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Piyasa Gelişmeleri 

Küresel hisse piyasalarında geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izledik. ABD’de hisse 
endeksleri haftalık bazda rekor tazelese de Biden’ın vergi artışı teklifi kısa süreli baskı 
yarattı. ABD Başkan Biden’ın planladığı, uzun vadeli sermaye kazancına yönelik vergi 
oranını artırma teklifinin, önümüzdeki hafta sunulması bekleniyor. Teklife göre gelir 
vergisinde, en üst dilim için oranın %37'den yüzde 39.6'ya çıkarılacağı, geliri yılda 1 milyon 
doları aşan vatandaşlar için sermaye kazançları ve temettü ödemeleri için vergilerin 
artırılacağı aktarıldı. Bu oran ek vergilerle beraber %43’e yükselebilir. Biden’ın bu vergi 
artışıyla ise aile ve çocuklara yönelik yardım paketlerini finanse etmeyi amaçladığı 
belirtiliyor. Öte yandan ABD’de bilanço sezonu devam ediyor. Netflix, ilk çeyrekte 
kullanıcı sayısında düşüş belirtirken, havacılık şirketlerinin geleceğe yönelik beklentileri 
olumlu karşılandı. Ekonomik veri tarafında ise haftalık işsizlik başvurularının pandemi 
döneminin en düşük seviyesinde gerçekleşmesi, istihdam piyasasındaki toparlanmanın 
devamına işaret etti. Avrupa tarafında ise faizlerde yatay seyir, hisse piyasalarında ise kar 
satışı görüldü. PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ECB Başkanı Lagarde 
parasal desteğin kesilmesi için henüz erken olduğunu kaydetti. Asya piyasalarında 
Japonya’da artan vaka sayılarıyla beraber dalgalı bir seyir izlendi. Haftanın önemli 
gelişmelerinden biri ise Rusya’da yaşandı. Rusya Merkez Bankası politika faizini 
beklentilerin üzerinde, 50 baz puan artırarak %5’e çekti ve ek sıkılaşma için sözlü 
yönlendirme yaptı. Bu adım, Kanada Merkez Bankası sonrasında önümüzdeki haftalar için 
akılda kalmalı.  

TL varlıklarda ise geçen hafta negatif ayrışma görüldü. BIST100 endeksi olumlu global 
seyre rağmen haftayı %4.5 kayıpla kapatırken, dolar/TL 8.38, risk primi CDS ise 410 
seviyesinden işlem gördü.  TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı bir programda 
enflasyon hedefine ulaşılıncaya kadar sıkı para politikasına devam edeceklerini belirtti.  

Piyasa Beklentileri 

Bu hafta içeride güven endeksleri, şirket bilançoları ve TCMB enflasyon raporu takip 
edilecek. Hafta içinde Arçelik, Türk Traktör, Tav, Tofaş, Aselsan, Akbank, Garanti 
Bankası, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası finansalları takip edilecek. Öte yandan enflasyon 
raporu ve sunumu, TCMB’nin geleceğe yönelik beklentileri açısından fikir vereceğinden 
önemli olacaktır. Yurtdışında ise ana gündem maddesi FED faiz kararı olacaktır. FED’in 
politikasında herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken, aşılanmanın ivme 
kazanmasıyla, Powell’ın açıklamasının tonu yakından izlenecek. Ayrıca ABD ve Avrupa’da 
ilk çeyrek büyüme verileri takip edilecek.  

Bu hafta TL varlıklarda dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz ancak hisse 
piyasalarında olası geri çekilmeleri özellikle orta vadede alım fırsatı olarak 
değerlendirmesini öneriyoruz. Şirket bilançoları fiyatlamalarda farklılaşma yaratacaktır.  
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Veri Takvimi 

TCMB, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyona göre reel faiz oranlarının seyri 

Dünyada vaka sayıları artışı yıl başındaki seviyelere yükseldi. 
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 Son 1 aylık dönemde 1,440 direncini test etse de geçmeyi başaramayan endekste kısa vadeli teknik görünüm halen zayıf. Uzun vadeli yükselen trend 
desteği olan 1,300 seviyesi korunsa da, bu aşamada tepki alımlarının cılız kaldığını görüyoruz. 1,360-1,400-1,440 direnç seviyeleri iken 1,300-1,250 
orta-uzun vade için ana destek bölgesi olarak takip edilebilir.  

 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. Yine de revize hedeflere göre dahi 
potansiyelin cazip olduğu kanısındayız. Bu nedenle sektörel bazda demir-çelik, petrokimya, perakende ve sigortacılık sektörlerini tercih etmeye 
devam ediyoruz. 

BIST-100,  1,300-1,250 ana destek bölgesi, 1,425-1,440 ise ana direnç bölgesi... 

Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
Haftalık Hisse 

Önerileri 
Veri Takvimi 

BIST100 endeksi, ortalama hedef değerden (turuncu seri) oldukça uzaklaştı... 
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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 %72 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 22,2-21,7 23-23,2 2,47                     2.568.051     0,92 

AKSEN 10,8-10,5 11,3-11,5 3,10                   14.029.760     1,12 

CEMTS 14,6-14,3 15,2-15,5 3,15                     4.105.895     1,18 

MGROS 34,0-33,2 35,3-35,8 2,71                     5.142.828     0,75 

PETKM 6,19-6,10 6,37-6,46 2,48                 189.712.673     1,09 
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