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Piyasa Beklentimiz 

Küresel piyasalar yeni haftada risk iştahını canlı tutmaya 

çalışıyorlar. Geçen hafta beklentilerin oldukça üzerinde 

gelen tarım dışı istihdam sonrası piyasalar bu hafta 

Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verilerine 

odaklandılar. Temmuz ayını yansıtacak TÜFE %8.7 piyasa 

beklentisine sahip. Haziran ayında 40 yılın zirvesi olan 

%9.1’lik enflasyonda yumuşama görülmesi halinde 

Fed’in para politikası adımlarına yönelik algılamalarda 

değişiklik olabilir. Dolayısıyla bu haftanın en önemli 

verisi ABD TÜFE diyebiliriz. Yurt içinde de açıklanacak 

veriler var ancak gündem biraz daha Soçi’de Erdoğan – 

Putin görüşmesine kaymış görünüyor. İkiliden zirve 

sonrası çıkan mesajlarda Türkiye-Rusya arasındaki 

işbirliğini daha da artıracağını açıklandı. Bu mesajların 

verilmesi sonrası hiç gecikmeden Avrupa Birliğinden 

tepki geldi. Türkiye’nin Rusya’ya işbirliğini artıracağını 

açıklaması üzerine Batılı ülkeler Türkiye’ye yönelik bazı 

yeni önlemler alınabileceğinin sinyalini verdi. 

Yetkililer, "Mesela ticaret finansmanına kısıtlama 

getirilmesini isteyebilirler veya büyük kuruluşlarından 

Türk şirketlere finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" 

açıklamasıyla oldukça net bir dil kullandılar. Bu durum 

piyasayı ne kadar tedirgin eder bunu göreceğiz. Ancak 

yaptırım sinyalinin gelmesi kar realizasyonları için açık 

bir kapı olabilir. Bu gibi durumlarda her zaman tutum ve 

diyalog çok önemlidir. Dolayısıyla siyasi tarafı da 

izleyeceğimiz bir süreç olacak gibi görünüyor. Bu sabah 

piyasa açılışından sonra günü nerede sonlandıracağımız 

da önemli olacaktır. Borsa endeksinde genel yön yukarı 

ve güçlü. Buna karşın endeksin geldiği teknik seviyeler 

nedeniyle kar realizasyonlarının olması normal 

karşılanabilir. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak 

görüyoruz. 

Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını 

Beklediğimiz Hisseler: AGHOL, ALGYO, ASELS, 

CCOLA, DOHOL, KCHOL, PGSUS, QUAGR, TTKOM 

 

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye 

Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından yayımlanan ortak 

bildiride iki ülke arasındaki ticaret hacminin tespit edilen 

hedefler doğrultusunda ve dengeli bir temelde 

artırılması, ekonomi ve enerji alanlarında iki ülkenin 

birbirlerinden beklentilerinin karşılanması konusunda 

anlaşma sağlandı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü açıklamalarda 

bulunarak, "Sayın Putin ile ruble üzerinde mutabık 

kaldık" dedi. Erdoğan, Putin'in daveti üzerine Eylül'de 

  SON YÜKSEK DÜŞÜK 
GÜN 

FARKI 
HACİM 
milyon 

BIST 100 2.750 2.763 2.707 0,98% 49.682 

BIST 30 2.956 2.973 2.905 1,19% 34.895 

VIOP 30 KONTRATI 3.029 3.031 3.012 1,11% 10.843 

BANKA ENDEKSI 2.445 2.502 2.349 4,09% 12.539 

HOLDING ENDEKSI 2.570 2.585 2.528 0,85% 8.122 

SANAYİ ENDEKSİ 4.587 4.622 4.549 -0,20% 19.624 

TAHVIL 21,42% 21,72% 21,42% -2,33%   

GRAM ALTIN 1.022,9 1.024,3 1.019,9 0,06%   

Dolar/TL 17,9400 17,9521 17,9076 0,17%   

EUR/USD 1,0185 1,0188 1,0159 0,04%   

SEPET 0.5$+0.5€ 18,1413 8999,1470 18,1213 0,17%   

YABANCI TAKAS % 32,82     0,18%   

 

YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek 

Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL 

CANTE 10,00 SNGYO -9,84 THYAO 5625 

KONTR 10,00 KZBGY -4,77 AKBNK 2587 

SKBNK 9,95 ISFIN -4,28 YKBNK 2394 

EKGYO 8,36 TRGYO -4,13 EKGYO 1953 

NTHOL 6,31 KARSN -3,10 SISE 1923 

ISCTR 6,29 ODAS -2,67 TSKB 1819 

MAVI 5,31 BRISA -2,41 GARAN 1790 

THYAO 5,24 KRDMD -2,39 ISCTR 1646 

GWIND 5,22 ECILC -2,03 ODAS 1594 

VAKBN 4,38 ARDYZ -1,98 SASA 1584 
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Şanghay Beşlisi'nin Özbekistan'da yapacağı toplantıya 

katılacağını da söyledi. Erdoğan, 20 tahıl gemisinin daha 

beklediğini de belirtti. 

 

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile 

Rusya arasındaki doğalgaz ticareti ödemelerinde kısmen 

rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını ve 

kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçileceğini 

bildirdi. 

 

ABD 

ABD'de Temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam  528 bin 

arttı, beklenti artışın 250 bin olması yönündeydi. İşsizlik 

oranı  yüzde 3,6 beklentinin altında yüzde 3,5 seviyesine 

geriledi. Aynı dönemde ortalama saatlik kazançlar aylık 

bazda yüzde 0,5 artarak yüzde 0,3'lük beklentinin 

üzerinde gerçekleşti. Yıllık olarak ise ortalama saatlik 

kazançlar da yüzde 5,2'lik yükseliş kaydedildi. Bu veriye 

ilişkin beklenti yüzde 4,9 olmuştu. 

 

ABD senatosu temiz enerji girişimlerine rekor harcama, 

reçeteli ilaç fiyatlarını düşürme tedbirleri ve büyük 

şirketlerin gelir vergisi ödemesini sağlamak için bir vergi 

revizyonunu içeren Enflasyon Azaltma Yasasını geçirdi. 

 

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kovid-19 testinin negatif 

çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği 

duyuruldu. 

 

Avrupa 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 

imzalanan kararnameye göre dost olmayan ülkelerden 

yatırımcı ve şirketlerin, Rusya’daki stratejik şirketlerin 

hisselerinde işlem yapmaları yıl sonuna kadar 

yasaklandı. 

 

Romanya Merkez Bankası politika faizini süpriz biçimde 

tahminlerin altında artırdı. Politika faizi yüzde 5,50 oldu 

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 

İtalya'nın kredi notunu "Baa3" olarak teyit ederken, 

"durağan" olan not görünümünü "negatif" olarak revize 

etti. 

 

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan 

Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul 

Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı. 

 

Asya 

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 

Nancy Pelosi'ye Tayvan ziyareti nedeniyle yaptırım 

uygulama kararı aldığını duyurdu. Çin'in ABD ile askeri 

görüşmelerini iptal edeceği, iklim görüşmelerini de 

durduracağı belirtildi. 

 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'de 

düzenlediği basın toplantısında, "Tayvan Boğazı'ndaki 

gerilime yol açan olaylar ve sebep açıktır. ABD, krizi 

sebepsiz tahrik eden ve yaratan taraftır." dedi. 

 

Çin ordusu Tayvan yakınında yeni bir tatbikata 

başlandığını duyurdu.  

 

Çin'de ihracat, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 18, ithalat da yüzde 2,3 artış kaydetti. Dış 

ticaret fazlası, Temmuz'da 101,26 milyar dolar ile tüm 

zamanların en yüksek seviyesine ulaştı 

 

Hong Kong denizaşırı ülkelere uyguladığı Kovid 19 

karantina süresini 1 haftadan 3 güne indirdi. 

 

Dünya 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),'ün 

açıkladığı FAO Gıda Fiyat Endeksi, Temmuz'da aylık 

bazda yüzde 8,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 13.1 arttı.  

 

Petrol 

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un 

yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj 

kulesi sayısı 30 Temmuz–5 Ağustos haftasında önceki 

haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi. 
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BİST 100 Endeksi Teknik Analizi  

BIST 100 endeksi günlük grafik 

 

BIST 100 endeksi bir önceki zirve seviyesi olan 2684 seviyesi üzerinde güçlenme devam ediyor.  Endeks teknik 

göstergelerinden fazlaca uzaklaştı. Bu gibi durumlarda kar realizasyon isteği fazla olur. Dolayısıyla bir düzeltme 

gelmesi halinde ilk izleyeceğimiz destek bir önceki tepe noktası olan 2684 seviyesi olacaktır. Ancak realizasyonun 

şiddeti fazla olursa o zaman 2684 seviyesinde esneme olabilir ve 2600 desteğine doğru geri çekilme izlenebilir. Tüm 

bu senaryoların gerçekleşmesi ve kar realizasyonu olması halinde geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. Buna karşın 

endeksin yükselen kanal bandını koruması halinde üst bant 2915 seviyesinden geçiyor. Yükseliş eğiliminin önümüzdeki 

günlerde buraya doğru olması beklenebilir. 

Dirençler: 2800 / 2900 / 2915 

Destekler: 2684 / 2600 / 2585  
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BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji 

 

BIST 30 endeksi günlük grafik 

BIST 30 endeks yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bir önceki tepe seviyesi olan 2979 seviyesi yakınlarından günü 

sonlandırdık. Bu seviyenin üzerinde kapanışların olması halinde yükseliş eğiliminin artarak sürmesini bekleriz. Buna 

karşın tam zirve seviyesi yakınlarında agresif alımlar yapmak zor olabilir. Kar realizasyonu olması halinde 2890 seviyesi 

yakınlarından alım yönlü durmak ya da 2979 seviyesinin aşılmasını bekledikten sonra pozisyon artırmak daha uygun 

olabilir. 30 endeks teknik göstergelerden fazlaca uzaklaşmış. Düzeltme gelmesi muhtemel. Buna karşın aşağı yönlü 

eğilim alım fırsatı olabilir. 

Viop30 endeks spot piyasada kritik bir yerde. Spottaki 2979 seviyesi bir önceki zirve seviyesine denk geliyor. VIOP’ta 

spottaki 2979 seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması halinde mevcut uzun pozisyonlara ilave uzun pozisyon 

denebilir. Buna karşın 2979 seviyesinden kar realizasyonlarının gelmesi halinde güçlü destek bölgelerinden alım 

denenebilir. Viop30 endekste düzeltme beklentimize karşın ana yön yukarı.  

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) 

Dirençler:  2979 / 3000 / 3012 

Destekler: 2890 / 2720 / 2675 
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Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler 

  Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x 

  Girişi         

AKBNK Açılış Fiyatı 9,37 48.724 1,7 0,5 

ALGYO Açılış Fiyatı 38,34 2.469 2,0 0,8 

DEVA Açılış Fiyatı 35,16 7.033 5,4 2,3 

DOHOL Açılış Fiyatı 4,12 10.782 3,2 0,8 

GSDHO Açılış Fiyatı 4,21 1.895 2,5 0,6 

LOGO Açılış Fiyatı 47,04 4.704 15,5 5,5 

SAHOL Açılış Fiyatı 22,06 45.011 2,4 0,7 

BIST 100    2750       
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına 
öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan 
pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans 
stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır. 

Geçen Haftanın Performansı 

1 - 5 Ağustos 2022 Haftası       

  Alış Satış Getiri Açıklama 

AKSA 59,70 62,00 3,9% Hedef 

ALARK 39,04 38,94 -0,3% Cuma Kapanışı 

ISGYO 19,80 20,50 3,5% Hedef 

SAHOL 19,94 20,66 3,6% Hedef 

SISE 22,10 23,10 4,5% Hedef 

TAVHL 57,00 58,85 3,2% Hedef 

THYAO 50,75 52,35 3,2% Hedef 

Ortalama Getiri     3,1%   

BIST 100  2.592 2.750 6,1%   

Relatif Getiri     -2,8%   
* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış  fiyatından kapatılmıştır.  

Kümülatif Getiri Tablosu      

  Portföy BIST 100  Rölatif 
2015 11,5% -15,2% 31,5% 
2016 55,6% 8,9% 43,0% 

2017 60,0% 47,5% 8,5% 

2018 29,9% -22,8% 68,4% 

2019 50,0% 21,4% 23,5% 

2020 57,3% 29,1% 21,9% 

2021 42,7% 26,8% 12,6% 

2022 10,0% 48,0% -25,7% 
Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.    
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Şirket Haberleri 

 

ŞEKERBANK T.A.Ş / SKBANK – Şirket, 04.08.2022 tarihinde birim müdürü tarafından 2.01 fiyattan birim müdürü Sedat 
Özbay tarafından 5.000.000 lot satış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi. 
 
KİMTEKS POLİÜRETAN / KMPUR – Şirket, 04.08.2022 tarihinde 32,96-33,58 fiyat aralığından yönetim kurulu başkanı 
tarafından 40.000 lot alış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi. 
 
REYSAŞ TAŞIMACILIK / RYSAS – Şirket, 04.08.2022 tarihinde 8,69-8,83 fiyat aralığından Egemen Döven tarafından 
100.000 lot alış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi. 
 
LÜKS KADİFE / LUKSK – Şirket, 08 Ağustos - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında makine parkında ki tüm makinelerin 
yıllık olağan genel bakım ve revizyonları yapılacağından dolayı fabrikanın planlı duruşa geçeceğini bildirdi.  
 
UŞAK SERAMİK / USAK – Şirket, %140 bedelli sermaye artırım başvurusu Spk tarafından reddedilğini bildirdi. 
 
GİRİŞİM ELEKTRİK / GESAN – Şirket, Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen 'RMU'LU TAM DONANIMLI 
BETON KÖŞK ALIMI' işi ihalesini en avantajlı fiyatı vererek kazandığını, ihalede teklif edilen toplam bedelin 900.000 
USD olduğunu bildirdi. Ayrıca şirket sipariş bedelleri toplamı 1.855.000 USD olan Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Isparta ve 
Köyceğiz/Muğla'da bulunan tesislerine ges yapılması konusunda anlaşıldığını bildirdi. 
 
DERLÜKS YATIRIM / DERHL – Şirket, iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., 07.07.2021 tarihinde 
1.300.000 USD bedel ile satın aldığı Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi 05.08.2022 tarihinde 1.400.000 
USD bedel ile satma kararı aldığını bildirdi. 
 
RUBENİS TEKSTİL / RUBNS – Şirket, ürün satışları kapsamında 01.08.2022 - 05.08.2022 tarihleri arasında 4 farklı şirket 
ile 15.580.000 TL tutarlı iplik sipariş sözleşmesi imzalandığını, peşinat tutarları nakden alınmış kalan tutarların 
sevkiyattan önce tahsil edilmesi kararlaştırıldığını bildirdi. 
 
YEŞİL YGYO / YGYO - Şirket, 03.08.2022 tarihinde 0,80-0,83 fiyat aralığından Merrill Lynch Internatıonal tarafından 
1.064.396 lot satış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi. 
 
MERKO GIDA / MERKO – Şirket, 02.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu  tahsisli 
sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 05.08.2022 itibariyle TSP 
Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığını bildirdi. 
 
ATA GAYRİMENKUL / ATAGY – Şirket, bedelli sermaye artırım başvurusunu, artırım oranını %100 olacak şekilde revize 
ederek Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuru yapıldığını bildirdi. 
 
AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT – Şirket, 05.07.2022 tarihli 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 
1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına; bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 
kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak 
belirlenmesine karar verildiğini bildirmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.08.2022 tarihinde başvuruda 
bulunulduğunu bildirdi.  
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BOĞAZİÇİ BETON / BOBET – Şirket, pay geri alımı kapsamında 05.08.2022 tarihinde ortalama 6,57 TL fiyattan 150.000 
lot alım işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. 
 
MLP SAĞLIK / MPARK – Şirket, pay geri alımı kapsamında 05.08.2022 tarihinde ortalama 40.54 TL fiyattan 26.000 lot 
alım işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. 
 
SABANCI HOLDİNG / SAHOL  – Şirket, pay geri alımı kapsamında 05.08.2022 tarihinde ortalama 21,58 TL fiyattan 
500.000 bin lot alım işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. 
 

SASA POLYESTER / SASA – Şirket, daha önce kamuoyuna duyurduğu Adana-Seyhan tesislerinde gerçekleştirilecek 

Elyaf Üretim Tesisi ve Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cipsi Üretim Tesisi yapım işleri için Tekfen Holding A.Ş.'nin bağlı 

ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini, projenin mobilizasyon dahil 

toplam süresi 25 ay olup proje bedeli vergiler hariç 61 milyon USD olduğunu bildirdi. 

 
DAGİ TEKSTİL / DAGHL – Şirket, 03.08.2022 tarihli açıklamasına istinaden, Mahmut Nedim Koç'a ait Eros Tekstil İnşaat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının şirket tarafından satın alınmasına yönelik ödeme işlemi yapılan sözleşmede belirlenen 
vadeye uygun olarak 04.08.2022 tarihinde tamamlandığını bildirdi. 
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Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve 

getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve 

ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir 

beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı 

gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar 

almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak 

üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. 

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını 

alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım 

kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların 

neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi 

kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat 

beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin 

sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.  


