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Piyasa Gelişmeleri 

Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı karışık seyirle tamamladı. ABD’de hafta içinde 
açıklanan istihdam verileri beklentilerin altında kalsa da, haftalık kazançlar 
beklentileri aştı. Bu durum ABD’de tahvil faizlerini yukarı yönlü tetiklerken, hisse 
piyasalarında ise dalgalanma izlendi. Avrupa’da ise gündem enflasyon ve ECB üzerinde 
yoğunlaştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon ve ECB üyelerinin şahin 
açıklamaları tahvil faizlerini yukarı itti. Öte yandan, AB artan delta varyant vakaları 
sebebiyle ABD’ye yönelik seyahat kısıtlamasını genişletti ve aşısız ABD vatandaşlarına 
test şartı getirdi. Avrupa’da vaka sayıları stabil halde ilerlese de ölüm sayılarının 
yüksek olması, aşı kampanyalarının artırılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. 
Asya’da ise Japonya başta olmak üzere güçlü performans izlendi. Japonya Başbakanı 
Suga’nın istifası piyasalarda güçlü bir hareket yaratırken, Çin’de kredi koşullarının 
rahatlatılması ile hareket ivmelendi. Dolar endeksi hafta boyunca gerilerken, emtia 
fiyatlarında yükseliş görüldü. Ons altın 1,830 seviyesine, gümüş ise 24.80 seviyesine 
kadar yükseldi. Petrol fiyatlarında da güçlü seyri devam etti.   

İçeride ise haftanın en önemli verisi olan Ağustos ayı enflasyonu takip edildi. Ağustos 
ayında tüketici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde %1,12 olarak gerçekleşti. Yıllık 
enflasyon ise %19 olan politika faizinin üzerine çıkarak %19.25 seviyesinden 
gerçekleşti. Ancak TCMB’nin daha önce yatırımcılara ile yaptığı toplantıda çekirdek 
enflasyonu referans kabul edecekleri belirtilmişti.  Bu nedenle %16.7 seviyesinde 
gerçekleşen çekirdek enflasyon göz önüne alındığında TCMB’nin bu ay da politika faizii 
sabit bırakması beklenebilir. TL varlıklar, hafta içinde yurtdışına paralel bir seyir 
izledi. Dolar/TL, 8.26’ya kadar gerilediği haftayı 8.32 seviyesinden tamamlarken, 
BIST100 ise haftayı 1,468 seviyesinde kapattı.  5 yıllık risk primi ise son 5 ayın en 
düşük seviyelerindeki seyrine devam ediyor.  

Piyasa Beklentileri 

Bu hafta ekonomik veri tarafında Avrupa yakından izlenecek. Sanayi üretimi, büyüme 
ve ECB toplantısı takip edilecek. Haftanın ilk işlem gününde kapalı olan ABD’de ise 
Bej kitap, haftalık işsizlik başvuruları ve üretici fiyat endeksi izlenecek. İçeride ise 
Hazine nakit dengesi ve işsizlik oranı açıklanacak.  

TL varlıklarda bu hafta dalgalı bir seyir izlenebilir. Ancak genel eğilimin korunacağını 
düşünüyoruz. Özellikle kurda TCMB kararlarına kadar düşük seyir devam edebilir. 
Endeks için ise 1,445 zarar-kes seviyesi olmak üzere kısa vadeli iyimserliğimizi 
koruyoruz. Ancak mevcut koşullar değişmedikçe 1,500 ve üzerinde kar satışı yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz.  
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Veri Takvimi 

Ağustos ayı manşet enflasyon beklentilerin üzerinde, çekirdek enflasyonda ise gerileme sürüyor. 

S&P500 endeksinde düşüşlerden korunma amaçlı opsiyonlarda Mart 2020 seviyesine gelindi. 
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Temmuz ayından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden endeks 1,465-1,470 direncini test ediyor. Bu bölge üzerinde endeksin 1,500-1,515 direnç bölgesini 
hedeflemesi mümkün ancak Eylül ayıyla beraber belirgin bir ivme kaybı gözleniyor. Bu aşamada 1,445 destek ve kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi 
olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara 1,470 üzerinde pozisyon artırmalarını, 1,445 altında ise pozisyon azaltmalarını öneriyoruz. 1,500 ve üzeri hareketlerde ise 
kar realizasyonu önerimizi koruyoruz.  

Yaklaşık bir senedir takip ettiğimiz orta vadeli ortalamaların üzerinde tutunmayı başaran endekste Temmuz ayından bu yana devam eden seyir umut veriyor. 
Yurtdışı piyasalardaki iyimserliğin yanı sıra güçlü gerçekleşen bilançolar yükselişe katkı sağlıyor. Ancak, piyasa faizlerinde düşüş görmedikçe endeksin 1,465 ve 
üzerinde kalıcılığı sorgulanacaktır. Yine de 12 aylık hedef fiyatlarımıza göre %25 ve üzeri yükseliş potansiyeline sahip olan hisselerde talebin sürmesini bekleriz. 
Sektörel bazda telekom, rafineri ve elektrik sektörleri tercih edilebilir.   

BIST-100,  1,465 üzerinde 1,500 ve üzeri beklenebilir, 1,445 destek ve zarar-kes...  

Piyasa Gelişmeleri Hisse Piyasaları 
Haftalık Hisse 

Önerileri 
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MSCI Türkiye endeksi (mavi seri) ile MSCI G.O.Ü endeksinin seyri—2021 Yılı 
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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 2.29 seviyesindedir. Hisse seçimlerinde, 
piyasa görüşüne göre, hisselerin betası da bir girdi olarak kullanılmaktadır. 
Performans değerlemesinde portföydeki hisseler eşit ağırlıkla 
değerlendirilmektedir. 

 

Hisse Portföyümüz  2019 yılında %92, 2020 yılında %38, 2021 yılında ise %13 
değer kazanmıştır. Portföyümüzü yayınlamaya başladığımız tarihten bu yana 
ise relatif olarak, BIST-100 endeksinin %85 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 14,3-14,2 14,6-14,7 2,96 4.994.841 1,04 

KOZAA 15,9-15,8 16,4-16,7 2,87 15.205.854 0,91 

SASA 27,9-27,4 28,8-29,2 3,55 13.506.680 1,16 

TKFEN 14,5-14,5 14,7-14,9 2,27 5.196.906 1,03 

TTKOM 7,30-7,25 7,42-7,49 2,31 14.266.616 1,08 
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