Yatırım Danışmanlığı Birimi
Piyasalara Bakış
ABD’de enflasyon vakti. Nisan ayı verisinin son 13 ayın zirvesine
ulaştığı ABD manşet enflasyon verisi sonrasında artan enflasyonist
ayak sesleri açısından bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi öncelikli
gündem maddesi. Öncesinde ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi ve Dolar
endeksinde (DXY) gerileme görmüştük. Piyasada Fed yetkilileri ve
Hazine Bakanı Yellen’dan gelen açıklamalarla şekillenmiş
enflasyonun geçici olduğu görüşü ağır basmaya devam ediyor.
TSİ15:30’da açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde vadeli Dow
Jones endeksinde (+%0.1) ve vadeli MSCI Gelişmekte Olan
Piyasalar (MSCI GOP) endeksinde (+%0.5) sınırlı pozitif eğilim
görmekteyiz. Gündemde öne çıkan diğer başlıklar yurt dışında bir
politika değişikliği öngörülmeyen ECB toplantısı (TSİ14:45), yurt içi
gündemde ise kabine toplantısı.
BİST-100 – Haziran ayında sınırlı pozitif ayrışma. 2021 yılında
gelişen piyasalara göre %24 daha zayıf performans sergilemiş
Türk hisse piyasası, Haziran ayında negatif ayrışmanın sınırlı
kısmını geri aldı. Aylık bazda MSCI Türkiye endeksi, MSCI GOP
endeksine göre %1 daha iyi performans sergilemiş durumda. Güne
başlarken hafta başındaki görüşlerimize paralel 1400-1480
aralığında dalgalanmanın devamını bekliyoruz. Yeni günde adına
çekincemiz 1455-1460 bandının aşılamaması, böyle bir teknik
görünümde 1430-1420 aralığına yönelik düzeltme riskini artırabilir.
VİOP Endeks30 – Yakın vade açısından aşırılaşma bölgesine
yaklaşılıyor. Haziran vade kontratta kapanış 1568,25, akşam
seansında ise 1564,75 seviyesinde gerçekleşti. Kontratta kısa
vadede yeniden pozitif eğilime geçiş adına 1550-1560 bölgesini
önemsemiştik. Üzerinde kalınması kısa vade adına olumlu ancak
aynı zamanda aşırılaşma bölgesine yaklaşılması yükselişin tempo
kaybetmesine neden olmakta. Bu paralelde güne sınırlı pozitif açılış
beklediğimiz kontratta 1590-1600 bölgesini güçlü direnç olarak
takip ediyor, altında 1575-1585 bandında günlük bazda yükseliş
denemelerinin zayıflayabileceğini düşünüyoruz. Söz konusu
seviyelerden gelebilecek kar satışları açısından ilk destek bölgeyi
ise 1555-1550 aralığı olarak takip etmekteyiz.
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Rölatif Endeks Performansları (2021=100)

MSCI GOP/MSCI Dünya

MSCI Türkiye/MSCI GOP
Kaynak: Refinitive, Garanti BBVA Yatırım

BİST-100 (30’, TL)

Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

Spot USD/TL. ABD’de Mayıs ayı TÜFE verisinin önceki ay
bulunduğu %4.2 seviyesinden %4.7 seviyesine yükseleceği tahmin
ediliyor. ECB, para politikası toplantısında faiz değişikliği
beklenmiyor ancak son Euro Bölgesi verilerinin zayıf olduğu göz
önüne alınırsa güvercin tonda açıklamalar öne çıkabilir. Dolar
endeksi bu hafta yatay hareket ediyor ancak bugünkü ABD
enflasyon verisi kuvvetli gelirse küresel olarak dolar talebi artabilir.
GOÜ para birimleri bu durumdan olumsuz etkilenebilir. 17
Haziran’da TCMB’nin PPK’da politika faizi değişikliği yapması
beklenmiyor. ABD’de reel faizler artış eğilimi gösterdikçe altında
güçsüzlük belirginleşebilir.
Türk Eurobond Piyasası. Örnek fiyatlamaların bulunduğu devlet
ve özel sektör eurobondlarından oluşan listeye linkten
ulaşabilirsiniz.
https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eur
obond10062021.xlsm
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Günlük Strateji Fikirleri
Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz
Ort.Günlük Hacim

Ort.Günlük Adet

Hisse

Destek 2

Destek 1

Son Fiyat

Direnç 1

Direnç 2

3 Ay (MnTL)

3 Ay (MnTL)

AEFES

22,65

22,90

23,12

23,34

23,59

41,1

1,8

AKBNK

5,31

5,38

5,45

5,52

5,59

420,8

82,4

INDES

6,07

6,20

6,32

6,44

6,58

106,5

5,6

KCHOL

18,90

19,11

19,29

19,47

19,68

287,9

14,7

SISE

7,87

8,01

8,14

8,27

8,41

617,0

81,1

TCELL

15,99

16,18

16,35

16,52

16,71

283,8

18,4
6,6

TKFEN

15,22

15,35

15,46

15,57

15,70

105,2

TUPRS

99,78

101,27

102,60

103,93

105,43

404,2

4,2

YKBNK

2,21

2,24

2,27

2,30

2,33

451,7

204,2

ARCLK-AL

F_XU0300621-SAT

Pair Trade

F_XU0300621-AL

GSDHO-SAT

Pair Trade

TAVHL-AL

THYAO-SAT

Pair Trade

Günlük Strateji Fikirleri tablomuzda teknik analiz baz alarak oluşturduğumuz listede yer almış hisselerde destek ve direnç
seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu nedenle bazı hisselerde destek ve direnç seviyelerini hisse senedinin
kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Hisselere yönelik destek direnç seviyeler açılış öncesi
belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyelerle farklılık gösterebilir. Hisseler
alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti BBVA Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır.
Performans değerlendirmesinde ilk 10 dakika verisi baz alınırken, performans bilgileri her ayın ilk işlem gününde paylaşılır.
Açılış itibariyle Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 yükseliş ve üzerinde açılış
gerçekleştirenler ile Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 düşüş ve altında
açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade önerilerinde açılış
itibariyle %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil
edilmeyecektir. Pair Trade öneri performanslarında BİST’te spot piyasa kapanışındaki veriler baz alınmaktadır.
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YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ BBVA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır.
Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş.’nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz
ve Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı
ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

