
 
 

 

PİYASALAR DENGE BULMAYA ÇALIŞIYOR  
 

Küresel büyümeye yönelik endişelerle hafta başından bu yana satış 

baskısına sahne olan piyasalar zayıflıktan sıyrılma çabasını 

sürdürüyor. Beklentilerin belirgin şekilde altında kalan Ağustos ayı 

istihdam rakamlarının ardından ABD’de işsizlik maaşı başvurularının 

tahminlerden daha iyi bir tablo ortaya koyması risk iştahına destek 

veren bir unsur olarak çalışsa da ABD’de varlık fiyatlarının gerek artan 

korona virüs vaka sayılarının yaratığı endişeler gerekse iki hafta 

sonraki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerle kazanımlarını korumakta 

başarılı olamadığını gördük. Buna karşın yeni güne hem Asya 

piyasaları hem de ABD vadeli işlem kontratları iyimser sayılabilecek 

bir zeminde başlıyor. 
 

Yurt dışı kaynaklı satış baskısının etkilerini net şekilde hisseden ve 

hafta içindeki değer kaybı %2,5’e yaklaşan BIST-100 endeksi ise dün 

yurtdışındaki toparlanma çabalarının desteğini de arkasına alıp 

göreceli olarak çok daha güçlü bir tepki verirken günü %1’in üzerinde 

değer kazanımı ile tamamladı. Henüz çok güçlü bir momentumdan 

söz etmek zor olsa da haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının 

kayıpları azaltma çabasını ne ölçüde sürdürebileceğini takip edeceğiz. 

 

USD/TL yön arayışında. Önceki gün TCMB’den gelen açıklamaların 

enflasyon-faiz denkleminin nasıl şekilleneceğine dair soru işaretleri 

yaratması nedeniyle TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden 

negatif ayrışırken USD/TL son iki haftanın zirve seviyelerini test etti. 

Teknik açıdan baktığımızda 8,4725 seviyesini öneminin yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde 8,54’e kadar tepkiler 

görmemiz olası. Kaldı ki, dün söz konusu seviyenin aşılmasının 

ardından yükselişin 8,52 sınırına kadar devam ettiğine şahit olmuştuk. 

8,4725’in altında kalınması ve hatta bu bölgede kapanışlar 

yapılmasının ise TL açısından oldukça pozitif bir sinyal vereceğini 

düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda kurun 8,40’ın altını hedeflemesi 

olası görünüyor.  

 

Borsa İstanbul tepki alımları ile destek buldu. Yurtdışı piyasalardaki 

satış baskının hafiflemesi Borsa İstanbul’un dün iyimser bir zeminde 

hareket etmesini sağlarken BIST-100 endeksi 1440 puandan geçen 

200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yeniden yükselmeyi 

başardı. Teknik açıdan önemi yüksek olan bu seviyenin üzerinde 

kalınmasının kayıpları azaltma çabasına destek vereceğini söylemek 

mümkün. Her ne kadar kısa vadeli göstergeler henüz tam anlamıyla 

iyileşmemiş olsa da 200 günlük ortalamanın üzerinde kalındıkça ilk 

etapta 1460 puana doğru bir eğilim oluşması şaşırtıcı olmayacaktır.  

 

 

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz. 

PİYASA ÖZETİ 

  Son Değişim 

BIST 100 1,453 % 1.31 

BIST 30 1,554 % 1.17 
    

Dow Jones 34,879 -% 0.43 

S&P 500 4,493 -% 0.46 

DAX 15,623 % 0.08 

FTSE 100 7,024 -% 1.01 
    

EUR/USD 1.1833 % 0.08 

USD/TL 8.4484 % 0.14 

EUR/TL 9.9968 % 0.05 

DXY 92.46 -% 0.03 

Döviz Sepeti 9.2226 % 0.09 
                                

Altın (USD/ons) 1,803 % 0.50 

Brent 71.84 % 1.26 
                                    

2Y TL Faiz 18.34 -5 bp 

10Y TL Faiz 17.26 -5 bp 

10Y USD Faiz 1.31 1 bp 

VADELİ PİYASALAR 

Sözleşme XU030 Ekim USDTRY Eylül 

Son Uzl. Fiyatı 1,581 8.5569 

Değişim % 1.05 % 0.12 

Açık Pozisyon 527,188 520,608 

MODEL PORTFÖY 

Hisse 
Eklenme 

Tarihi 
Hedef Fiyat 

Mevcut 

Getiri 

Potansiyeli 

ARCLK 27.04.2021 42.20 31% 

CCOLA 13.10.2020 106.00 16% 

KCHOL 14.02.2020 29.90 33% 

KRDMD 18.01.2021 11.00 50% 

MPARK 08.04.2021 30.00 15% 

PGSUS 09.12.2020 90.60 30% 

SISE 06.07.2020 11.50 33% 

TOASO 09.09.2019 47.20 1% 

TUPRS 05.08.2021 124.00 19% 
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BIST-30 EKİM VADELİ VİOP KONTRATI  

Arka arkaya iki günde yaşanan geri çekilmenin ardından Ekim vadeli 

kontratta 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1552 seviyesini ilk 

destek olarak takip edeceğimize dikkat çekmiştik. Dünkü geri 

çekilmede 1553 seviyesine kadar inilirken bu bölgeden tepki alımları 

geldiğini gördük. Tepkinin devamının gelebilmesi için 1570 puanın 

üzerinde kalıcı olunması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir 

senaryoda ilk etapta 1594 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz.   
 

 
Kaynak: Matriks 
 

USD/TL EYLÜL VADELİ V İOP KONTRATI  

8,5315 seviyesinin aşılması ile kısa vadeli görünümünün bozulduğuna 

vurgu yaptığımız Eylül vadeli USD/TL kontratında 8,59 seviyesinin 

direnç olduğuna dikkat çekmiştik. Beklentimize paralel olarak dün 

açılışla birlikte yukarı yönlü bir eğilim izlenirken 8,60 seviyesine kadar 

tepki verildiğini gördük. Günlük bazda 8,5315’in önemini 

koruduğunu düşünüyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerinde kalındıkça 

bir kez daha 8,60’a doğru yukarı yönlü tepkiler görmemiz olası 

duruyor. 8,5315’in altındaki rakamlar ise 8,4500’a doğru bir eğilimi 

tetikleyebilir.  
 

 
Kaynak: Matriks 

AJANDA 

10/09 – Almanya TÜFE (09:00) 

10/09 – İngiltere GSYH (09:00) 

10/09 – Türkiye İşsizlik Oranı (10:00) 

10/09 – ABD ÜFE (15:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma 

Murat AKYOL 

murat.akyol@unluco.com 

(212) 367 36 36 
 

Hisse Kapanış Hedef Stop Loss Son 7 Gün Son 30 Gün Bu Yıl

PETKM 6.13 6.26 6.00 -0.5% 4.6% 23.1%

TTKOM 7.28 7.42 7.14 -1.0% 8.2% -10.0%

TTRAK 166.80 170.15 163.45 -2.5% -8.0% -2.1%

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

mailto:murat.akyol@unluco.com


 

 
 

 
 

 

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine 

tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  Burada yer alan bilgiler ve diğer 

kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul 

Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin 

eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.  
 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı 

gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından 

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise 

genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler 

herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar’ın mali durumu ile risk ve 

getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı 

alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen 

gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar’ın 

ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler 

A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’den 

herhangi bir talepte bulunulamaz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız. 
 

Mevcut Çıkar Çatışmaları: 

Şirket Unvanı Beyan 

     PGSUS                     E  

 

Önemli Uyarı 

 

https://www.unlumenkul.com/services/file/KisiselVerilerinKorunmasi-75.pdf
http://www.unluco.com/cikarcatismalari/unlucoolasicikarcatismalari.html
http://www.unluco.com/cikarcatismalari/unlucoolasicikarcatismalari.html

