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GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 

BIST-100 endeksinde 1,400 desteği öne çıkıyor 

Küresel piyasalarda ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri, 

aşılama çalışmalarının başlaması ve büyük ölçekli yeni teşvik adımlarının 

desteğiyle yeni rekor seviyeleri test eden riskli varlık sınıfında yer alan 

hisse senetlerinde yukarı hareket etkisini sürdürüyor. 2021 yılının ilk 

çeyreğinde tahvil faizlerindeki yükseliş ve değer odaklı hisse senetlerindeki 

görece güçlü performans öne çıktı. Küresel büyüme görünümüne dair artan 

iyimserlik ön plandaydı. Ayrıca Biden’ın $1,9 trilyonluk teşvik paketi ile 

birlikte büyüme beklentilerindeki yukarı revizyonlar ve Biden’ın aşılama 

hedeflerini neredeyse iki katına çıkarması da risk iştahına destek olan 

konular oldu. ABD Başkanı Biden geçen hafta ise altyapı yatırımları ve 

vergi artışlarını içeren yeni paketin ilk bölümünü açıkladı. 2,25 trilyon 

dolarlık paket ulaşım, temiz su ve hızlı internet gibi altyapı alanları, imalat 

sektörü ve yaşlıların bakımına ilişkin yatırımları içeriyor. Paketin kurumlar 

vergisi artışı ve küresel şirketlerin karlarına getirilecek minimum vergi ile 

finanse edilmesi planlanıyor. Paketin temmuz ayında meclise getirilmesi 

hedefleniyor. İkinci çeyreğe tarım dışı istihdam ve ISM Hizmet endeksi gibi 

güçlü makro verilerle pozitif momentumla başlayan piyasalarda hisse 

senetlerinde yatay eğilim etkili olurken, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki 

aşağı baskı öne çıktı. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 

endeksi dün %0.2 artıda yeni rekor seviyede, Dow Jones sınai endeksi 

%0.1 artıda, teknoloji endeksi Nasdaq %0.1 ekside, Russell 2000 endeksi 

ise %1.6 düşüşle günü tamamladı. Kasım 2020’den bu yana ki en yüksek 

seviyelerini test eden dolar endeksi geri çekilirken (son bir haftada %1 

civarı geriledi) son bir yılın en yüksek seviyelerini test eden ABD 10 yıllık 

tahvil faizi ise on baz puan civarı geri çekilmiş durumda. 

Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında Fed, maksimum istihdam ve 

fiyat istikrarı hedeflerine doğru önemli bir ilerleme kaydedilmesinin 

muhtemelen biraz daha zaman alacağına dair görüşünü vurgulamaya 

devam etti.  

Günlük Takvim   

 14:30 TR - Yabancı yatırımcıların bono ve hisse stoğu (2 Nisan) 

 15:30 ABD - Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (önceki: 719.000) 

 15:30 Avrupa Merkez Bankası 10-11 Mart toplantı özetlerini 

yayınlayacak 

Bültenden Başlıklar 

 Piyasa Yorumu 

 TAV’ın <TAVHL TI> işlettiği havalimanlarında ilk çeyrek yolcu trafiği 

 

Sermaye Piyasası

BIST-100 (TL)

BIST-100 (US$)

Günlük Değişim (TL)

Günlük Hacim (BIST-100)

Günlük Hacim (BIST-TÜM)

Toplam Piyasa Değeri US$174.9 mlr

Halka Açıklık Oranı 25.3%

3 Aylık Günlük İşlem Hacmi US$5,352 mn

BIST-100 Getirisi (TL)

1 haftalık / 1 aylık -0.8% / -8.0%

3 aylık / 12 aylık -6.8% / 53.6%

En çok artan TL/hisse Değişim

NTHOL 4.68             7.3%

HLGYO 3.45             3.1%

EKGYO 1.97             2.6%

INDES 32.32            2.5%

OYAKC 7.32             2.4%

En çok azalan TL/hisse Değişim

KARSN 3.95             -4.4%

BERA 24.50            -3.8%

ALKIM 17.62            -3.6%

ISMEN 16.48            -2.8%

BRISA 27.84            -2.7%

Hacim US$mn Değişim

GARAN 141              -4.2%

EKGYO 138              13.3%

JANTS 116              61.0%

THYAO 108              49.8%

KRDMD 100              46.0%

1,418

174

-0.2%

US$2,140 mn

US$3,075 mn
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PiYASA YORUMU 

Küresel piyasalarda ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri, aşılama 

çalışmalarının başlaması ve büyük ölçekli yeni teşvik adımlarının desteğiyle yeni rekor 

seviyeleri test eden riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde yukarı hareket etkisini 

sürdürüyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde tahvil faizlerindeki yükseliş ve değer odaklı hisse 

senetlerindeki görece güçlü performans öne çıktı. Küresel büyüme görünümüne dair artan 

iyimserlik ön plandaydı. Ayrıca Biden’ın $1,9 trilyonluk teşvik paketi ile birlikte büyüme 

beklentilerindeki yukarı revizyonlar ve Biden’ın aşılama hedeflerini neredeyse iki katına 

çıkarması da risk iştahına destek olan konular oldu. ABD Başkanı Biden geçen hafta ise 

altyapı yatırımları ve vergi artışlarını içeren yeni paketin ilk bölümünü açıkladı. 2,25 trilyon 

dolarlık paket ulaşım, temiz su ve hızlı internet gibi altyapı alanları, imalat sektörü ve yaşlıların 

bakımına ilişkin yatırımları içeriyor. Paketin kurumlar vergisi artışı ve küresel şirketlerin 

karlarına getirilecek minimum vergi ile finanse edilmesi planlanıyor. Paketin temmuz ayında 

meclise getirilmesi hedefleniyor. İkinci çeyreğe tarım dışı istihdam ve ISM Hizmet endeksi gibi 

güçlü makro verilerle pozitif momentumla başlayan piyasalarda hisse senetlerinde yatay eğilim 

etkili olurken, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki aşağı baskı öne çıktı. Küresel risk 

barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün %0.2 artıda yeni rekor seviyede, Dow 

Jones sınai endeksi %0.1 artıda, teknoloji endeksi Nasdaq %0.1 ekside, Russell 2000 endeksi 

ise %1.6 düşüşle günü tamamladı. Kasım 2020’den bu yana ki en yüksek seviyelerini test 

eden dolar endeksi geri çekilirken (son bir haftada %1 civarı geriledi) son bir yılın en yüksek 

seviyelerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizi ise on baz puan civarı geri çekilmiş durumda.  

Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında Fed, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı 

hedeflerine doğru önemli bir ilerleme kaydedilmesinin muhtemelen biraz daha zaman 

alacağına dair görüşünü vurgulamaya devam etti. Tutanaklarda, bazı katılımcıların, uzun 

vadeli hedeflere doğru, varlık alımlarının hızında değişiklik yapmayı gerektirecek ölçüde bir 

ilerleme sağlanması durumunda, bunun iletişiminin çok önceden yapılmış olması gerektiğine 

dair vurgu da dikkat çekti. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell’ın son dönemde piyasalarda 

artan endişelere karşın, enflasyonda kalıcı yükseliş riski görmediğine ilişkin görüşleri ardından 

bazı Fed yetkililerinden de benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün akşam Dallas Fed 

Başkanı Robert Kaplan, enflasyonun %2,5’e çıkıp tekrar düşüşe geçeceğini, Chicago Fed 

Başkanı Charles Evans ise belli bir süre için %3 enflasyonun dahi kabul edilebileceğini söyledi. 

Evans, enflasyondaki yükselişin kalıcı olup olmadığına dair bir fikir sahibi  olmak için aylar 

geçmesi gerekeceğini vurguladı. Fed Üyesi Brainard ise ekonominin açılmasıyla yaşanacak 

enflasyonist baskıların “geçici” olmasını beklediğini söyledi: “Para politikamızın ileriye dönük 

yönlendirmesinin temeli görünüme değil sonuçlara dayanıyor”. Fed Başkanı Powell’ın bugün 

TSİ 19:00’da Dünya Bankası/IMF Bahar toplantıları kapsamında bir panele katılacağını 

hatırlatalım.  

Bu sabah:   

- Asya piyasalarında karışık eğilim öne çıkıyor. 

- Japonya %0.2 ekside, Çin %0.2 artıda  

- Avrupa ve ABD vadelilerinde yükselişler öne çıkıyor 

- S&P 500 %0.5, Nasdaq vadeli %0.9 civarı artıda 

- ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay 
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- Altın artıda, petrol ekside 

- Dolar endeksinde aşağı baskı devam ediyor  

- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı hafif artıda 

BIST-100 endeksinde 1,400 desteği öne çıkıyor. 1,400 desteğini koruma çabasının öne çıktığı 

endekste yukarı atakların güç kazanabilmesi için 1,450 direncinin aşılması gerekiyor. Geri 

çekilmelerde ise 1,400 desteği altında 1,375 ve 1,350 seviyeleri test  edilebilir. (Teknik Bülten) 

Bugün TCMB 14:30’da yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin 

döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası’nın brüt rezerv verilerini açıklayacak. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) TSİ 14:30 10-11 Mart faiz toplantısının özetlerini yayınlayacak. 

St. Louis Fed Başkanı James Bullard TSİ 18:00’de konuşacak. Haftanın geri kalanında 

enflasyon sinyalleri arayacağımız ve yükselen girdi maliyetlerinin ön planda olduğu ABD’de 

Mart ayı ÜFE verisi takip edilecek. Tarım dışı istihdam ve ISM endeksleri gibi son açıklanan 

güçlü makro verilerin parasal genişlemeden daha erken çıkılabileceğine dair riskleri destekler 

nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Fed’in Haziran ayındaki toplantısında tahminlerinde 

yapacağı revizyonların önemli hale geldiğini düşünüyoruz. Fed’in son toplantısında FOMC 

üyelerinin faiz beklentilerinin yer aldığı dot plotta medyan beklentiye göre üyelerin çoğu 2023 

sonuna kadar faiz artışı öngörmese de, faiz artışı bekleyenlerin sayısında artış olduğunu ve 

ayrıca büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü revizyonların olduğunu takip ettik. Örneğin Fed 

üyelerinin bireysel tahminlerini gösteren ‘dot plot’ grafiğine göre on sekiz üyeden yedisi 2023 

sonunda daha yüksek faiz bekliyor. Aralık tahminlerine göre beş üye 2023 sonunda daha 

yüksek faiz bekliyordu. 

Sektör ve Şirket Haberleri  

TAV’ın <TAVHL TI> işlettiği havalimanlarında ilk çeyrek yolcu trafiği 

TAV’ın işlettiği havalimanlarındaki toplam yolcu trafiği Mart ayında geçen yıla göre %17 

azalırken, dış hatlardaki azalış %31 oldu. Yılın ilk 3 ayı olarak bakıldığında ise toplam daralma 

%59 dış hat daralması %76 düzeyinde.  

Pandemi sonrası sert düşen uçuş kapasiteleri ve yolcu talebi TAV’ın aylık sonuçlarına, görece 

azalarak da olsa yansıyor ve bu sonuçlar ışığında, zaten mevsimsel olarak 1Ç’lerin zayıf 

olduğu dikkate alınırsa, şirketin 1Ç21 finansallarının da tarihi düşük karlılıkları işaret etmeye 

devam etmesini bekliyoruz. 

Açıklanan Temettüler 

 

 

 

 

Sermaye Hareketleri 

Hisse Adı Dağıtma Tarihi 
HBT 

(Brüt) 

HBT 

(Net)

 Temettü Verimi 

%

Genel Kurul 

Tarihi

ATLAS 0,02 0,02 1,4% 05/05/2021

MTRYO 0,04 0,04 1,9% 05/05/2021

Hisse

Bedelsiz Oran 

(İç 

Kaynaklardan 

%)

Mevcut 

Sermaye (TL)

Yeni Sermaye 

(TL)

ULUUN 126,00 84.500.000 190.970.000



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEKİNCE: 

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.  Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki  

bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte 

bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun 

olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım 

kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye  uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi 

ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk 

testi ile tespit edilecek risk grubunuz  ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde 

risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve 

tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya 

doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu 

değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir 

olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul 

nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve 

dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme 

olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen 

çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan 

hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif 

zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, 

yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul 

kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu 

çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması 

Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı 

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere 
gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. 

 
 


