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Piyasa Gelişmeleri 

Cuma gününe alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı 
seyretti ancak haftanın son işlem gününü %1.18 artışla, 2,419 seviyesinden 
kapattı. İşlem hacmi son 1 aylık ortalamaların altında 31.8 milyar TL olarak 
gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 83 hisse değer kazandı, 15 hisse ise 
değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 15.49  seviyesinden işlem 
görürken, yurtdışı vadeli endekslerde hafif negatif bir seyir izleniyor.  

Geçtiğimiz hafta boyunca değer kaybeden küresel hisse piyasalarında haftanın son 
işlem gününde tepki alımları izlendi. ABD’de S&P500 %2.4, Nasdaq %3.7 değer 
kazandı. Yıl başından bu yana %20’nin üzerinde değer kaybeden endekslerde 
gelinen noktada kademeli olarak tepki alımları beklenebilir. Özellikle 
enflasyondaki yüksek seyir hisse piyasalarına talebi canlı tutuyor. Bu hafta ABD’de 
enflasyonun ekonomiye ve şirketlere etkilerini daha net görebileceğimiz 
perakende şirketlerinin bilançoları bekleniyor. Walmart, Target, Home Depot. 
Elsewhere ve Deere şirketleri ilk çeyrek finansallarını açıklayacak. Şu ana kadar 
S&P500’deki şirketlerin 458 tanesi bilançolarını açıkladı ve %78’i beklentilerin 
üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen özellikle yükselen faiz ortamında Nasdaq gibi 
yüksek büyüme oranına sahip şirketlerin baskı altında kaldığını görüyoruz.  

Bu haftaya başlarken faizlerde yatay seyir izleniyor, dolar endeksi de 104.50 
etrafında dalgalanıyor. Sabah saatlerinde Çin’de açıklanan sanayi üretimi verisi 
kapanmanın da etkisiyle beklentilerin çok altında kaldı. %0.5 beklenen fakat %2.9 
gerileyen sanayi üretimini takiben perakende satışlar verisinde de beklentilerden 
çok daha sert bir gerileme görüldü. Bugün içeride cari denge ve bütçe dengesi 
takip edilecek, yurtdışında ise veri akışı sakin görünüyor. Haftanın devamında ise 
Avrupa’da enflasyon verileri öne çıkarken, yarın Lagarde ve Powell’ın konuşmaları 
takip edilecek.  

BIST100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli 
alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,430-2,475 direnç seviyeleri iken 
2,390-2,365 ve 2,350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 2,475 aşılmadıkça 
yükselişleri kısa vadede sat-al fırsatı olarak görüyoruz, hisse seçimlerini ise çok 
daha fazla önemsiyoruz. Uzun vade için ise genel iyimserliğimizi koruyoruz.  
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BIST100 endeksi 12 aylık ortalama hedeften %25 uzaklıkta seyrediyor. 

ABD finansal koşullar endeksi (beyaz seri)  ve S&P500 son 5 yıllık seyri... 
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Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,475-2,500 direnç bölgesi iken 2,365-2,350 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Kısa vadede 
dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz, bu nedenle kısa vadeli işlemler haricinde orta vadeli pozisyonlanma için fırsat kovalamanın uygun olduğunu 
düşünüyoruz.  

En yakın vadede yüksek enflasyon, majör merkez bankalarının sıkı para politikasına geçişleri ve Rusya-Ukrayna savaşı risk oluştursa da, uzun vade perspektifinde 
endeksin halen 2020 yılında başlayan yükselen kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz.  Küresel çapta enflasyona karşı korunmanın ilk adresi yine hisse senetleri 
olacaktır. Ancak Mayıs ayında oynaklığın yüksek olmasını bekliyoruz, bu nedenle görüşümüzü temkinli iyimser olarak koruyoruz. Bu ortamda hisse seçmenin önemi 
biraz daha artacaktır. Yatırımcılara perakende, madencilik, rafineri, elektrik ve havacılık sektörlerini öneriyoruz.  

BIST-100, görünüm hala güçlü, 2,475-2,500 dirençler, 2,430-2,400 destekler 
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MSCI Türkiye endeksi (mavi seri) ile MSCI G.O.Ü endeksinin seyri - yıl başından bu yana 
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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 2.81 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, nominal olarak %538, relatif olarak BIST-100 endeksinin %139 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 17,1-16,5 18,1-18,4 2,89 9.372.247 0,91 

GARAN 14,9-14,9 14,9-15,0 2,36 172.448.570 0,89 

HEKTS 22,4-21,9 23,3-23,6 3,06 24.782.470 1,00 

KOZAA 32,5-31,4 34,4-35,1 2,95 23.519.285 1,00 

TUPRS 253,0-250,0 258,0-260,0 2,39 5.790.224 1,11 
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