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Piyasa Gelişmeleri                                                                      25.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde 4,939 seviyesine kadar yükselse de günü 4,858 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 133 milyar TL olarak

gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan 65 hisse değer kazandı, 32 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.61 seviyesinden işlem

görürken, yurtdışı vadeli endekslerde yatay seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda iyimserlik sürüyor. Hafta başından bu yana yükseliş çabasında olan endeksler FED toplantı tutanaklarından destek buldu ve dün de yükseliş

yaşadı. ABD endeksler %0.3-0.9 aralığında değer kazanırken, Avrupa’da yükseliş sürdü. Asya-Pasifik endekslerinde ise çoğunlukla yatay seyir görülüyor. Piyasaların

odak noktası FED olmaya devam ediyor ve gelen ekonomik veriler de beklentileri etkiliyor. Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde

gerçekleşti, bir süredir istihdam piyasasında bir zayıflamadan bahsedebiliriz. Öte yandan son gelen PMI verileri de yavaşlamaya işaret ediyordu. Tüm bunların FED’in

faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisini güçlendirdi, FED’in Aralık ayında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %3.65

seviyesine gelirken, dolar endeksi de 106.0 seviyesinin altına geriledi. Bugün ABD piyasaları erken kapanacak, bu nedenle işlem hacmi düşük bekleniyor. İçeride ise

TCMB beklentilere paralel şekilde politika faizini %9.0’a çekti, karar metninde faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiği ifade edildi. Öte yandan TCMB, bankalara

ilettiği yazı ile önümüzdeki yıl için TL mevduat payı yüzde 60 altında kalan bankalar için zorunlu karşılıklar üzerinden % 3-8 arasında komisyon uygulamasına

başlayacağını bildirdi.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste kısa vadede 4,800-4,730-4,650 destek seviyeleri iken 4,950-5,100 bandı direnç bölgesi olarak

takip edilebilir, yatırımcılara 4,650 altına gelinmedikçe pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.

Hazine USD Tahvil Faizleri – (2 yıllık - 10 yıllık) BIST100 ($ bazlı haftalık grafik)
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BIST-100                                                                                    25.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste kısa vadede 4,800-4,730-4,650 destek seviyeleri iken 4,950-5,100 bandı direnç

bölgesi olarak takip edilebilir, yatırımcılara 4,650 altına gelinmedikçe pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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 Yükselen kanal içerisinde işlem görmeye devam eden kontratta ilk hedef olarak izlediğimiz 5,000 bölgesi test edildi ancak bu bölge üzerinde ilk aşamada

kalıcılık sağlanamadı. Mevcut durumda 5,500-5,535-5,600 seviyelerini direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. Yükselen kanalın üst bandında yaklaşan

kontratta 5,535 aşılmadıkça kısa vadede zorlanma görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5,250-5,170 destek olarak izlenebilir. 5,250 seviyesini kısa

vadede zarar-kes olarak izlemeyi öneriyoruz.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)
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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                                                            25.11.2022Yatırım 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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 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                                                                                 25.11.2022Yatırım 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 direnci henüz aşılamadı. Bu aşamada 19.5-

19.0 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Teknik olarak güçlenen

kontratta yukarı hareketin devamı adına 20.0 seviyesini önemli direnç

olarak izliyoruz.

 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                                                                                 25.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket hızlanıyor. Bir süredir orta vade için referans seviye olarak izlediğimiz 1.0350 bölgesinde dalgalanma

görülürken, dünkü hareketle hem bu seviye hem de 200 günlük hareketli ortalama (mevcut fiyatla 1.0386) aşıldı. Bu hafta ABD’de yayımlanan FED toplantı

tutanakları piyasalardaki fiyatlamayı destekler nitelikte gerçekleşirken, tüm dünyada açıklanan PMI verilerinde özellikle ABD’de beklentilerin üzerinde

oluşan yavaşlamanın da paritedeki fiyatlamayı desteklediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla teknik olarak da güçlenen paritede kısa vadede yükselişin devam

edebileceğini düşünüyoruz. 1.0350 üzerinde kalındıkça 1.07-1.08 bölgesi hedef haline gelebilir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       25.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile birlikte

ons altında tepki alımları görülüyor. Mevcut görünümde 1,785 ilk direnç

iken, bu seviye üzerinde 1,800-1,870 seviyeleri hedeflenebilir. 1,730-

1,700-1,685 ise destek seviyeleridir. Bu aşamada 1,785 seviyesi aşıldığı

takdirde kısa vadeli pozisyon alınabilir.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 22,0 seviyesini aşmakta zorlanan gümüşte bu seviye aşılmadığı sürece

kısa vadede dalgalanma görebiliriz. 20,75-20,0 destek seviyeleri olarak

takip edilmelidir. 22,0 üzerinde kısa vadede risk alınabilir.
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Brent Petrol                                                                               25.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya başlarken Çin’den Covid-19 vakalarına ilişkin gelen negatif haberler petrol piyasalarında baskı yaratırken, OPEC+ ile ilgili medyada yer alan haberler

satışların sertleşmesine neden oldu. Medyada yer alan haberlere göre OPEC’in 500 bin varil üretim artışı yapacağı iddia edildi. Ancak Suudi Arabistan tarafının

bu haberi yalanlaması ile hızlı tepki alımları gördük. Teknik olarak alçalan kanalda işlem görmeye devam eden Brent Petrol’de geri çekilmelerin devamı

halinde 82,5$ seviyesini kritik destek olarak takip edeceğiz. Bu seviye altında kapanışlarda 75$ bölgesi hedef haline gelebilir. Olası yukarı tepki hareketinde

ise 90$ direnç bölgesi olarak izlenebilir.

Brent (Günlük) 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


