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Piyasa Gelişmeleri 

Cuma gününe negatif seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir 
izledi ancak günü %0.33 artışla 4,874 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 111 milyar 
TL olarak gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan 65 hisse değer kazandı, 34 
hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.62 seviyesinden 
işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise negatif seyir izleniyor.  

 

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta pozitif kapanış görülmesine karşın bu hafta 
özellikle Asya-Pasifik endekslerindeki satış tüm endekslere sirayet etmiş 
görünüyor. Çin’de artan vakalar sebebiyle genişletilen karantina önlemlerini 
protesto eden yüzlerce kişi Şanghay'da sokağa çıkarken, ülke çapında da 
protestolar başladı, endeksler de buna bağlı olarak %2.5 civarında satışla 
karşılaştı. Geçen hafta ABD endeksleri, zayıf ekonomik veriler ve FED üyelerinin 
açıklamalarıyla pozitif tarafta kapanmıştı. Dow Jones ve S&P500 endeksleri tatil 
sebebiyle kısa olan haftada %1.5-1.7 değer kazanırken, Nasdaq endeksi de %0.7 
yükseliş kaydetti. Özellikle FED toplantı tutanakları bir süredir devam eden FED 
beklentilerini destekledi. Hatırlanacağı üzere, özellikle enflasyon verileri 
sonrasında FED’in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği beklentisi güçlenmişti, 
ardından FED üyelerinin açıklamaları ve tutanaklar da bu yönde fikir oluşturdu. 
Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.65 seviyelerine kadar geriledi ancak kısa 
vadeli faizlerin halen yüksek kaldığını ve resesyon endişelerinin sürdüğünü 
görüyoruz. Bu aşamada dolar endeksi 106.3, Euro/Dolar paritesi ise 1.0348 
seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadede yakından izlenmesi gereken gösterge 
petrol fiyatları olabilir zira hem küresel büyüme/resesyon beklentilerini hem de 
arz-talep dengesini yansıtacak. Bugün veri akışı sakin, Avrupa’da Lagarde’ın 
konuşması takip edilecek. Haftanın devamında ise Avrupa’da enflasyon, ABD’de 
istihdam ve PMI, içeride ise tüketici güven endeksi ve büyüme verileri takip 
edilecek.  

 

BIST100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste 
kısa vadede 4,800-4,730-4,650 destek seviyeleri iken 4,950-5,100 bandı direnç 
bölgesi olarak takip edilebilir, yatırımcılara 4,730 altına gelinmedikçe 
pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.  
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BIST100 endeksi 12 aylık ortalama hedeften %3 uzaklıkta seyrediyor. 

ABD finansal koşullar endeksi (mavi seri)  ve S&P500 son 2 yıllık seyri... 
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Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareketine devam eden endekste görünüm hala güçlü ancak ivme kaybı görülebilir. Hızlı yükseliş sonrasında 5,00 ve üzerinde 
teknik olarak aşırı alım bölgeye girilmiş olacak. Bu aşamada 4,730-4,650 destek seviyeleri olarak izlenmeli ve 4,730 seviyesi zarar-kes seviyesi olarak 
değerlendirilmelidir.  

Piyasalarda yüksek enflasyon, majör merkez bankalarının sıkı para politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları zaman zaman risk oluştursa da, orta-uzun 
vade perspektifinde hisse senetlerinin cazibesini korumasını bekliyoruz. Sektörel bazda holding, elektrik, gıda, GYO ve sigortacılık sektörlerini yeni giriş açısından 
cazip buluyoruz.   

BIST-100, dolar bazında 265-275 ve 330 dirençler, 255 önemli destek... 
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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 ilk 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 2.69 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  
nominal olarak kümülatif %1328 getiri elde edilmiş, relatif olarak da BIST-100 
endeksinin %183 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 51,3-49,6 54,1-55,2 2,93 13.932.019 0,79 

KOZAL 326,0-312,0 352,0-363,0 2,71 7.753.542 0,90 

OYAKC 20,0-18,9 21,9-22,7 2,95 21.127.638 0,89 

VESTL 49,5-48,5 51,9-53,2 2,76 15.778.233 0,89 

YKBNK 11,3-11,2 11,6-11,8 2,76 330.602.315 1,24 

90

290

490

690

890

1090

1290

1490

01
.1

9

04
.1

9

07
.1

9

10
.1

9

01
.2

0

04
.2

0

07
.2

0

10
.2

0

01
.2

1

04
.2

1

07
.2

1

10
.2

1

01
.2

2

04
.2

2

07
.2

2

10
.2

2

Hisse Portföyü 
BIST-100



 

4 

  Yatırım Danışmanlığı   

 Haftalık Hisse Portföyü  

28 Kasım 2022   
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