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Ağustosa kadar "al"ınacak

35 hisse
Yerel seçimlerde 'istikrarın
çıkması ile hızlı bir yükseliş
yaşayan BIST'in cumhurbaşkanlığı
seçimlerine kadar bu seyri sürdürmesi
bekleniyor. Endekste 70-75 bin bandını öngören analistler,
bu süreç için alıma uygun 35 hisse belirledi ... İDİL TARAKLI
GEÇEN hafta sonu yapılan yerel seçimlerle piyasalar üzerindeki önemli belirsizliklerden biri ortadan kalkmış oldu. Seçimlerde AK Parti'nin yüzde 44'ün üzerinde
oyalması piyasalara rahat bir nefes aldırırken, Borsa İstanbul (BIST) bir kez daha istikrardan yana olduğunu gösterdi. Seçimlerden istikrarı bozacak bir sonuç çıkmaması BlST'te önemli bir paya sahip olan
yabancıların alımlarını artırdı. Borsanın
yükselişini destekleyen sebeplerin arasında
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde
zorunlu karşılıklara faiz ödeyebilecekleri
yönündeki açıklamalarının da etkili olduğunu unutmamak gerekiyor.
Öte yandan geçen hafta geçmiş dönemlerdeki seçimleri baz alarak yaptığımız haberde de endekste seçim sonralarında sert
yükselişlerin olduğunu hatırlatmıştık. Nitekim BlST- 100 endeksi 30 Mart Pazar günü
yapılan seçimlerin ertesi günü 70 bin sınırını aştı. Endeks geçen hafta içinde 72 bin
683 puana kadar çıkarak haftayı yüzde 5.01
yükselişle 72 bin 582 puandan kapattı.

YÜKSELiş TRENDiNE DEVAM
Endekste zaman zaman düzeltmeler
olacağını tahmin eden analistlere göre,
dalgalı dönemler yaşansa da Borsa İstanbul'da yükseliş trendi devam edecek. Yur16
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tiçi piyasalarda fiyatlanacak esas konunun
ağustos ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı
seçimi olacağını belirten
analistlere göre, borsadaki yükselişe holding, çimento, perakende, gıda, içecek,
enerji, gübre, banka, demir çelik, havayolu
sektörü hisseleri öncülük edecek. Analistler bu süreçte endeks tarafında dikkat edilmesi gereken destek seviyelerini 67 bin
500, 66 bin 800, 65 bin 700 olarak belirtir-

Gedik Yatırım'a göre yükselme
potansiyeli olan hisseler
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Bizim Toptan
Deva Holding
Tüpraş
Türk Telekom
Aselsan
Otokar
-"O_Sabancı Holding
Tekfen Holding
iş Girişim
Halk Bankası
Yazıcılar Holding
THY
Gübre Fabrikaları
Tümosan
Mardin Çimento
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ken, direnç seviyelerini ise 70 bin 600, 71
bin 500, 72 bin 200 olarak telaffuz ediyor.
Evet, önümüzde yeni bir seçim daha var.
Beklentiler ise yine olumlu. Bu süreçten
yararlanmak isteyen yatırımcılar için bu
hafta Para Dergisi olarak sektörün önde
gelen analistlerine, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yükselme potansiyeli olan
hisseleri sorduk. Ayrıca orta ve uzun vade
de beklentisi olan şirket yetkililerinden de
ileriye dönük beklenti ve hedeflerini aldık.

"YABANClLAR AlıYOR"
Yerel seçimler sonrasında da BlST'te
zaten artış göstermeye başlayan yabancı ilgisinin devam ettiğini hatırlatan Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanı
Ceren Bakcay, "Seçim sonuçlarına göre istikrarın devam etmesi ve mali politikalarda
radikal değişim olmayacağı sinyalinin alınması yabancı ilgisini artırdı. Dolar/TL ve
faiz tarafındaki düşüşler de borsadaki yükselişe destek oldu. Yabancı yatırımcıların
ilgisi politik ve makroekonomik veriler ışığında arttı. Bunu CDS verilerindeki sert
düşüşle teyit edebiliyoruz" diyor.
Önümüzdeki birkaç ayda da endeksteki
yükseliş trendinin devam edeceğini öngören Bakcay, yurtiçi piyasalarda esas fiyatlanacak konunun ise ağustos ayında gerçek-

