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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.

Çekince
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 Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin

ön plana çıktığını izledik. Avrupa ve ABD’de piyasalar %3 ila

%5 arasında değer kazançları ile haftayı tamamladı. Bununla

birlikte yılbaşından bu yana Avrupa ve ABD piyasalarındaki

kayıplar halen %20 seviyesinde yer alıyor.

 Kovid-19 salgınına ilişkin dünya genelinde vaka sayısındaki

artış devam ediyor. Toplam vaka sayısı 1,8 mn, toplam can

kaybı ise 114 bin üzerinde seyrediyor. Salgına ilişkin aşı veya

ilaç haberleri gelmediği, ya da ABD’de vaka sayısının tepe

noktası yapıp azalma trendine girdiğini görmediğimiz sürece

piyasalardaki dalgalı seyirlerin devam etmesi beklenmelidir.

 Türkiye’de de salgının yayılmasını önleyici tedbirler

kapsamında hafta sonu ile sınırlı olmak üzere 31 ilde sokağa

çıkma yasağı getirildi. Önümüzdeki dönemde salgının seyrine

göre ek tedbirler görülebilir. BIST-100 endeksi ise yurt dışı

piyasalara paralel geçtiğimiz haftayı %5’e yakın değer kazancı

ile tamamlasa da yılbaşından bu yana %16’ya yakın değer

kaybetmiş durumda. Hem kur tarafında yukarı hareketler ön

plana çıkarken hem de geçtiğimiz hafta faizler tarafında

yukarı seyir izledik. Gelişmekte olan benzer ülke para

birimlerine göre TL’de değer kaybı ise nispeten sınırlı kaldı.

Piyasa GelişmeleriHaftalık Strateji

Kaynak: Bloomberg

Fed’in bilanço büyüklüğü 6 trilyon $’ı aştı
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 Geçen hafta yurt dışı piyasalarda toparlanma çabaları ön

plana çıktı. Haftanın son işlem gününde ise Paskalya Bayramı

nedeniyle Avrupa ve ABD’de piyasalar işleme kapalıydı. Bu

hafta salgının ABD’de Çarşamba günü açıklanacak sanayi

üretimine ve Çin’de Cuma günü açıklanacak 1Ç20 büyüme

verilerinde yarattığı etkileri göreceğiz. Özellikle salgının

ekonomi üzerindeki etkilerinin görülmesi adına bu iki veri

küresel piyasalarda hareketliliği beraberinde getirecektir. Son

haftalarda ABD’de oldukça ciddi yükselişler gösteren haftalık

işsizlik başvuruları piyasaların izleyeceği bir diğer veri akışı

olacaktır.

 IMF ve Dünya Bankası’nın 17-19 Nisan tarihleri arasındaki

yapacakları toplantısında alınacak kararları da izliyor olacağız.

IMF tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, salgın

sürecinde kısa dönemli dolar likiditesine ihtiyacı olan ülkeler

için bu haftaki toplantılarda adım atılacağı belirtilmişti.

 Avrupa piyasaları bu haftanın ilk işlem gününde Paskalya

Bayramı nedeniyle kapalı. Vadeli endeksler ise, ABD tarafında

haftaya satış baskısı ile başlayacağımıza işaret ediyor. BIST-

100 endeksi haftaya kısmi satışlarla başlasa da toparlanmaya

çalışıyor. Haftanın devamında yukarı yönlü hareketin

devamında 100.000 ve 102.000 seviyeleri radarımızda olacak.

95.000 altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece alım

yönündeki pozisyonların korunması gerektiği görüşündeyiz.

BeklentilerHaftalık Strateji

ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6,6 milyon olarak açıklandı

Kaynak: Bloomberg
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Piyasalara ilişkin performans göstergeleri

Kaynak: Bloomberg

Haftalık Strateji

Kaynak: MATRIKS

Brent Petrol 30 $ seviyesinde işlem görüyor

Kaynak: Bloomberg 

Kaynak: MATRIKS

Ons Altın 1689 $ seviyesinde işlem görüyor

Bu hafta Çin’de 1.çeyrek büyüme verileri açıklanacak Bu hafta ABD’de sanayi üretimi verileri açıklanacak
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 Model Portföyümüz, 3 Eylül 2018’den itibaren endeks üzeri getiri

performansını sürdürüyor - Model portföyümüz, en son

güncellediğimiz 8 Ocak 2020 tarihinden itibaren endekse paralel

performans göstermiş durumdadır. İlk yayın tarihi olan 3 Eylül

2018’den itibaren bu yana ise endeksten %15,4 pozitif ayrışmış

durumdadır.

 Model Portföy içinde banka ağırlığımız %29 (BIST 100’de banka

ağırlığı %24) - Piyasalara yönelik risk algısının kısmen iyileşmesi,

ekonomide yaşanacak toparlanmanın bankacılık sektörü

öncülüğünde devam edeceği, sanayi tarafında ise makroekonomik

toparlanmanın etkilerini yansıtacak aynı zamanda da değerlemeler

itibariyle cazip gördüğümüz hisselere portföyümüzde yer veriyoruz.

Hisse Model Portföyümüz

Hisse Model Portföy Önerilerimiz

Hisse Model Portföy Performansı

Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji

Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji

Haftalık Strateji

80

90

100

110

120

130

140

150

160

3
.0

9
.2

0
1
8

7
.1

1
.2

0
1
8

1
1
.0

1
.2

0
1
9

1
7
.0

3
.2

0
1
9

2
1
.0

5
.2

0
1
9

2
5
.0

7
.2

0
1
9

2
8
.0

9
.2

0
1
9

2
.1

2
.2

0
1
9

5
.0

2
.2

0
2
0

1
0
.0

4
.2

0
2
0

XU100 VKY Model Portföy



7

Araştırma kapsamındaki şirketler ve hedef fiyatlarımızHaftalık Strateji
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Araştırma kapsamındaki şirketler ve hedef fiyatlarımızHaftalık Strateji
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Veri ajandasıHaftalık Strateji
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