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Piyasa Gelişmeleri 

Geçtiğimiz hafta küresel hisse piyasaları için pozitif geçti. ABD’de endeksler tarihi zirve 
seviyelerine yaklaşırken, büyüme hisseleri başı çekti. Teknoloji endeksi ise Facebook ve 
Alphabet hisseleri ile yükseldi. Küresel çapta enflasyon endişeleri devam ederken, FED 
yetkililerinin açıklamaları ve ekonomik veriler iyimserliğe katkıda bulundu. ABD’de işsizlik 
başvuruları pandemi döneminin en düşük seviyesinde gerçekleşirken, dayanıklı mal 
siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de 
ekonomi iyiye giderken, Biden altyapı harcamalarını artırmayı planlarken, FED’in ters repo 
ihalelerinde piyasadan çekilen likiditeyi artırması ise dikkat çekti. Aylık 120 milyar dolar 
tahvil alımı yapan FED’in ters repo ihalelerinde çektiği tutar 450 milyar doları geçti. 
Dolayısıyla günlük olarak çekilen likidite 2016-2017 dönemi seviyelerine yükseldi. Bu 
operasyon sonrasında FED’in tapering (varlık alım programı) uygulamasında azaltma 
sinyalini yakın zamanda vermesi bekleniyor. FED üyelerinin geçici enflasyon 
açıklamalarıyla sakinleşen tahvil faizlerinin seyri de bu aşamada kritik olacaktır. Öte 
yandan Avrupa ve Asya piyasalarında ise aşılanmanın gidişatı risk algısını olumlu etkiliyor. 
Hisse piyasaları yükselirken, para birimleri de dolara karşı değer kazanıyor. Yine de 
Haziran ayındaki enflasyon ve merkez bankaları toplantıları oldukça kritik olacaktır.  

İçeride ise TL varlıklar geçen hafta satıcılı seyretti. BIST100 endeksi haftaya negatif 
başlarken, haftanın ikinci yarısında gelen tepki alımlarıyla hafif toparlandı ve haftayı %2 
kayıpla kapattı. Dolar/TL 8.50 seviyesini aştı, risk primi CDS ise 410 seviyesine yükseldi. 
Veri akışı açısından sakin geçen haftada ekonomik güven endeksi % 1,3 düşüşle 92,6 
seviyesinden gerçekleşti. Tüketici güven endeksi ise %3.6 geriledi.  

Piyasa Beklentileri 

Bu haftanın ilk işlem gününde ABD ve İngiltere piyasaları kapalı olacak, bu nedenle işlem 
hacminin düşük olması beklenebilir. İçeride büyüme, enflasyon ve PMI verileri izlenirken, 
yurtdışında da PMI ve istihdam verileri takip edilecek. TL varlıklar için özellikle Perşembe 
günü açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyonu kritik olacaktır. Piyasa beklentisi %17.4 iken, 
gerçekleşecek veri fiyatlamalar üzerinde etki yaratabilir. Haziran ayı gündem açısından 
oldukça yoğun ancak bu hafta nispeten sakin geçecek. Bu nedenle geçen haftaki zayıflığın 
ardından bu hafta TL varlıklarda toparlanma beklenebilir. Merkez bankalarının 
toplantılarının yoğunlaştığı ay ortası ise çok daha kritik olacaktır. Son haftalarda özellikle 
endeks ağrılığı yüksek şirketlerdeki tutunma çabası ve vadeli piyasadaki pozisyon dağılımı 
yükselişi tetikleyebilir.  

BIST endeksinin hafta boyunca 1,400-1,465 bandında dalgalanmasını bekliyoruz. 1,465 çok 
kritik direnç olmakla beraber aşılması halinde yükseliş ivme kazanabilir. 1,400 seviyesini 
ise zarar-kes seviyesi olarak belirliyoruz. Bu ortamda riskler halen masada olsa da kısa 
vadeli yükselişlerde yüksek betalı hisse senetlerini öneriyoruz.  
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VIOP-30 Haziran kontratında açık pozisyon sayısı rekor seviyeye yükseldi. 

FED’in ters repo işlemlerinde piyasadan çektiği likidite 2016 seviyelerine yükseldi. 
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 Kısa vadede güçlü direnç bölgesine gelen satışlarla gerileyen BIST100 endeksi hafta boyunca dalgalı seyretse de uzun vadeli trendini bozmadı. Bu 
aşamada kısa vadeli görüntüde yeniden 1,460-1,465 bandını hedeflemesi muhtemel. Endekste 1,430-1,440 ara direnç seviyeleri iken 1,465 direnci 
kritik olacaktır. 1,400 seviyesi ise kısa vadeli destek ve zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.  

 BIST100 endeksi için 12 aylık konsensüs hedef fiyat 1,850 seviyesinde bulunurken, %18 seviyesinde tutunan 10 yıllık tahvil faizinde gerileme olmadıkça 
aşağı yönlü revizyonların devamını olası buluyoruz. Bu aşamada bazı sektörler dışında yaz aylarında dalgalanma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Yine de 
Haziran ayında dalgalı bir seyir bekliyoruz. Bu hafta için ise mevcut teknik görünüm sebebiyle yüksek betalı bir portföy öneriyoruz.   

BIST-100,  1,460-1,465 direnç bölgesi korunuyor ancak mıknatıs görevi görebilir.  
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MSCI Türkiye endeksi (mavi seri) ile MSCI gelişmekte olan ülke endeksi 
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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 ve 
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 2.58 seviyesindedir. Hisse seçimlerinde, piyasa görüşüne göre, 
hisselerin betası da bir girdi olarak kullanılmaktadır. Performans 
değerlemesinde portföydeki hisseler eşit ağırlıkla değerlendirilmektedir. 

 

Hisse Portföyümüz 2019 yılında nominal %92, 2020 yılında ise nominal %
38 değer kazanmıştır. Portföyümüz yayınlandığı tarihten bu yana BIST-100 
endeksinin %79 üzerinde performans kaydetmiştir.  

 

Hisse Önerileri 

Haftalık Hisse Portföyü 

Veri Takvimi 

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

Kodu Bölgesi Bölgesi Son 1 sene  Son 3 ay 

AKSEN 12,7-12,4 13,2-13,4 3,08                     9.602.666     1,10 

GARAN 7,91-7,84 8,05-8,12 2,57                 256.635.705     1,27 

KRDMD 7,76-7,64 8,00-8,12 2,81                 118.845.157     1,31 

OYAKC 7,09-6,97 7,27-7,33 3,18                     7.141.508     1,24 

TAVHL 22,8-22,2 23,7-24,0 2,67                     7.713.229     1,10 
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