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Piyasa Gelişmeleri 

Küresel piyasalar artan vaka sayısına rağmen, aşılanma oranlarının yükselişi ve gerileyen 
tahvil faizleriyle beraber yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de S6P500 ve 
Nasdaq %1.5 değer kazanırken, Dow Jones %0.6 yükseldi. Avrupa piyasaları yatay, Asya 
hisse endeksleri ise iki haftanın ardından pozitif kapanış gerçekleştirdi. Küresel ölçekte 
vakaların yeniden artmaya başlamasıyla 3. dalga endişeleri yükselse de aşı tedarikinin 
sağlanması fiyatlarda baskı yaratmıyor. ABD’de 100 milyon doz olarak konulan hedef 200 
milyon doza çıkarılırken, Avrupa’da kısıtlamaların yeniden artırılması fiyatlarda ayrışmaya 
sebep oluyor. Mart ayı öncü PMI verileri tüm dünyada genişlemeye işaret ederken, 
özellikle Avrupa’da pozitif sürpriz beklenebilir. Bu verilere rağmen tahvil faizlerinde ECB 
alımları ve ABD’de iyi geçen ihaleler sayesinde gerileme izlendi.  

 

İçeride ise haftaya sert değer kayıplarıyla başlayan BIST100 endeksi 1,382 seviyesinden 
kapanırken, Dolar/TL 8.11, risk primi CDS ise 460 seviyesinden işlem gördü. TCMB’deki 
görev değişikliği sonrasında yeni başkan Şahap Kavcıoğlu para politikasında bir değişiklik 
öngörülmediğini ve araçların etkin kullanılacağını belirtti.  Hafta içinde Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre %2.5 arttı. 
Şubatta 84,5 olan endeks, mart ayında 86,7'ye çıktı. Öte yandan işsizlik oranı da %12.2 
oranında gerçekleşti.  

 

Piyasa Beklentileri 

Bu hafta içeride ekonomik güven endeksi, Markit/ISO PMI imalat endeksi ve ISO fiyat 
endeksi yayınlanacak Ayrıca hafta başında gerçekleşecek kabine toplantısı da yakından 
takip edilecek. Yurtdışında ise imalat PMI verileri ile Avrupa’da Mart ayı enflasyon ve 
ABD’de istihdam verileri takip edilecek. Öte yandan Cuma günü Paskalya öncesi tatil 
sebebiyle çoğu piyasa kapalı olacak.  

Türk Lirası varlıklarda geçen hafta oluşan oynaklığın bu hafta dengeye gelmesi 
beklenebilir. BIST100 endeksi için 1,410-1,430 ve 1,450 direnç seviyeleri iken 1,360-1,340 
ve 1,250 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Ancak endekste 1,430 seviyesi aşılmadıkça 
temkinli kalınmasını, 1,340 seviyesinin ise zarar-kes seviyesi olarak takip edilmesini 
öneriyoruz.  
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Veri Takvimi 

TCMB politika faizi %19 ile enflasyon gerçekleşmesi ve beklentilerinin üzerinde yer alıyor. 

ABD dolarında birikmiş short pozisyonlar hızla kapanıyor. 
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 Yıl başından bu yana 1,550-1,570 direnç bölgesini aşamayan BIST100 endeksinde 1,430 desteğinin kırılmasıyla sert satışlar izlendi. Bu aşamada tepe formasyon 
hedefini test eden endekste kısa vadede dalga boyları kısalsa da dalgalanma sürebilir. Bu aşamada 1,430 seviyesini yükselişin devamı açısından kritik. 1,360-1,340 ise  
kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara 1,340 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak izlemelerini öneriyoruz.  

 BIST100 endeksi için uzun vadeli beklentilerimizde henüz bir değişiklik yok. Ancak 10 yıllık tahvil faizinin seyrine göre potansiyel oranlar farklılaşabilir. Yine de 
mevcut seviyelerde orta-uzun vade için, demir-çelik, perakende ve havacılık sektörlerini tercih ediyoruz.  Holdinglerde ise gerilemelerde kademeli alım 
yapılabileceğini düşünüyoruz.  

BIST-100,  1,430 aşılmadıkça dengelenme süreci devam edebilir, 1,340 destek. 

Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
Haftalık Hisse 

Önerileri 
Veri Takvimi 

BIST-100, dolar bazında yeniden destek seviyelere çekildi.  
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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 2.69 seviyesindedir.  

 

Hisse Portföyümüz 2019 yılında nominal %92, 2020 yılında ise nominal %38 
değer kazanmıştır. Portföyümüz yayınlandığı tarihten bu yana BIST-100 
endeksinin %119 üzerinde performans kaydetmiştir.  

 

 

 

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 

AKSEN 10,6-10,3 11,3-11,7 3,13                   15.802.328     1,13 

KRDMD 6,42-6,26 6,74-6,90 2,84                 147.182.110     1,35 

SISE 7,27-7,15 7,48-7,57 2,36                 161.045.712     1,06 

SOKM 11,5-11,2 12,1-12,5 2,64                   11.185.123     0,69 

TAVHL 21,7-21,2 22,6-23,0 2,65                     9.781.944     1,06 
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