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Piyasa Gelişmeleri 

Küresel hisse piyasaları geçtiğimiz haftayı çoğunlukla yükselişle kapattı. ABD endeksleri 
rekor tazelerken Avrupa piyasalarında yükseliş, Asya piyasalarında ise hafif satış görüldü. 
ABD’de güçlü gerçekleşen ekonomik veriler, yüksek aşılanma oranı ve ekonomi destek 
paketleri yükselişleri destekledi. Avrupa’da ise İngiltere aşılanma konusunda daha başarılı 
olmasıyla varlık performanslarında da pozitif ayrıştı. Önümüzdeki dönemde aşılanma 
oranları ve buna bağlı olarak ekonomik toparlanma beklentileri ciddi ayrışmalara sebep 
olabilir. Zira, İngiltere ve ABD, İsrail ile beraber dünyada aşılanma oranlarında başı 
çekiyor. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell,  büyüme ve işe 
alımın hızlanması beklentileriyle ülke ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu belirtti. 
Powell, ekonomik toparlanmanın henüz tam olarak gerçekleşmediğini, FED’in her türlü 
enflasyonist baskıyı frenleyecek araca sahip olduğunu ve bu baskıların geçici olmasının 
beklendiğinin altını çizdi. Öte yandan geçen hafta ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksi 
beklentilerin üzerinde arttı.  

Yurtdışında hem ekonomik beklentiler hem de fiyatlamalar pozitif seyrederken, TL 
varlıklarda geçen hafta dalgalanma izlendi. BIST100 endeksi haftayı satıcılı bir seyir ile 
1,393 seviyesinden kapatırken, Dolar/TL 8.18, risk primi CDS ise 443 seviyesinden kapanış 
yaptı. Hafta başında açıklanan Mart ayı enflasyon verisi beklentileri paralel şekilde aylık 
bazda %1,08 arttı, yıllık TÜFE ise %16,19 olarak gerçekleşti. Öte yandan hafta içinde 
açıklanan TCMB beklenti anketine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi %13,12 oldu. 12 ay 
sonrası TÜFE beklentisi %10.47'den 11.26'ya yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 7.95'ten 
8.57'ye yükseldi. Mevcut durumda politika faizinin %19 olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda Nisan ayı PPK toplantısında bir faiz indirim kararı beklemiyoruz.  

Piyasa Beklentileri 

Bu hafta içeride cari denge, işsizlik oranı, sanayi üretimi, bütçe dengesi açıklanacak. 
Ayrıca 15 Nisan Perşembe günü TCMB faiz kararı takip edilecek. Görev değişikliğinin 
ardından ilk kez PPK’ya başkanlık edecek olan Şahap Kavcıoğlu’nun önceki ifadeleri, son 
enflasyon verisi ve beklenti anketi göz önünde alındığında bir faiz değişikliği 
beklemiyoruz. Buna bağlı olarak da TL’de haftanın ikinci yarısında değerlenme bekliyoruz. 
Yurtdışı tarafta ise ABD enflasyon oranı yakın edilecek olup, Avrupa ve ABD’de sanayi 
üretimi verileri de açıklanacaktır.  

BIST-100 endeksinde yoğun yabancı satışı sonrasında denge arayışı sürüyor. Ancak kısa 
vadede temkinli kalmaya devam ediyoruz. 1,400-1,410 ve 1,430 direnç seviyeleri iken 
1,430 aşılmadıkça yükselişler sınırlı kalabilir, 1,360-1,320 ise destek seviyeleri olarak takip 
edilmelidir. Ay sonunda başlayacak olan ilk çeyrek bilançoları ve Ramazan ayı dolayısıyla 
sektör bazında ayrışmalar öne çıkacaktır.  
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 Mart ayı ortasında, bir süredir test edilen ancak geçilemeyen 1,570 seviyesinden başlayan satış baskısı ile 1,250 seviyesine kadar gerileyen BIST100 endeksi, 1,400 
seviyesi etrafında dengelenmeye çalışıyor. Halen uzun vadeli yükselen kanal içinde hareketine devam eden endekste, bir süre 1,430-1,320 bandında dalgalanma 
görülebilir. Kısa vadede 1,430 seviyesi üzerinde 1,470-1,500 diğer direnç seviyeleri iken 1,360 ara destek seviyesidir. Yatırımcılara kısa vadede 1,360 seviyesini zarar-
kes seviyesi olarak takip etmelerini öneririz.  

 12 aylık tahminlerimize göre BIST100 endeksinde 1,800 hedefimizi koruyoruz. Ancak risksiz faiz oranında olası değişiklikler hedef fiyatlarda 1,650-1,700 bandına 
revizyona sebep olabilir. Bu aşamada tahvil faizlerinde dengelenme görmemiz gerekmektedir. Sektörel bazda ise demir-çelik, havacılık, perakende ve sigortacılık 
sektörlerini tercih ediyoruz. 

BIST-100,  1,430-1,450 dirençler, 1,360-1,320 destekler. 
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MSCI Türkiye (beyaz seri) ile MSCI Gelişmekte olan ülke endeksi performansları 
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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 %73 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 

AEFES 21,3-21,1 21,9-22,2 2,48                     2.692.579     0,93 

AKGRT 8,29-8,06 8,63-8,74 2,19                     2.389.124     0,88 

AKSEN 11,9-11,5 12,6-13,0 3,11                   14.466.566     1,12 

CEMTS 15,9-15,4 16,9-17,5 3,16                     4.410.268     1,19 

MGROS 36,8-35,9 38,9-40,2 2,72                     5.057.375     0,77 
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