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Piyasa Gelişmeleri 

Cuma gününe yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf 
seyretti ve haftanın son işlem gününü %0.89 kayıpla haftanın en düşük seviyesi 
olan 2,372 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 35.3 milyar TL olarak gerçekleşti, 
BIST100 endeksine dahil olan 28 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti. 
Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 15.95  seviyesinden işlem görürken, yurtdışı 
vadeli endekslerde pozitif bir seyir izleniyor.  

ABD piyasalarında Cuma günü gün içinde sert satışlar görülse de kapanış yatay 
gerçekleşti. S&P500 endeksi bir ara %2 gerilerken gün sonuna doğru toparlandı. Yıl 
başından bu yana oldukça kötü bir performans ortaya koyan S&P500’de zirveden 
geri çekiliş %19 oldu, Nasdaq ise zirveden %30 gerilemiş durumda. 8 haftadır 
gerileyen ABD endekslerinde 2001’den bu yana en kötü performans ortaya 
konuyor. Halen enflasyon ve büyüme endişeleri fiyatlama davranışlarını etkiliyor. 
Bu konuda özellikle enflasyon ve buna bağlı olarak FED beklentilerinin 
fiyatlandığını, bu nedenle de ABD endekslerinde tepki yükselişi beklentimizi 
yineliyoruz. Geçen hafta ECB başkanı Lagarde’ın Temmuz ayında faiz artışına 
işaret etmesi hem parite hem de endekslerdeki beklentimizi güçlendiriyor.  

Bu haftaya başlarken dolar endeksi 102.7, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %2.83 
seviyesinden işlem görüyor. Bugün veri akışı sakin, içeride sektörel güven 
endeksleri, kapasite kullanım oranı ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip 
edilecek. Haftanın devamında ise yurtdışında PMI verileri, FED toplantı 
tutanakları, büyüme verileri ile içeride TCMB faiz kararı izlenecek. Öte yandan 
pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan Dünya Ekonomi Forumu'nun Davos 
toplantısı 23-26 Mayıs'ta yapılacak. 

BIST100 endeksinin güne pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli 
alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,400-2,430-2,475 direnç seviyeleri 
iken 2,365 ve 2,350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 2,475 aşılmadıkça 
dalgalanmanın devamını bekliyoruz, uzun vade için ise genel iyimserliğimizi 
koruyoruz. Kısa vade için yeni alım açısından 2,430 direncini takip ediyoruz, 
sektörel bazda ise perakende, havacılık, elektrik, madencilik ve rafineri 
sektörlerini tercih ediyoruz.  
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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 2,430-2,475-2,500 direnç seviyeleri iken 2,365-2,350 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Kısa vadede 
satış baskısının azalmasını ve tepki alımlarıyla dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz, orta vadede ise 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. Yurtdışındaki son 1-2 aylık sert satışın ardından toparlanma beklentimize paralel olarak yatırımcılara perakende, madencilik, rafineri, elektrik ve 
havacılık sektörlerini öneriyoruz.  

BIST-100, düzeltme süreci devam ediyor, 2,475 direnç, 2,360-2,350 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 %562, relatif olarak BIST-100 endeksinin %154 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 

CIMSA 30,0-29,8 30,6-31,0 2,74 1.690.140 1,06 

KOZAA 30,8-30,4 32,2-33,0 2,94 23.935.118 1,00 

MGROS 41,3-40,8 42,5-43,3 2,53 2.636.590 0,85 

SAHOL 19,4-19,2 19,8-20,0 2,24 44.886.980 1,12 

TUPRS 246,0-244,0 251,0-254,0 2,39 5.564.553 1,11 
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