
 

1 

  Yatırım Danışmanlığı   

 Haftalık Hisse Portföyü  

24 Ocak 2022   

Piyasa Gelişmeleri 

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde de dalgalı-yatay bir seyir 
izledi ve haftanın son işlem gününü % 0.15 düşüşle, 2,011.16 puandan kapattı. İşlem 
hacmi 30.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 39 hisse değer 
kazandı, 57 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.45 
seviyesinden işlem görürken, haftaya başlarken yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise 
karışık bir seyir izleniyor.   

Küresel hisse piyasaları geçen hafta pandeminin başından bu yana en kötü 
performanslardan birini sergiledi. ABD’de S&P500 haftalık bazda %5’in üzerinde değer 
kaybederken, Nasdaq teknoloji endeksinde satışlar %7’yi geçti. Özellikle geçen hafta 
finansallarını açıklayan ve abone sayısında ivme kaybı yaşayan Netflix’teki %20’lik 
düşüş hem sektörü hem de endekslerde satışları artırdı. Uzun vadeli tahvil faizlerinde 
gerileme izlenirken, kısa vadeli tahvil faizlerinde yüksek seyir korundu. FED’in Mart 
ayına ilişkin faiz artırım olasılığı ciddi manada artarken 2022’nini tamamında da 4 faiz 
artırımı konuşulmaya başladı. Özellikle enflasyon konusunun yılın ilk aylarında da 
gündemi meşgul edeceğini görüyoruz.  

Bu haftaya başlarken gözler FED kararında olacak. Yılın son aylarında sıkılaşma 
yönlendirmesini artıran ve ilk olarak Mart ayına işaret eden FED’in bu haftaki 
toplantıda daha net bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor. Piyasalar merkez 
bankalarının sıkı para politikasına geçişini negatif şekilde fiyatlıyor. ABD’de bilanço 
döneminin başlamasıyla bilanço fiyatlamalarının satış baskısını dengeye 
getirebileceğini düşünsek de gelen bilançolar henüz bu beklentimizi karşılayabilmiş 
değil. Öte yandan Rusya-Ukrayna gerginliği de jeopolitik açıdan risk oluşturuyor. 
Geçen hafta içinde gelen ılımlı açıklamalara rağmen hafta sonu ABD Dışişleri 
Bakanlığı, Ukrayna’daki tüm diplomatların ülkeye terk etmesini istedi. Bu durum 
Rusya-Ukrayna gerginliğinin bu hafta yine gündemde kalmaya devam edeceğine işaret 
ediyor. İçeride ise sanayideki doğalgaz ve elektrik kesintilerinin şirket fiyatlamaları 
üzerinde etkileri görülebilir.  

Veri akışı bu hafta yoğun. Tüm dünyada PMI verilerinin açıklanmasıyla başlayacak olan 
haftada ABD’de FED toplantısı, büyüme ve güven endeksleri takip edilecek. İçeride ise 
TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak. Ayrıca sunum sonrasındaki soru 
cevap kısmı da yakından takip edilecek.  

BIST100 endeksinin haftaya yurtdışı piyasalara paralel başlamasını bekliyoruz. 1,950 
desteği korundukça, bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunda finansalları güçlü 
beklenen şirketlerde pozisyonlanma öneriyoruz.  
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BIST100 endeksi 12 aylık ortalama hedeflerden %3.5 uzaklıkta… 

Yüksek enflasyon sebebiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi son 2 yılın zirvesine geldi... 
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Haftaya alımlarla başlamasına rağmen hafta boyunca baskılı bir seyir izleyen BIST100 endeksi 1,950 desteği üzerinde tutunmayı başardı. Bu aşamada tepki alımları 
beklenebilir ancak oynaklığın halen çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ek risk almayı önermiyoruz. Endekste 1,990-1,950 destek seviyeleri iken 2,050-
2,150 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.  

Endeksin halen 2020 yılında başlayan yükselen kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu aşamada 1,800 ana desteği korundukça geri çekilmeler orta ve uzun 
vade için alım fırsatı olmaya devam edecektir. Mevcut seviyelerin de kısa vadede, bilanço sezonu için hala fırsat barındırdığını düşünüyoruz. Son dönemde 
yükselen uzun vadeli tahvil faizleri değerlemeler üzerinde baskı yaratma potansiyeline sahip olsa da, mevcut enflasyonist ortamda hisse senetlerinin yine en doğru 
seçenek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle özellikle ihracat payı yüksek şirketler ile havacılık, perakende ve elektrik dağıtım sektörü şirketlerini beğenmeye 
devam ediyoruz.  

BIST-100, 1,950 desteği önemli, bir süre dalgalanma izlenebilir... 
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MSCI Türkiye endeksi (mavi seri) ile MSCI G.O.Ü endeksinin seyri - Son 1 yıl 
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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 %61 
değer kazanmıştır. Portföyümüzü yayınlamaya başladığımız tarihten bu yana 
ise, relatif olarak BIST-100 endeksinin %117 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 

ASELS 22,0-21,8 22,5-22,8 2,43 55.897.108 1,13 

BIMAS 68,7-67,7 70,5-71,2 1,99 9.060.724 0,72 

INDES 9,13-8,78 9,70-9,92 3,02 6.674.066 0,85 

PETKM 8,77-8,62 9,01-9,10 2,51 199.045.952 1,10 

TRGYO 4,50-4,40 4,73-4,86 3,05 24.218.387 0,95 
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