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Geçen hafta ne oldu ? 

Geçtiğimiz hafta 4 Temmuz tatili sebebiyle kısa işlem gören ABD piyasalarında yine 
iyimserlik hakimdi. Her ne kadar yükselişte ivme kaybı görülse de, artan vaka sayılarına 
rağmen, açıklanan güçlü ekonomik veriler ve FED’in destek vermeye devam edeceği 
beklentileri piyasaların gücünü korumasını sağladı. ABD’de özellikle teknoloji ve 
telekomünikasyon sektörleri yükselişte başı çekti. Enerji ve mali sektör ise nispeten geri 
kaldı. FED’in son toplantısının toplantı tutanaklarında getiri eğrisi kontrolüne ilişkin 
ihtimallerin ciddi anlamda tartışıldığı görüldü. Bu, önümüzdeki toplantılar için beklenti 
yaratmaya devam edecektir. Öte yandan salgından bu yana PMI verileri ile beraber  
yakından takip edilen istihdam verileri ise beklentilerden güçlü gerçekleşti. Özellikle 
Temmuz ayı bu açıdan kritik olacak, zira devletin istihdam desteği Temmuz ayında sonra 
erecek ve gelen haberler şimdilik uzatılmayacağı yönünde. Avrupa’da ise piyasalar 
beklentilerin üzerinde gerçekleşen PMI verilerinin ardından toparlanmaya ikna olmuşa 
benziyor. Ancak halen geleceğe yönelik beklentiler temkinli. Bu açıdan AB hibe paketi 
önemli olacak, 17 Temmuz’da üyelerin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Mart ayından 
bu yana hızla yükselen hisse piyasalarında Temmuz ayı sakin başladı denilebilir. Artan 
vaka sayıları zaman zaman endişeleri artırırken, merkez bankalarının likidite desteği ve 
aşı haberleri ise yükselişi tetiklemeye devam ediyor. Bu açıdan ivme kaybı görülse de 
yükseliş trendinin bozulmayacağını düşünüyoruz.  

Yurtiçi piyasalarda ise güçlü seyir devam ediyor. Hafta başında açıklanan ve beklentilerin 
üzerinde gerçekleşen Haziran ayı enflasyonu, ivme kaybına sebep olsa da, BIST’te açığa 
satış yasağının kalkmasıyla beraber kısa vadeli dengelenme normal karşılanmalıdır. 
Geçtiğimiz haftayı BIST-100 endeksi 116.900 seviyesinden kapatırken, Dolar/TL kuru 6.86, 
5 yıllık risk primi CDS ise 468 seviyesinden işlem gördü.   

Bu hafta neler bekliyoruz ? 

Bu hafta veri akışı nispeten sakin. Piyasalarda geçen haftanın ardından daha zayıf bir seyir 
görmemiz muhtemel. Özellikle vaka sayıları yakından izlenmeli. Bu hafta Avrupa’da 
perakende satışlar, sanayi üretimi, fabrika siparişleri gibi veriler açıklanacak. ABD’de ise 
hizmet PMI ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilebilir. Öte yandan hafta içi OECD 
ekonomik görünüm raporu da yayınlanacak.  

BIST-100 endeksinin haftaya yurtdışına paralel şekilde pozitif başlangıç yapmasını 
bekliyoruz. 115.000 ilk destek olmak üzere 114.500-112.500 diğer destek seviyeleri olarak 
izlenebilir. 117.500-119.500 ise direnç seviyeleridir. Endekste 114.500 desteği korundukça 
hisse bazlı fırsatlar değerlendirilebilir ancak geçen haftanın sonuna doğru görülen satış 
baskısı sebebiyle bu hafta temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz.  
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Veri Takvimi 

Haziran enflasyonu, TCMB’nin faizleri sabit bırakma kararını haklı çıkardı,  yıllık  TÜFE %12.6 

Global PMI endekslerinde hızlı toparlanma var, ancak beklentiler halen kötümser... 
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 Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden endekste 112.500 üzerinde görünüm güçlü. Daha kısa vadede 114.500 ilk destek seviyesi iken 117.500 ve 119.500 
direnç olarak takip edilebilir. Endekste 112.500 kısa vadede zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.  

 Uzun vadeli perspektifte ise en kötünün geride kaldığını düşünüyor ve kısa vadeli dalgalanmaları normal olarak değerlendiriyoruz. BIST-100 endeksi için 12 aylık 
hedef fiyatımız 136.000 iken, bu seviyeye göre uygun potansiyelin oluşması halinde, otomotiv, beyaz eşya, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinin tercih 
edilmesini öneriyoruz.  Öte yandan sektörel olarak geride kalan bankacılık endeksinin de olası gerilemelerde daha defansif kalmasını bekliyoruz.   

BIST-100;  114.500-112.500 destekleri korundukça görünüm güçlü...  

Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
Haftalık Hisse 

Önerileri 

 MSCI TR (beyaz seri) ile MSCI GOÜ makası (2020) 

Veri Takvimi 
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Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 

Haftalık Hisse Önerileri; kısa vade için temel ve teknik 
analiz yöntemleriyle belirlenmiş faktörler ışığında öne çıkan 
hisselerdir. Destek-direnç seviyeleri alım satım için takip 
edilebilir, performans değerlendirmesi haftalık değişime  
göre yapılmaktadır. Yatırımcıların risk yönetimi ve pozisyon 
ayarlamaları yaparken oynaklık ve işlem hacmini de göz 
önünde bulundurması gerekmektedir. BIST-100 hisseleri için 
son bir yıllık standart sapma (oynaklık) ortalama 2.95 
seviyesindedir.  

 

Hisse Portföyümüz 2019 yılında nominal %92 getiri 
sağlamıştır. 2020 yıl başından bu yana ise %3.3 yükselişle  
BIST100 endeksinden %4.8 daha iyi performans sergilemiştir. 

 

Hisse Önerileri 

Bu hafta için portföyümüzde yer alan hisseler 

Veri Takvimi 

Hisse  Destek Direnç  Oynaklık(Risk) Ort. İşlem Miktarı 
Beta 

Kodu Bölgesi Bölgesi Son 1 sene  Son 3 ay 

AKBNK 5.80-5.72 6.0-6.20 2.49 72,441,113 1.27 

EREGL 8.40-8.32 8.62-8.80 2.08 29,969,717 0.80 

SISE 5.62-5.50 5.90-6.20 2.52 28,435,466 0.97 

TUPRS 85.30-83.50 88.30-91.0 2.39 3,869,837 0.86 

ULKER 24.30-23.80 25.0-27.0 2.53 1,951,886 0.81 
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Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
Haftalık Hisse 

Önerileri 
Veri Takvimi 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; 
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çer-
çevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir 
yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bura-
da yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Vakıf Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek ha-
talardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  


