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Piyasa Gelişmeleri 

Geçtiğimiz haftaya zayıf başlayan küresel hisse piyasaları haftanın devamında özellikle 
güçlü şirket bilançolarıyla toparlandı. ABD’de rekor seviyeler tazelenmeye devam 
ederken, Avrupa’da da %2’nin üzerinde yükselişler görüldü. ABD’de özellikle teknoloji 
şirketleri yükselişe liderlik ederken, hafta sonuna doğru yükselen uzun vadeli faizler ile 
beraber bankacılık sektöründe de toparlanma izlendi. ABD’de hafta içi açıklanan ekonomik 
veriler de oldukça güçlü gerçekleşti. ISM hizmet PMI endeksi beklentilerin oldukça 
üzerinde açıklanırken, Cuma günü takip edilen tarımdışı istihdam, saatlik kazançlar, 
işsizlik oranı gibi veriler de  beklentilerden daha iyi geldi. Bununla beraber FED’e yönelik 
tapering(varlık alımlarının azaltılması) beklentileri güçlense de, bu durum daha çok faizler 
üzerinde etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.13’lerden %1.30’a yükselirken, dolar 
endeksi de 92.80 seviyesine geldi. Küresel çapta imalat PMI endekslerinin 2 aydır ivme 
kaybediyor olması büyüme için tepe noktalarda olup olmadığımızı sorgulatsa da geçtiğimiz 
haftaki veriler nispeten bu endişeleri öteledi. Yine de dünya gündemi artan delta varyantı 
vakalarıyla meşgul olmaya devam ederken, ekonomilerin yeniden açılması, enflasyondaki 
yükseliş ve varlık sınıflarındaki güçlü getiriler, gözleri başta FED olmak üzere merkez 
bankalarına çevirdi. Dolayısıyla merkez bankaları üyelerinin açıklamaları zaman zaman 
piyasada ciddi oynaklıklar yaratabilir.  

İç piyasada da yurtdışı piyasaların etkisi ve TCMB’nin enflasyon revizyonu sonrasında 
oluşan iyimserlik sürüyor. Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde %18.95 
seviyesinde gerçekleşmesi ile kurda yükseliş görülse de BIST100 endeksi haftayı %3 artışla 
kapattı. Dolar/TL 8.63, risk primi CDS ise 388 seviyesinden kapanış yaptı. Öte yandan 
BDDK’nın yayınladığı bankacılık sektör verilerine göre bankaların net faiz marjında 
toparlanma devam etti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta %6.5 yükseliş kaydederken, 
sanayi endeksi %3 yükselebildi.    

Piyasa Beklentileri 

Bu haftanın en önemli gündemi TCMB PPK toplantısı olacak. Nisan ayı Enflasyon 
Raporu’nda enflasyondaki gerileme için Eylül ayına işaret eden TCMB Temmuz raporunda 
da aynı döneme işaret etti ancak yıl sonu için daha yüksek bir enflasyon öngörüldü. Bu 
nedenle bu haftaki TCMB toplantısında politika faizinde herhangi bir değişiklik 
beklemiyoruz. Piyasa beklentisi yıl sonuna kadar faizlerin sabit kalması yönünde olsa da 
yılın son çeyreğinde indirim ihtimali halen mevcut.  Öte yandan bu hafta içeride yoğun 
şirket bilançoları, sanayi üretimi ve cari denge açıklanacak. Yurtdışında ise gözler ABD 
enflasyon raporunda olacak.  

BIST100 endeksinin haftaya olumlu bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bilanço 
fiyatlamalarının öne çıkacağı haftada 1,422 destek ve zarar-kes seviyesi olmak üzere 
pozisyonların korunmasını öneriyoruz. 1,450-1,465 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.  
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TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon hedefini %14.1’e yükseltti.  Piyasa beklentisi %16’nın üzerinde... 

ABD’de istihdam piyasasında toparlanma devam ediyor. 
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Temmuz ayındaki uzun bayram tatili sonrasında toparlanan BIST100 endeksinde kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket sürüyor. Kısa sürede 1,350 seviyelerinden 1,440 
seviyesine kadar yükselen endekste, 1,450-1,465 direnç seviyeleri iken 1,422-1,415 ve 1,400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara 1,422 zarar-kes seviyesi 
olmak üzere pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.  

Yaklaşık bir senedir takip ettiğimiz orta vadeli ortalamaların üzerinde tutunmayı başaran endekste haftalık kapanış umut veriyor. Bu aşamada 2.çeyrek bilanço döneminde 
bilanço fiyatlamalarının katkısıyla, değerleme bazında daha da ucuzlayacak olan endekste güçlü seyir sürebilir. Ancak, piyasa faizlerinde düşüş görmedikçe endeksin 1,460 
ve üzerinde kalıcılığı sorgulanacaktır. Yine de 12 aylık hedef fiyatlarımıza göre %25 ve üzeri yükseliş potansiyeline sahip olan hisselerde talebin sürmesini bekleriz.  

BIST-100,  1,450-1,465 direnç, 1,415-1,400 destek bölgesi.  

Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
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MSCI Türkiye endeksi (mavi seri) ile MSCI G.O.Ü endeksinin seyri 



 

3 

  Yatırım Danışmanlığı   

 Haftalık Hisse Portföyü  

9 Ağustos 2021   

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 2.29 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 %90 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 13,1-13,0 13,4-13,6 3,00 5.751.554 1,07 

ALARK 9,65-9,57 9,82-9,91 2,66 4.753.475 1,09 

KRDMD 7,92-7,84 8,05-8,10 2,73 85.772.624 1,34 

SAHOL 9,60-9,47 9,82-9,91 2,08 24.087.998 1,02 

TTKOM 6,59-6,53 6,70-6,75 2,34 14.485.537 1,08 
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