1,685 ise destek

seviyeleridir. Beklentilerin altında gelen ABD enflasyonunun ardından

yukarı yönlü hareketler güçlense de, direnç olarak çalışan 1,780 bölgesi

aşılmadıkça kısa vadede dalgalı bir seyir bekliyoruz.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Gümüşte 22,0 seviyesi kısa vadede direnç görevi görüyor. Bu seviye

üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa vadede yukarı hareketin

güçlendiğini görebiliriz. 20,75-20,0 ise destek bölgesi olarak takip

edilmelidir. 22,0 aşılmadıkça kısa vadede dalgalı bir seyir bekliyoruz.
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Brent Petrol                                                                               21.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya başlarken Çin’den gelen haber akışı petrol piyasalarında baskı yaratıyor. Çin’de 6 ay sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşirken, “sıfır vaka”

politikasında sıkılaşma beklentisi petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Geri çekilmelerin devamı halinde 85,0-82,5$ destek seviyelerini takip edeceğiz.

Olası yukarı tepki hareketinde ise 90$ direnç olarak izlenebilir.

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

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


