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Piyasa Gelişmeleri 

Haftanın ilk yarısında negatif seyreden küresel hisse endeksleri, son işlem gününde 
toparlandı ve haftayı yatay kapattı. Piyasa fiyatlamaları tahvil faizlerinin seyriyle 
şekillendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi en son Şubat 2021’de görülen %1.25 seviyesine gerilese 
de haftayı %1.36 seviyesinden kapattı. FED toplantı tutanaklarında üyelerin varlık alım 
programının azaltılmasını yakın zamanda tartışmaya başlayacakları anlaşıldı. Fiyatlama 
tarafında, riskli varlıklarda faizlerdeki gerileme önce olumlu karşılandı ancak hem artan 
Delta varyant vakaları hem de ivme kaybeden ekonomik veriler ile büyüme endişelerinin 
artması fiyatlar üzerinde baskı yarattı. ABD’de ISM hizmet PMI endeksi 63.5 beklenirken, 
60.1 seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar hala genişleme bölgesinde gerçekleşme olsa da 
beklentilerin çok altında görülen ivme kaybı, büyüme ile ilgili soru işaretlerini artırdı. 
FED’in enflasyon ile beraber en yakın izlediği istihdam endeksi ise 49.3 seviyesinde 
gerçekleşti. Asya piyasalarında Japonya düşüşlerde başı çekerken, Çin zorunlu karşılıkların 
indirilmesiyle pozitif ayrıştı. Vaka sayılarının yeniden hızla arttığı Avrupa’da, ABD tahvil 
faizlerinin etkisi ile tahvil fiyatlarında ralli yaşandı, hisse piyasaları ise hafta boyunca 
dalgalansa da haftayı yatay kapattı. Öte yandan ECB, hafta içinde stratejik inceleme 
raporunu yayınladı.  2003'ten bu yana ilk kez açıklanan raporda ECB, daha önce orta 
vadede %2’nin altında belirlediği enflasyon hedefini %2'ye yükseltmeyi ve gerektiğinde de 
bunu aşmak için yer açmayı kabul ettiğini açıkladı. FED toplantı tutanaklarının ardından 
92.8’e kadar yükselen dolar endeksi haftayı 92.1 seviyesinden kapattı. varlığını 
hissettiriyor. Öte yandan tahvil faizlerinde özellikle uzun vadeli tarafta gerileme sürüyor.  

İçeride ise BIST100 endeksi hafta boyunca dalgalandı ve haftayı yatay seyirle kapattı. 
Dolar/TL 8.66, risk primi CDS ise 389 seviyesinden işlem gördü. Haftanın en önemli verisi 
Haziran ayı enflasyon verisiydi. Haziran ayı enflasyonu %1,9 ile %1.4 olan piyasa 
tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Böylelikle yıllık enflasyon %17,5'e yükseldi. 
Üretici fiyatlarının yıllık %43 olarak gerçekleşmesi, enflasyon beklentilerini yükseltirken, 
TCMB’ye yönelik beklentileri de törpüledi.  

Piyasa Beklentileri 

Bu hafta içeride sanayi üretimi ve TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasa katılımcıları 
TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan ABD ve Avrupa’da da 
Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ayrıca ABD’de, FED başkanı Powell’ın 
açıklamaları ile sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve perakende satışlar verileri de 
izlenecek.  

TL varlıkların haftaya pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST100 endeksinde 1,430 
aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 1,350 ana destek konumunda. Bayram tatili öncesinde 
2.çeyrek bilanço fiyatlamaları görülse de işlem hacminin düşük kalmasını bekliyoruz.  
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Veri Takvimi 

BIST100 FD/FAVÖK çarpanı 2020 Mart seviyesine %10 uzaklıkta bulunuyor. 

Dolar endeksi dip oluşumuna devam ediyor, G.O.Ü para birimleri açısından risk sürüyor. 
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Haziran ayına iyi başlayan BIST100 endeksi, ayın ikinci yarısında oldukça negatif bir performans sergiledi ve ayı %4.4 kayıpla kapattı. Kısa vadede alçalan kanal içinde hareket eden 
endekste 1,400-1,430 direnç bölgesi iken 1,350 ana destek olarak öne çıkmaktadır. Son 1 haftada uzun vadeli kritik 1,375 seviyesi etrafında dalgalanan endeksin bu seviye 
üzerinde gerçekleştirdiği haftalık kapanış tepki alımları açısından umut vaat ediyor. Ancak 1,430 aşılmadıkça genel zayıf görüntü sürecektir. 

Mart 2020 döneminden bu yana devam eden yükselen trendin altına gerileyen endekste orta vadeli(3-6 ay) pozisyonlar 1,350 zarar-kes seviyesi olmak üzere korunabilir. Ancak bu 
seviye altına gelinirse satış baskısının artma ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Değerleme bazında endekste yükselişi potansiyelini cazip buluyoruz, bu nedenle bu gerilemeleri 
uzun vadeli yatırımlar için alım fırsatı olarak görüyoruz.  2.çeyrek bilançolarının yaklaşmasıyla beraber demir-çelik, telekomünikasyon ve mali sektörün öne çıkmasını bekliyoruz.  

BIST-100,  teknik görünüm zayıf, 1,375-1,350 destekler, 1,430 ana direnç. 
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MSCI Türkiye endeksi (mavi seri), son 1 haftada pozitif ayrışsa da makas hala çok açık. 
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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-30 hisseleri için son bir 
yıllık standart sapma (oynaklık) ortalama 2.31 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. Portföyümüzü yayınlamaya başladığımız tarihten bu 
yana BIST-100 endeksinin %82 üzerinde performans kaydedilmiştir.  

 

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 11,7-11,6 11,9-12,0 3,03 6.593.452 1,10 

CCOLA 79,2-78,6 80,2-80,6 2,43 513.236 0,98 

KRDMD 7,11-7,01 7,31-7,41 2,76 92.081.154 1,33 

SAHOL 9,01-8,93 9,18-9,27 2,10 25.821.886 0,99 

TOASO 30,6-30,4 31,0-31,2 2,36 2.277.513 0,95 
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