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Piyasa Gelişmeleri 

Küresel piyasalara geçtiğimiz hafta FED damgasını vurdu. Yılın belki de en önemli 
toplantısının ardından Powell’ın söylemleri ve nokta grafik görece şahin algılandı. 
Mart ayı tahminlerinde üyelerin 4’ü 2022 yılında faiz artırımı beklerken Haziran 
toplantısında bu sayı 7’ye çıktı.  Daha önce 2023 yılı içinde 1 faiz artırımı beklenirken, 
bu toplantıda 2023 yılında 2 faiz artırım beklentisi oluştu. FED Başkanı Powell basın 
toplantısında enflasyon için “geçici” ifadesini yinelerken, varlık alım programının 
azaltılması konusunun ise önümüzdeki toplantılarda konuşulacağı sinyalini verdi. Bu 
toplantı ardından tüm piyasalarda sert hareketler izlendi. Hafta sonuna doğru 
açıklama yapan St.Louis FED Başkanı Bullard ilk faiz artırımını 2022 sonunda 
beklediğini ifade etti. Dolar endeksi haftayı 92.2 seviyesinden kapatırken, S&P500 
endeksi haftayı %1.7 kayıpla kapattı. ABD’de tahvil getiri eğrisi yataylaştı ve bu 
fiyatlamalarla bankalarda da sert satışlar izlendi. En sert fiyatlama ise %7 gerileyen 
ons altında görüldü. Avrupa ve Asya’da da satıcılı seyir hakimdi.  

Yurtdışı piyasalar FED ile sarsılırken, NATO beklentileriyle haftaya olumlu başlayan 
BIST100 endeksi haftanın geri kalanında zayıf seyretti ve %4.5 kayıpla 1,391 
seviyesinden kapanış yaptı. Dolar/TL 8.76, risk primi CDS ise 389 seviyesinden kapanış 
yaptı. FED gölgesinde takip edilen TCMB toplantısından herhangi bir sürpriz çıkmadı 
ve TCMB politika faizini %19 seviyesinde sabit tuttu. Karar metnine eklenen “mevcut 
sıkı duruşun korunacağı” ifadesi TL açısından olumlu olsa da dolar endeksinin de 
negatif etkisiyle TL varlıklar haftayı negatif tarafta kapattı.  

Piyasa Beklentileri 

Bu hafta veri akışı sakin. Küresel çapta PMI verileri ve güven endeksleri takip 
edilecek. Ayrıca ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları FED’in istihdam 
vurgusu sebebiyle yakından izlenecek. Yurtdışı piyasalarda bu hafta FED sonrasında 
dengelenme beklenebilir. Ancak FED üyelerinin olası açıklamaları dalgalanma 
yaratacaktır. Yine de ilk faiz artırımının 2022 sonuna işaret etmesinin negatif etkisini 
kısa vadede geçici buluyoruz, Ağustos ayındaki Jackson Hole toplantısında daha net 
görüş oluşacağı kanaatindeyiz.  

İçeride geçen hafta kötü kapanış yapan BIST100 endeksinde yurtdışına paralel seyir 
izlenebilir. 1,370-1,375 destek bölgesi olarak öne çıkarken, 1,430 aşılmadıkça 
dalgalanma sürecektir. NATO zirvesi sonrasında, ülkeler arası ikili ilişkilerde olası 
olumlu gelişmeler içeride fiyatlamaların farklılaşmasını sağlayabilir ancak genel 
görünümün negatif olduğunu belirtelim. Bu nedenle temkinli duruşumuzu koruyoruz. 
Özellikle dolar endeksinin seyri gelişmekte olan ülke piyasaları için kritik olacaktır.  

Yatırım Danışmanlığı  
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Veri Takvimi 

BIST100 dolar bazında (mavi seri), CDS’ten negatif ayrışıyor.  

Global likidite (beyaz seri) ile ABD S&P500 endeksinin 2020 Mart ayından beraber hareketi... 
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Haziran ayına iyi başlayan BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta gelen satışlarla teknik görünüm zayıfladı. Kısa vadeli önemli destek görevi gören 1,430 ve 1,400 
desteklerinin altında kapanış yapan endekste, 1,375-1,370 ilk destek bölgesi iken 1,300 ana destek olarak öne çıkmaktadır. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden güç 
kazanabilmesi adına 1,430 aşılmalıdır.  

BIST hisse senetlerinin orta-uzun vadede cazip bulmamıza rağmen mevcut faiz oranları ile 1,500 civarında satış beklediğimizi birkaç defa belirtmiştik ancak  1,465 direnci 
aşılamadı ve görünüm zayıfladı. Mevcut görüntüde kısa vadede zayıflığın sürmesi beklenebilir, orta vadede ise yeniden cazip bölgeye yaklaşıyoruz. Kısa vadede defansif 
olmak adına telekomünikasyon, perakende ve taahhüt sektörlerini tercih ediyoruz.  

BIST-100,  teknik görünüm bozuluyor, 1,375-1,370 ilk destek bölgesi... 

Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
Haftalık Hisse 

Önerileri 
Veri Takvimi 

BIST100 tahmini F/K oranı son 10 yılın dibi Mart 2020 seviyesinin %10 üzerinde... 
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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 nominal olarak 2019 yılında %92, 2020 yılında ise %38 
değer kazanmıştır. Portföyümüz yayınlandığı tarihten bu yana ise BIST-
100 endeksinin %78 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 

BIMAS 63,1-62,7 64,3-65,1 1,92 3.884.379 0,60 

PGSUS 76,4-75,5 78,6-80,0 3,77 3.248.227 1,14 

SAHOL 8,97-8,87 9,18-9,29 2,11 27.388.432 0,99 

SISE 7,83-7,74 8,08-8,24 2,26 72.741.505 1,02 

YATAS 12,8-12,6 13,3-13,5 2,70 1.808.604 0,97 
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