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YASAL UYARI: 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. 



“İçindekiler” kısmında arzu ettiğiniz bölüme gitmek için başlığın üzerini tıklayınız.  
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Dr. Yaşar Erdinç tarafından hazırlanan ve yatırımcıların bilinçli yatırım yapmaları konusunda eğitici ve uyarıcı mesajlar içeren bu bültenin 

görsel ve yazılı medyada, internet ve sosyal medya ortamında, e-posta veya forumlar yoluyla kaynak gösterilerek dahi dağıtılması, haber 

yapılması, kullanılması, yayınlanması kesinlikle yasak olup, telif hakları gereğince bunu yapanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  

HAFTAYA BAKIŞ VE 

TAHMİNLER 
FED Kararı Sonrasında Geleceğe Bakış  

Geçen haftanın en önemli olayı şüphesiz ABD merkez Bankası 

FED’in yaptığı FOMC toplantısıydı. Bu toplantıda FED faizleri 

artırmadı. FED Başkanı Janet Yellen’in basın toplantısında 

önemli mesajlar verildi. Bu mesajlara baktığımızda vurguları 

özetleyecek olursak; 

 2015 yılı içinde faiz artışı olacak.  

 Fakat ilk faiz artırdıktan sonra para politikası, en yüksek 

istihdamı sağlamak ve yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için 

uzun bir süre ekonomiyi destekleyici olmaya (accomodative) 

devam edecek. Yani, her toplantıda faizi artırmak gibi bir 

niyetimiz yok. 

 Aslında FED’in faiz artırmaya başlamak için ortaya koyduğu 

şartlar neredeyse gerçekleşti. Fakat FED bu toplantıda, 

uluslararası arenadan gelen uyarılara ve Ağustos ayında yaşanan 

kara pazartesiyi ve piyasalarda oluşan türbülansı dikkate almak 

zorunda kaldı. 

 FED üyesi James Bullard bir sunum yayınlayarak faiz artışı 

zamanının geldiğini ve niçin  faiz artırılması gerektiğini anlattı 

(James Bullard’ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz – İngilizce). 

Bullard, FED’in daha önceki resesyon dönemlerinde faiz 

artışının başlaması için dikkate alınan şartların zaten 

gerçekleştiğini söylüyor. Bunu da şöyle anlatıyor;  

 

Bu grafikte görüldüğü üzere istihdam hedefi (kesikli kırmızı 

çizgi) neredeyse yakalanmıştır. Diğer grafik ise enflasyon grafiği 

olup, bu grafikte de görülebileceği üzere, 2011 yılında enflasyon, 

yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmış, daha sonra da enerji 

fiyatlarının ve küresel emtia piyasalarındaki düşüşle birlikte geri 

çekilmiştir.  

 

 

Bu grafikte mavi çizgi, mevsimsel ve takvim etkisinden 

arındırılmış çekirdek TÜFE, yeşil olan da çekirdek TÜFE’dir.  

 

James Bullard, faizlerin 7 yıldır sıfıra yakın seyrettiğini söylüyor. 

Ayrıca basılan paranın grafiği ile FED faiz oranlarının grafiğini 

vererek, normal (olması gereken) seviyelere ne kadar uzak 

olunduğunu anlatıyor. Dolayısıyla şu an faiz artışı başlasa bile 

normale ulaşmanın çok çok uzun bir süreyi kapsayacağını 

belirterek, faizlerin artırılması gerektiğini savunuyor.  

Görünen o ki, FED toplantısında faiz artışı sadece ve sadece 

küresel piyasalardaki türbülans ve büyüme endişeleri nedeniyle 

ertelenmiş durumda. Yellen’in açıklamalarında da bunun 

vurgulandığını gördük.  

Sonuç olarak FED’in 2015 sonuna kadar olan dönemde ya Ekim 

ya da Aralık ayında (28 Ekim ve 16 Aralık) faizlerin artırılması 

olasılığının yüzde 80’den fazla olduğunu düşünüyorum.  

FED faizi artırmadı ve piyasaların (ABD borsalarının, Dolar/TL 

kurunun) ilk tepkileri olumuydu, fakat neden yarım saat sonra 

piyasalar terse döndü, ABD borsa endeksleri değer kaybetti ve 

dolar/TL 2.98’li seviyelerden tekrar 3 TL seviyesine yükseldi? 

Bu hafta 1683 kişiye gönderilen bu bültende 

arzu ettiğiniz internet sitelerine veya sosyal 

medyaya link içeren, reklam, banner, video 

veya mesajlarınızı bu alana girebilirsiniz. 

Ayrıntılı Bilgi İçin 

İletişim:  huseyinnisanci@dijitalajans.com  

huseyinnisanci@dijitalbilgi.com  
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Yellen konuşmaya başladıktan sonra, geleceğe ilişkin büyüme 

hedefleri verildi. Bundan 2 yıl önce verilen hedeflerle 

karşılaştırıldığında aslında ABD’de büyümenin o kadar da güçlü 

olmayacağı anlaşıldı. Buna bir de küresel ekonomilerdeki 

(özellikle Çin’deki) yavaşlamayı ekleyip, 2015 sonuna kadar 

faizlerin artmaya başlayacağı görüşünü eklerseniz, bu 

hareketlerin nedeni ortaya çıkar.  

Küresel piyasalar, ne ABD’nin büyümesini ne de küresel 

büyümeyi yeterli görmüyorlar. Eğer büyüme düşük olacaksa, 

şirketlerin ciro artışları ve karlılıkları düşük olacak. Bu durum 

hisse senedi piyasalarını olumsuz etkiliyor. Elbette ki şu an 

görünen resim içinde dahi, başarılı olacak sektör ve şirketler 

olacaktır. Ama genel endeksler itibariyle zayıflama normaldir.  

Haftanın En Önemli Verileri ve Gündem  

ABD ve Avrupa’da Hangi Veriler Açıklanacak  

Piyasaların yönünü en çok ABD’den gelecek veriler 

etkileyecektir. Sadece dolar değil, borsa da bu verilere reaksiyon 

verecektir.  

Bu hafta açıklanacak olan verilerde  genelde  zayıflama beklentisi 

hakim. Örneğin pazartesi günü saat 17:00’de açıklanacak olan 

ikinci el ev satışlarında yüzde 1.7 düşüş öngörülüyor.  

Salı günü FHFA konut fiyat endeksinde ise piyasa yüzde 0.4 artış 

bekliyor. Aynı gün Richmond FED imalat sanayi endeksinin 

Ağustos ayındaki “0” değerinden yavaş bir artışla “3”e çıkması 

bekleniyor.  

Çarşamba günü saat 16:45’de İmalat Sanayi PMI endeksi 

açıklanacak. Önceki veri 52.9’du ve bu haftaki verinin 53.1 

olması bekleniyor. Bu veri son zamanlarda gevşemeye devam 

ediyor. Özellikle de ihracatın zayıflaması PMI endeksini 

zayıflatıyor.  

Perşembe günü saat 15:30’da açıklanacak dayanıklı tüketim 

malları siparişlerinde yüzde 2 düşüş bekleniyor. Bu düşüş 

özellikle de, havacılık ve uçak üretimindeki zayıflamadan dolayı 

bu şekilde bekleniyor.  Eğer ulaşım sektörü hariç tutulacak 

olursa, piyasa dayanıklı tüketim mallarının yüzde 0.3 gibi az bir 

oranda artmasını bekliyor.  Aynı gün açıklanacak olan işsizlik 

başvuruları önemini koruyor ve 264 binden 275 bine 11 bin 

kişilik bir artış olacağı düşünülüyor. Perşembe günü saat 

17:00’de açıklanacak yeni konut satışlarında zayıf bir artış 

beklendiğini de vurgulayalım.  

Cuma günü GSYH 2. Çeyrek verisi için üçüncü ve son tahmin 

yayınlanacak. Piyasa bunun 3.7 olmasını beklerken, GSYH 

deflatörünün (GDP price) önceki veride olduğu gibi yüzde 2.1 

olacağını tahmin ediyor.  

Çin Flash İmalat Sanayi Endeksi Açıklanacak  

Salı günü Çin PMI Flash imalat sanayi endeksini açıklayacak. 

Önceki veri 47.1 düzeyindeydi. Bu veri eğer 50’nin altındaysa, 

ekonominin yavaşladığına, üzerindeyse hızlandığına dair bir 

işaret oluyor.  

Bilginiz olması amacıyla Çin’in sanayi üretimindeki yıllık 

büyüme verisi birinci grafikte gösterilirken, perakende satışlar 

verisinin yıllık artış oranları da altındaki grafikte gösteriliyor. Bu 

veriler geçen hafta yayınlandı.  

 

 

Avrupa’da ise üretici fiyatları endeksi (21 Eylül) imalat ve hizmet 

PMI verileri (23 Eylül), Almanya’da İFO iş dünyası anketi (24 

Eylül) ve 25 Eylül’de Avrupa Birliği M3 para arzı verileri 

açıklanacak.  

Avrupa ekonomisine ait son veriler oldukça olumlu geldi. Bu 

hafta da benzer süreç devam ederse, piyasaların stresinde azalma 

görebiliriz.  
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TCMB’nin PPK Toplantısı Bu Hafta  Salı Günü  

22 Eylül Salı günü PPK toplantısı sonuçlarını saat 14:00’de 

öğreneceğiz. Geçen ay yapılan toplantı sonrasında açıklanan yol 

haritası ciddi kafa karışıklığı yaratmış ve dolar/TL kuru 2.78 

civarından başladığı hareketi 3.0694 seviyelerine kadar 

sürdürmüştü. Çünkü Merkez  Bankası yol haritasında 

normalleşme öncesi, normalleşme zamanı ve normalleşme süreci 

içinde uygulayacağı araçları anlatmış ama elindeki en önemli 

silah olan faizlerden hiç bahsetmemişti. Dolayısıyla meydan 

uluslararası fonlara kalmış ve dolar/TL kuru ciddi bir yükseliş 

trendi yaşamıştı.  

Bu Salı günü yapılacak olan toplantıda, politika konusunda 

önemli bir değişim beklenmiyor. Piyasalar sadece, faiz 

konusunda bir adım atabilir mi? Sorusuna odaklanacaklardır. 

Eğer PPK’dan geçmiş toplantıdakine benzer söylem çıkarsa, 

dolarda güçlü olmasa da yukarı yönlü bir harekete neden olabilir.  

Tüm bu veriler ışığında dolar/TL, Euro/dolar (EURUSD) ve 

diğer para birimleri bu verilere hassas olacaktır.  

Dolar/TL kurundaki Görünüm  

Dolar/TL kuru geçen hafta içinde en yüksek 3.0694 ve en düşük 

2.9780 civarını gördükten sonra haftayı 3 TL seviyesinden 

kapattı. Fibonacci geri çekilme çizgilerine göre, 3.0130 civarında 

kısa vadeli bir direnç oluşmuş durumda.  

 

  

 

Dolar/TL kurunun yeniden yükselişe geçmesi için yüzde 50 

Fibonacci retracement adı verilen 3.0240 civarını yukarı geçmesi 

gerekiyor. Doların 2.97’yi test ettiği ilk seviyede FED kararı 

açıklanmıştı. Daha sonra yeniden 3.01’e kadar yükseliş oldu. 

Ardından Ali Babacan’ın yeniden milletvekili adayı gösterilmesi 

haberiyle 2.9780 civarı tekrar görüldü. Fakat bu uzun sürmedi ve 

dolar yeniden 3.01 seviyesine kadar yükseldi.  

Dikkat ederseniz 3.0130 seviyeleri Fibonacci’nin yüzde 38.2 

çizgisine denk geliyor. Dolar bu seviyeye yakın yerlerde dört 

defa dirençle karşılaştı ve haftayı 3.0049 seviyesinden kapattı. 

Destek ise 2.9780 civarında oluştu. Bu fiyat aralığında 

dalgalanması beklenebilir ama 2.9780 desteği tırnak içinde 

“piyasa için iki defa çok olumlu” denilebilecek habere rağmen 

aşağı geçilmedi. Dolayısıyla bu hafta için doların 2.9780 

seviyesinde güçlü desteği olduğunu söyleyebiliriz. Direnç 

bölgesine yakın bir kapanış yaptığı için, 2.9780’deki desteği 

aşağı kırmak yerine,  3.0130 civarındaki direnci yukarı kırması 

daha yüksek olasılık olarak görünüyor. 

Eğitici Bilgi:  Haber üzerine işlem yaparken…  

Eğitici Bilgi: Bu noktada, önemli olan konu verilerin 

beklentilerden ne kadar ayrıştığıdır. Eğer GDP verisi 3.7 

beklenirken, 3.2 gelirse çok büyük bir ayrışmadır ve ABD 

ekonomisinin çok da güçlü olmadığını gösterir ve dolar/TL 

kurunda en az 2 kuruşluk ciddi bir aşağı yönlü harekete sebep 

olur. Tersine 3.7 beklenirken 4 olarak açıklanması dolar TL kuru 

üzerinde en az 2-3 kuruşluk bir yukarı hareket sebep olur. Eğer 

veriler beklentilerden çok az sapma gösteriyor veya beklendiği 

şekilde geliyorsa, para birimleri üzerindeki anlık etkisi zayıf 

olacaktır.  

Bir veri açıklandığında beklentilerden yüksek bir ayrışma 

gösterdiği zaman, oluşan sert yukarı veya aşağı hareketlerde, 

insanlar alım ya da satım yapmaya çalışıyorlar.  

Genel mantık şöyle: “Veri kötü geldi, dolar düşüyor, daha da 

düşecek bari satayım”. Ama eğer veri açıklandıktan sonra ilk 

birkaç dakikada işlem yapmayı başaramamışsanız, o verideki 

bilgiyi kullanarak para kazanma olasılığınız çok düşük olup, 

şansa bağlı olacaktır. Bu tür zamanlarda piyasanın aksine hareket 

edenlerin kazanma olasılığı daha yüksektir. Fakat, veri 

açıklandıktan sonra en az 15-20 dakika beklenmeli, dibin 

oluştuğu ve yukarı çabaların başladığı görülmeli, tepe ile dip 

arasında Fibonacci geri çekilme çizgileri çizilmeli ve alım 

yapıldığında Fibonacci’nin yüzde 38.2 çizgisine denk gelen 

seviye civarları satış hedefi olarak belirlenmelidir. Bu yapılırken, 

her ihtimal düşünülmeli ve stop seviyesi mutlaka belirlenmelidir.  

Bu hafta 1683 kişiye gönderilen bu bültende 

arzu ettiğiniz internet sitelerine veya sosyal 

medyaya link içeren, reklam, banner, video 

veya mesajlarınızı bu alana girebilirsiniz. 

Ayrıntılı Bilgi İçin 

İletişim:  huseyinnisanci@dijitalajans.com  

huseyinnisanci@dijitalbilgi.com  
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Dolar/TL Kuru İçin Kısa Vadeli Tahmin  

 Eğer yukarıdaki başlıklarda ayrıntılı olarak verdiğim veri 

gündemine göre, bu hafta beklenen verilerde, beklentilerden 

önemli bir sapma olmazsa; 

 İçeride siyasi veya ekonomik stres yaratacak gelişmeler 

yaşanmazsa,  

 TCMB bir önceki toplantıdaki söylemlerini devam ettirirse, 

dolar/TL kurunun görebileceği en düşük seviyelerin 2.95-2.97 

aralığı olacağını, ama genelde yukarı bir çaba içinde olmasını 

bekliyorum.  

 Normal dalgalanma bandı olarak 2.98 ile 3.02 aralığını 

verebilirim. Bu hafta kurban satın almaları nedeniyle dolar 

bozdurma faaliyetinin artması, dolardaki yukarı yönlü baskıyı 

biraz olsun hafifletebilir.  

 

Dolar/TL kuru İçin Orta ve Uzun Vadeli Tahmin  

Önce varsayımlarımı söyleyeyim. Bu varsayımlara 

katılmıyorsanız, bu tahminlere güvenmeyiniz. Ya da bu 

varsayımlardan biri tutmazsa, vereceğim tahminler geçersizdir. 

Varsayımlarım şöyle; 

 En geç Aralık ayında FED’in faiz artırmasını bekliyorum. 

 Buna karşım TCMB’nin geçen ay açıkladığı yol haritasını 

aynen koruyacağını ve söyleminde değişiklik olmayacağını 

düşünüyorum.  

 1 Kasım seçimlerine kadar olan süreçte siyasi atmosferdeki 

gerginliğin azalmayacağını, hatta artabileceğini düşünüyorum. 

 Çin ekonomisinde yeniden bir büyüme ivmesinin 

başlamayacağını varsayıyorum. 

Bu varsayımlar altında, dolar/TL kurunun aşağı yönlü orta ve 

uzun vadeli bir trend oluşturmasını beklemiyorum. 3.07 seviyesi 

önemli bir direnç oluştu ama, seçimlere kadar bu direncin 

kırılması ve teknik analiz kurallarına göre 3.12-3.14 seviyelerinin 

görülmesi söz konusu olabilir. Bu seviye yukarı kırılacak olursa, 

Fibonacci geri dönüş çizgileri kuralına göre 3.19-3.22 aralığı 

olabilir. 

Dolar/TL kurunun aşağı yönlü orta ve uzun vadeli trende 

başlaması için öncelikle; 

 ABD Merkez Bankası FED’in ilk faiz artışını yapmış olması 

ve ondan sonraki yol haritasını vermesi gerekiyor. 

 Seçimden sonra güçlü bir hükumetin (Tek parti veya 

Koalisyon) kurulması gerekiyor. Koalisyon ekonomiye zarar 

verir diyenler, 1 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon 

olasılığının güçlendiğine dair beklentiler ortaya çıktığında 

doların ve borsanın nasıl bir performans sağladığına bakmalılar. 

Önemli olan güçlü bir hükumettir. 

 Güçlü bir hükumetin kurulması durumunda ilk el atılacak şey 

yapısal reformlar olmalıdır. 

 Avrupa Birliği normlarının güçlendirilmesi, ilişkilerin düzene 

sokulması, hukuki ortamın gerçek adaleti sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi ve keyfi uygulamaların bitirilmesi çok büyük katkı 

yapar 

 Çözüm süreci konusunda atılacak olumlu adımlar ve çözüm 

sürecinin ne şeffaf biçimde yürütülmesi bu resme önemli katkı 

sağlar. Unutmayalım ki derecelendirme kuruluşlarının yatırım 

yapılabilir seviyeye bizi taşımalarının en önemli sebeplerinden 

biri budur 

 Seçim sonrasında Merkez Bankası üzerindeki baskının 

kalkması, özerkliği ve kredibilitesi konusunda olumlu 

gelişmelerin olması çok önemlidir.  

Bu saydığım maddeler içindeki en önemli madde FED’in faiz 

artırım sürecini başlatmasıdır. İlk faiz artış kararı sonrasında, 

ciddi bir türbülans yaşanır ama doların sadece TL’ye karşı değil, 

diğer para birimlerine karşı da değer kazanma sürecinin durması 

gerekiyor.  

Borsa İstanbul – Son Görünüm ve Tahminler  

 

BIST-100 endeksi geçen hafta, 75.099 seviyesinden kapandı. 

Geçen haftanın dört günü boyunca artış vardı. Cuma günü Ali 

Babacan’ın milletvekili adaylığının açıklanmasıyla endeks 74 bin 

seviyelerinden 75 bin seviyesine çıkmıştı.  

70 bin seviyesi en güçlü destek olmaya devam ediyor. Bu 

seviyeden sonraki ilk önemli direnç seviyesi Fibonacci’nin yüzde 

38.2 seviyesine denk gelen 75 bin civarıydı ve tam da bu seviyede 

kapanış oldu. Bu hafta pazartesi günü beklenmedik olumlu veya 

olumsuz bir haber gelmediğini varsayarak endekste bir miktar 

Bu hafta 1683 kişiye gönderilen bu bültende 

arzu ettiğiniz internet sitelerine veya sosyal 

medyaya link içeren, reklam, banner, video 

veya mesajlarınızı bu alana girebilirsiniz. 

Ayrıntılı Bilgi İçin 

İletişim:  huseyinnisanci@dijitalajans.com  

huseyinnisanci@dijitalbilgi.com  
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aşağı hareket bekleyebiliriz. Bunun sebebi de bayram öncesi 

nakde geçip Çarşamba günü takastan dönecek nakitlerini yüksek 

getiri ile bayram tatili boyunca değerlendirmek isteyenler 

olacaktır. Böylelikle tatilde olası olumsuz gelişme riskini 

almayacaklardır. Ama olumlu gelişme riskini almış olacaklardır. 

Bayramdan bir ve iki gün önce, eğer dışsal olumsuz gelişmeler 

yoksa, borsa  genellikle artış yönünde reaksiyon veriyor. Çünkü 

takas için satan satmış oluyor.  

Teknik görünüme tekrar dönecek olursak, 73.750-75.250 

aralığında birkaç günlük kanal hareketi sonrasında 76.500-

78.500 aralığı görülebilir. Bu aşamada hissede olanlar, 73.750 

seviyesi altında bir kapanış olmadığı sürece, beklemede 

kalabilirler. Yeni alım için 74.000-74.500 aralığının uygun 

olduğunu düşünüyorum, fakat, 73.750 altında kapanış olasılığı 

yükselirse oluşacak zararı göze alanlar bunu yapsınlar. 

Haftanın Kısa Vadeli Hisse Önerileri  

Bu haftanın kısa vadeli hisse önerileri yukarıda verilmiştir. Bu 

önerileri uygularken aslında neyi niçin önerdiğimizi de belirterek 

eğitici bilgiler vermeyi de amaçlıyorum. Fakat bunun öncesinde 

uyulması gereken kuralları belirteyim.  

 Verilen öneri tablosundaki teknik destek seviyelerine 

gerileyen bu senetlerde alım düşünülebilir.  

 Soru: Teknik destek seviyelerini alım için beklemeli miyim?  

  Cevap: Arzu edenler eğer tahtayı güçlü görüyorlarsa destek 

seviyelerine gerileme olmadan alım düşünerek, hedef direnç 

seviyelerine yaklaşınca satış yapabilirler. Arzu edenler de garanti 

olması amacıyla teknik destek seviyelerine gerileme 

bekleyebilirler. Fakat biz hisse senedi hedef direncine ulaştığı 

anda, alım aralığına gerileme olup olmadığına bakmadan başarılı 

bir öneri olarak değerlendireceğiz.  

 Soru: Eğer hisse destek seviyelerinin altına geriler ve zararına 

satış seviyesine (stop) gelirse hangi fiyattan zarar realize 

etmeliyim? 

 Cevap: Belirttiğimiz zararına satış seviyesi satış kademesine 

düştüğünde satış yapılmış olacağını varsayarak, değerlendirme 

yapacağız. Zararına satış seviyesine gelen hisseyi hiçbir yatırımcı 

satmak istemez. Beynin böyle bir zaafı vardır. Bu zaafı 

yenemeyenler sadece zararlarının büyümesine izin verir. Bu 

yüzden zararına satış seviyesine gelen hissede satış yapmak 

gerekir.  

 Soru: Hisse senedi verilen süre içinde hedefe ulaşmazsa veya 

stop olmazsa ne yapacağız?  

 Cevap: Eğer bir hisse verilen süre içinde, ne stop olur ne de 

hedef direnç seviyelerine ulaşırsa, bu hissenin süresinin bittiği 

haftadaki kapanış fiyatından satılmasını öneriyorum. Biz de 

getiriyi bu fiyata göre hesaplayacağız. Bu sürede hissenin getirisi, 

aynı süredeki faiz getirisinden yüksek ise başarılı, eksi ise 

başarısız olmuş varsayacağız.  

 Soru: Hedef direnç seviyesine gelince illaki satmalı mıyız? 

 Cevap: Arzu eden satabilir, arzu eden kaydırılmış stop 

belirleyerek beklemeye devam edebilir. 

 Soru: Kaydırılmış stop nedir? 

 Cevap: Örneğin bir hisseyi 8.50’den aldınız ve 8.90’dan 

satmayı hedefliyorsunuz. Fakat, 8.85’e kadar çıktı ve sonra da 

düşüşe geçti. Bu durumda teknik analiz kriterlerine göre veya 

kendi getiri hedefinize göre 8.80’in altına gelince satarsanız, 

sadece kardan zarar etmiş olursunuz ama, 8.50’den aldığınız için 

iyi bir getiri oluşmuş olur. Buna kaydırılmış stop denir. 

 Soru: Eğer hisse senedi boşluk bırakarak belirttiğiniz zararı 

kesme seviyesinin altında açılırsa alım yapmalı mıyız? 

 Cevap: Hayır bu durumda alım yapmak risklidir. Stop 

seviyesinin altını görüp teknik destek aralığına geri dönüş olursa 

dahi alım yapılmamalıdır. Bu tür hisselerin başarılı olup 

olmadığına dair performansı ölçerken, bu 

hisseleri değerlendirme dışı tutacağız. Yani 

stop olanlar başarısız, hedef fiyata ulaşanlar 

başarılı sayılacak. Bu başarı tablolarını da 

gelecek haftaki bültende vermeye 

başlayacağız.  

 Neden TUPRS: Şirketin mali yapısı 

çok sağlam olduğu gibi, endeksin üzerinde 

bir getiriyi uzun süredir sağlıyor. Orat vadeli olarak da tutulması 

gereken bir kağıt. Yatırımları vardı ve önemli bir bölümü bitti. 

2016 yılında karlılığının artması bekleniyor.  

 Neden BRISA: Teknik analiz kurallarına göre önemli bir 

destekten döndü. İkili dip formasyonu oluştu. Direnç bölgesine 

kadar hareket etmesi beklenir. BRISA’nın temel yapısı da çok 

sağlam görünüyor ve yeni yatırımlar bittikten sonra ciro ve kar 

artışı beklentileri yüksek. Niğde Aksaray’daki bu yatırımların 

bitmesi sonrasında üretim kapasitesinde yüzde 40 artacak. İlk 

aşamada toplam 350 milyon dolar yatırım yapılması bekleniyor. 

Üretim tarihi 2017’nin son çeyreği olarak belirlendi. Yani bunun 

net etkisi 2018 yılında görülecek.  Çalışan sayısı 2000’den 

2750’ye çıkacak. Yani hikayesi var. Dolayısıyla teknik destek 

seviyelerine geldiğinde genellikle alımlar görülebilir. Yine de, 

kısa vadede hisselerde her zaman sert hareketler görülebileceği 

unutulmamalı.   

 Neden GARAN: Bankalar son birkaç aydır çok önemli 

düşüşler kaydettiler. F/K’sı 8.64, PD/DD değeri ise 1.09 civarına 

kadar geriledi. Bu seviyeler 2010 yılından bu yana görülen en 

düşük seviyelerdir. Her ne kadar önümüzdeki süreçte endeksten 

daha yüksek bir getiri beklenmese de, ve banka kârlarında azalma 

bekleniyor olsa da, kısa vadede aşırı ucuzlamış olduğu için talep 

oluşacağını düşünüyorum.  

 Neden FROTO: FROTO bu yıl başarılı bir performans 

sergiliyor. Araç satışları geçen yıla göre yüzde 30-40 civarında 

arttı. 2014 sonunda 11.9 milyar TL olan satışlar, 2015 Haziran 

itibariyle yıllıklandırılmış bazda 14.2 milyar TL’ye çıktı. Aynı 

20.Eylül.2015
Zararına satış 

seviyesi

Destek seviyelerinden 

alırsanız bekleme 

süreniz

En fazla kaç 

hisse 

alınmalı?

TUPRS 73.00 - 74.10 78.00 - 79.00 69.90 8 hafta         7,500    

BRISA 8.03 - 8.15 8.67 - 8.78 7.90 7 hafta         2,300    

GARAN 6.93 - 6.98 7.24 - 7.29 6.86 4 hafta       44,500    

FROTO 30.70 - 31.15 32.65 - 32.85 30.40 6 hafta         1,400    

Teknik Destek 

seviyeleri

Teknik direnç 

bölgeleri
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dönemde esas faaliyet net kârı ise 526 milyon TL’den 746 milyon 

TL’ye çıktı. Teknik olarak 30.75 direncini geçtiği için, yeniden 

talep arttı. Kısa vadede yükselişini devam ettirebilir.  

Bu haftaki bültende hisselerle ilgili sınırlı bilgi verdim. Gelecek 

haftaki bültende daha ayrıntılı bilgi ve grafikleri bulabileceksiniz.   

Uzun Vadeli Yatırıma İlişkin Eğitici Bir 

Uygulama 

Bu hafta eğitsel uzun vadeli portföy önerisi vermiyorum. Çünkü 

yetişmedi. Gelecek hafta uzun vadeli portföy nasıl oluşturulmalı? 

Nelere dikkat edilmeli ve Örnek portföy olarak nasıl bir portföy 

hazırladım? Sizlere bu konularda ayrıntılı bilgiler vereceğim. 

Para dergisinde daha önce önerdiğim BAGFS, TAVHL ve 

DEVA için beklemede kalınmalı. Gelecek hafta bu konularda 

ayrıntılı bilgi alacaksınız.  

 



 

TAM SAYFA LİNK 

VERİLEBİLECEK  

İLAN ALANI 
Başvuru İçin 

huseyinnisanci@dijitalbilgi.com 

huseyinnisanci@dijitalajans.com   
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