Yatırım Danışmanlığı Birimi
Piyasalara Bakış
Yeni haftaya risk iştahında sınırlı bozulma ile başlanıyor.

Fed Başkanı Powell’ın geçtiğimiz hafta yaptığı güvercin tondaki
açıklamalarının etkisi azalırken, küresel tarafta hisselerde sınırlı
satışlar görmekteyiz. ABD-Çin arasında Hong Kong kaynaklı olarak
yaşanan gerginlik, delta varyantı ile ilgili soru işaretleri piyasalarda gri
alanları kısa vadede artıran başlıklar. Haftanın ilk işlem gününde
vadeli Dow Jones endeksi (-%0.4) ve vadeli MSCI Gelişmekte Olan
Piyasalar (MSCI GOP) endeksi (-%0.5) ile zayıf eğilime sahip.
S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzlaşmaya vardığı OPEC+
görüşmeleri sonrasında ise brent petrol fiyatında sınırlı bir gerileme
görüyoruz. Varılan uzlaşma ile OPEC+ günlük üretimine her ay 400
bin varil eklenecek.
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BİST’te İşlem Hacmi

BİST-100 – Tatil etkisiyle yılın en düşük işlem hacmi.

BİST’in bugün Kurban Bayramı arife günü nedeniyle yarım gün açık
kalırken, piyasanın hafta sonuna kadar kapalı olacağını hatırlatalım.
Yatırımcılarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor sağlıklı, mutlu ve
huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz. Uzun bayram tatili
öncesinde tam gün işlemlerde BİST’te Cuma günü yılın en düşük
işlem hacmi gerçekleşmiş durumda. Hacimdeki zayıflık yeni günde
de benzer etki nedeniyle gündemde kalabilir. BİST-100 endeksinin
Mart 2020’den bu yana devam eden yükseliş trendi altına
gerilemesiyle birlikte sıkışıklık da artmış durumda. Yarım gün
gerçekleşecek işlemlerin olduğu günde endekste yatay eğilimle açılış
öngörüyoruz. Yataya yakın eğilimle gerçekleşmesini beklediğimiz
açılış sonrasında 1360-1375 aralığının ön plana çıkmasını bekliyoruz.
Tepki alımlarının yeni bir ivme kazanması adına 200 günlük hareketli
ortalamanın bulunduğu 1375 bölgesinin aşılması gerektiğini
düşünüyoruz, söz konusu bölge aşılmadıkça 1360 ve 1345 destek
bölgelerine yönelik sınırlı geri çekilme riski gündemde kalabilir. Yurt
içi gündemde öne çıkan başlıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki
günlük KKTC seyahati bugün başlayacağını; Para Politikası Kurulu
toplantı özeti bugün saat 14.00'te yayımlanacağını belirtelim.

Kaynak: Rasyonet, Garanti BBVA Yatırım.

BİST-100 (Günlük, TL)

VİOP Endeks30 – Sıkışık eğilim aşılamadı. Ağustos vade

kontratta önceki gün kapanış 1484,25, akşam seansında ise 1482,50
seviyesinde gerçekleşti. Kontratta yatay eğilimle güne başlanmasını
bekliyoruz. 1475-1502 aralığını açılış sonrasında kontratta ilk destekdirenç seviyeler olarak takip ederken, 1486 bölgesinin aşılması
halinde aynı zamanda 14.06.2021 tarihinde başlayan alçalan trend
altında sınırlı tepki yükselişi eğilimi ön planda kalabilir. Ancak 15001502 bölgesi aşılmadıkça yükseliş denemelerinin zayıf bir zemin
üzerinde sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünmekteyiz.

Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & VİOP)

Spot USD/TL. TCMB son PPK toplantısında politika faizi

değişikliği yapmadı. Yayınlanan kurul kararlarına göre TCMB, fiyat
istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla
kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden
güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya
kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek
şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam
edilecektir. Dxy fiyatlamaları ise 93 seviyesine yakın seyrediyor.
ABD’de istihdam verileri çok güçlü bir hal almadıkça Dxy aşırı
güçlenemez ve GOÜ para birimleri sakin kalabilir. ABD’de reel faizler
artmaya başlarsa altın daha fazla güçsüzleşebilir.

Türk Eurobond Piyasası. Örnek fiyatlamaların bulunduğu devlet
ve özel sektör eurobondlarından oluşan listeye linkten ulaşabilirsiniz.
https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/euro
bond19072021.xlsm
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Günlük Strateji Fikirleri

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz
Ort.Günlük Hacim

Ort.Günlük Adet

Destek 2

Destek 1

Son Fiyat

Direnç 1

Direnç 2

3 Ay (MnTL)

3 Ay (MnTL)

AKSEN

11,46

11,67

11,86

12,05

12,26

77,6

6,2

KOZAL

102,70

104,50

106,10

107,70

109,50

666,1

5,5

MPARK

22,53

22,74

22,92

23,10

23,31

20,7

0,9

TUPRS

93,30

94,07

94,75

95,43

96,20

387,7

4,0

YKBNK

2,26

2,28

2,30

2,32

2,35

445,8

204,5

Hisse

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.

