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HAFTALIK BÜLTEN 

Uluslararası Makro Görünüm 

Geçen Hafta Avrupa’daki Daralmalar Ön Plandaydı 

 Haftanın yurtdışı veri gündemi ABD enflasyonu ve Almanya ile İngiltere sanayi üretimi. 

ABD’de Ocak TÜFE enflasyonu %1,5’lik beklentiye karşılık %1,4 olarak gerçekleşti. Önceki aya 

göre oranın değişmemesi pandeminin enflasyonu sınırlamakta olduğu şeklinde yorumlandı. 

Çekirdek enflasyon ise yine %1,5 beklenirken %1,6’dan %1,4’e geriledi. Enflasyon beklen-

tilerden çok büyük sapma göstermemesine rağmen yüksek seyrini sürdürüyor ve genel 

beklenti kongreden çıkacak paket nedeniyle kısa süre içerisinde enflasyonun daha da yüksek 

seviyelere geleceği yönünde.  

 Haftanın diğer önemli verileri olan Almanya sanayi üretimi Aralık ’ta %0,3’lük aylık artış 
beklentilerine karşılık değişim oranı %0 olarak gerçekleşti. Önceki ay büyüme oranı %1,5’tu. 
İngiltere’de ise aylık sanayi üretimi büyümesi %0,5 beklenirken %0,2 oldu. Öte yandan son 
çeyrek GSYH daralması %8,1’lik beklentiye karşılık %7,8 oldu. Pandeminin etkisiyle İngilter-
e’de ikinci çeyrekte %21, üçüncü çeyrekte %8.7 daralma yaşanmıştı.  

Yurtdışında PMI ve Büyüme Rakamlarını Takip Edeceğiz 

 Bu hafta yurt dışı piyasalarda en önemli gündem maddeleri GSYH büyümesi, sanayi üretimi 
ve öncü PMI verileri olacak. Japonya'da GSYH Pazartesi günü saat 02:50'de açıklanırken 
beklentiler yıllık bazda bir önceki çeyrekteki 5,3%’lük büyümenin 2,3%’ e düşeceği yönünde. 
Yine aynı gün sırasıyla saat 7:30 ve 13:00 de açıklanacak olan Japonya sanayi üretimi ve 
Euro Bölgesi sanayi üretim verileri için beklentiler Japonya için yıllık bazda -3,2%’lik bir daral-
maya işaret ederken Euro bölgesi için bu rakamın -%0,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

 Salı günü saat 13:00’de Euro Bölgesi GSYH büyüme verisi yayınlanacak. Bu veri için genel 
beklenti bir önceki çeyrekteki -5,1% lik rakamda herhangi bir değişme olmayacağı yönünde. 

 Çarşamba günü saat 17:15’ te ABD tarafında perakende satışlar ve sanayi üretim verilerini 
takip ediyor olacağız ancak perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri için henüz bir kon-
sensüs bulunmuyor.  

 Perşembe günü saat 16:30 da ABD işsizlik başvuruları açıklanacak. Bu veri öncesi genel 
beklenti bir önceki hafta beklentilerin bir hayli üzerinde 793 bin kişi olarak açıklanan sayının 
775 bin kişiye düşmesi yönünde.  

 Haftanın son gününde ise takip ettiğimiz en önemli veri setleri öncü imalat ve hizmet PMI 
olurken Japonya, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de sırasıyla 03:30, 11:30, 12:00, 
12:30, 17:45'te açıklanacak. Japonya öncü imalat PMI’a dair henüz piyasa beklentisi bulun-
muyor. Almanya ve İngiltere için öncü imalat PMI’ı sırasıyla 57,1 ve 54,1’den 56,5 ve 54,0 e 
gerilemesi beklenirken Euro bölgesi için 54,8 den 54,4 e düşmesi bekleniyor. ABD tarafında 
ise beklenti 59,2’den 58,5’e gerileyeceği yönünde. Öncü Hizmet PMI tarafına geçtiğimizde 
beklentiler Japonya için bir piyasa beklentisi bulunmuyor. Almanya için hizmet PMI’ın 46,7 
den 46,5 e düşüş göstermesi beklenirken İngiltere için 39,5’den 40,5 e yükselmesi bekleniyor. 
Son olarak Euro Bölgesi için hizmet PMI’ın 45,4’ten 46,0’ya çıkması beklenirken ABD tarafın-
da ise PMI’ın 58,3’den 57,5’e düşmesi öngörülüyor. 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

12.02.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones  31 458,40 0,99 2,78 

S&P 500  3 934,83 1,23 4,76 

Nasdaq 14 095,47 1,72 9,37 

NIKKEI 225 29 520,07 2,57 7,56 

DAX 14 049,89 -0,04 2,41 

MSCI EM 1 428,87 2,40 10,66 

VIX 19,97 -4,31 -12,22 

 Karşılaştırmalı Endeksler 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

12.02.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB Değişim 

(%) 

BIST 30 1628,35 0,04 -0,47 

BIST 100 1538,44 0,23 4,18 

VIOB  30 Yakın 

Vade 
1628,50 -0,64 -0,85 

Gösterge Tahvil 14,77 0,00 -1,27 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

12.02.2021 Kapanış 
Haftalık 
Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2119 1,28 -0,80 

USDTRY 7,0379 -1,39 -5,34 

EURTRY 8,5266 -0,28 -6,30 

Altın / Ons 1824 1,72 -4,02 

BRENT Petrol  62,31 5,93 20,86 
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Yurtiçi Piyasalar Makro Görünüm 

İstihdamdaki Düşüş Büyüme Üzerinde Üzerinde Baskı Yaratıyor 

 Haftanın iç gündemini işsizlik, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve beklenti anketi 

oluşturdu. Ekim-Kasım-Aralık yani son çeyrek dönemini yansıtan Kasım işsizlik oranı 

geçen senenin aynı ayındaki %13,3 seviyesinde %12,9'a geriledi. Mevsimsellikten 

arındırılmış işsizlik oranı ise önceki ayla aynı seviyede %12,9’da sabit kaldı. İstihdam 

oranı ise bir önceki yılın aynı ayındaki %45,6 seviyesinden % 42,9'a gerilerken mevsim-

sellikten arındırılmış istihdam oranı da hafif düşüşle %43,2’den % 43,1'e düştü. İsti-

hdam oranındaki düşüş istihdam piyasasındaki bozulmayı yansıtırken imalat sanayi 

aktivitesinin canlı olması sanayi sektörlerinin istihdamına pozitif yansımış görünüyor. 

Kasım ortası itibariyle salgının ikinci dalgasına yönelik alınan önlemlere rağmen sanayi 

sektöründe istihdam mevsimsellikten arındırılmış bazda bir önceki aya göre 83 bin kişi 

artış gösterdi. Öte yandan tarım sektöründe 62 bin, inşaat sektöründe 6 bin, hizmet 

sektöründe ise 38 bin kişilik düşüş görüldü. Kasım verileri alınan önlemlerin ekonomik 

aktivite üzerindeki etkilerini kısmen yansıttığı için önümüzdeki aylarda istihdam 

piyasasında bozulmanın daha gözle görülür olduğuna şahit olabiliriz.  

 Aralık'ta cari açık 3,6 milyar dolar civarındaki beklentilere karşılık 2,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Böylece 2019'da 6,8 milyar dolar açık veren cari denge 2020 yılını 

36,7 milyar dolarda tamamlamış oldu. Cari açık tahmini GSYH'ye oran olarak %5,3'e 

karşılık gelirken cari denge en son 2013'te %3,0'ün üzerinde bir seviyeye ulaşmıştı. Bu 

performansta ihracat ve turizmin önckeki yıla göre sırayla %7,7 ve %64,3 daralması 

etkili oldu. Geçen yıl 5 milyar dolarlık girişle çok zayıf bir sermaye dengesine sahip 

ödemeler dengesi hesabı, bu sene de 8,2 milyar dolarlık bir sermaye girişine sahne 

oldu. Cari açıktaki bu artışa karşılık sermaye girişinin yine çok zayıf seyretmesi 2020 

yılında 31,9 milyar dolarlık bir rezerv kullanımına neden oldu. Önümüzdeki yıl da cari 

açığın yüksek seyretmeye devam etmesini beklemekle birlikte finansmanın rezerv 

kullanımı ile değil portföy girişleriyle ve borçlanma ile gerçekleşmesini bekliyoruz. 

 Aralık ayında sanayi üretimi geçen senenin aynı ayına göre, %9,0 düzeyindeki beklenti-

lere paralel gerçekleşirken takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi %8,5 civa-

rındaki beklentilerin üzerinde %12,3 olarak gerçekleşti. Böylece takvim etkisinden arın-

dırılmış ve arındırılmamış bazda son çeyrek sanayi büyümesi sırayla %10,1 ve %10,2 

olarak gerçekleşirken yıllık sanayi büyümesi sırayla %1,6 ve %2,2 oldu. Beklentilerimi-

zin de üzerinde güçlü seyreden sanayi üretimi yılsonunda %1,5 civarında oluşmasını 

beklediğimiz GSYH büyüme beklentimiz üzerinde yukarı yönlü bir risk teşkil ediyor. 

 Şubat ayı Beklenti Anketi’ne göre yılsonu enflasyon beklentisi %11,15’ten %11,23’e 

yükselirken beklentilerdeki bozulmanın TCMB’nin açıkladığı %9,4’lük yılsonu enflasyon 

beklentisiyle uyumsuzluğu Banka’nın halen bir kredibilite açığı bulunduğuna işaret 

ediyor. Öte yandan orta vadeli enflasyonlarda küçük de olsa geri çekilmeler görüyoruz. 

Ocak ayında yayınlanan ankette sırasıyla %10,53 ve %9,14 olan 12 ve 24 ay ileriye dö-

nük enflasyon beklentileri Şubat ayında %10,36 ve %9,03 seviyesine geriledi. Bu oran-

lardaki düşüş Merkez bankasının politika faizi kararı ile ilgili olarak elini güçlendirecek-

tir. TCMB’nin Aralık ayındaki toplantıda politika faizini %15,0’ten %17,0’ye çıkarmasının 

ardından ankete göre haftalık repo faizinde 18 Şubat’ta yapılacak olan PPK toplantısı 

da dahil olmak üzere önümüzdeki 3 ayda her hangi bir değişikliğe gidilmesi 

beklenmiyor.    

Merkez Bankası Altın’dan Dövize Geçti 

 29 Ocak itibariyle 95,5 milyar dolar seviyesindeki TCMB rezervleri 2 Şubat haftasında 

herhangi bir değişim göstermedi. Ancak detaylara bakıldığında döviz rezervlerinde 1 

milyar dolarlık artış altın rezervlerinde ise 1 milyar dolarlık düşüş görüyoruz. Böylece 

yılbaşından bu yana döviz rezervlerinde 4,4 milyar dolarlık artış, altın rezervlerinde ise 

2,1 milyar dolarlık düşüş yaşanmış oldu. Brüt rezervlerdeki artışa karşılık TCMB'nin 

toplam döviz varlıklarından yükümlülüklerini çıkartarak hesapladığımız net rezervler 29 

Ocak tarihindeki 315 milyon dolar seviyesinden 5 Şubat'ta -157 milyon dolara gerilemiş 

durumda. Önümüzdeki dönemde TCMB'nin ihracat reeskont kredi dönüşlerini bi-

riktirmesive enerji KİT'lerine döviz satışını durdurması net rezervlerde pozitif bir 

yansıma bulabilir. 5 Şubat haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyünde 

183 milyon dolarlık çıkış görülürken tahvil portföyünde ÖST dahil 175 milyon dolarlık 

giriş görüldü. Böylece yıl başından bu yana hisse senedi ve tahvil piyasasına yabancı 

girişi toplam 639 milyon dolar oldu. 52 haftalık toplam bazda ise yabancı çıkışı 7,9 

milyar dolardan 7,3 milyar dolara geriledi. Söz konusu haftaki DİBS piyasasına girişler 

sonrası tahvil piyasasında yabancı payı bir hafta önceki %5,78 seviyesinden 5,86'ya 

yükseldi. 5 Şubat haftasında döviz mevduatları 2,1 milyar USD düşüş gösterdi, bunun 

1,4 milyar dolarını gerçek kişiler 0.7 milyar dolarını şirketler oluşturdu. Gerçek kişilerin 

DTH’larındaki azalmanın 1,0 milyar doları altın mevduatlarındaki düşüşten kaynaklandı. 

Hatırlatmak gerekirse DTH’lar 22 Ocak'ta 236,1 milyar dolar ile rekor yükek seviyeye 

ulaşmıştı.  

 Yurtiçi Piyasalar Özeti 

12.02.2021 Kapanış 
Haftalık Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1538,44 0,73 4,18 

BIST 50  1348,33 0,60 1,51 

BIST 30 1628,35 0,70 -0,47 

BİST SINAİ 2632,83 2,48 12,51 

BİST MALİ  1643,24 0,84 4,99 

BİST BANKA 1485,39 0,54 -4,65 

BİST TEKNOLOJİ 2098,13 1,76 7,41 

VIOP 30 (Şubat)  1628,50 1,00 -0,85 

Gösterge Tahvil Faizi  14,77 0,00 -1,27 

En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler 

12.02.2021 
Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

SASA POLYESTER 34,42 27,96 543 555,2 SASA 

KOZA ALTIN 144,20 18,68 2 904 273,1 KOZAL 

KOZA             
MADENCİLİK 

18,32 16,84 719 924,3 KOZAA 

TÜRK TRAKTÖR 204,40 14,83 118 954,8 TTRAK 

İPEK DOĞAL 
ENERJİ 

14,89 13,84 406 044,4 IPEKE 

DÜŞENLER     

DOĞAN HOLDİNG DOHOL 3,58 -12,90 1 974 252,0 

HEKTAŞ HEKTS 26,58 -10,26 153 804,1 

ECZACIBAŞI İLAÇ 8,08 -8,70 264 523,2 ECILC 

BURSA ÇİMENTO BUCIM 11,98 -7,56 97 321,8 

ŞOK MARKET 
TİCARET 

12,82 -7,50 166 361,0 SOKM 
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En Çok İşlem Gören Hisseler 

12.02.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

KOZA ALTIN KOZAL 144,20 18,68 2 904 273,1 

EMLAK KONUT 
GMYO 

EKGYO 2,52 1,61 2 016 054,1 

DOĞAN HOLDİNG DOHOL 3,58 -12,90 1 974 252,0 

GARANTİ       
BANKASI 

GARAN 9,92 0,00 1 592 727,7 

PETKİM PETKM 4,98 -2,73 1 295 099,0 
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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 raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. 
Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup görüş ve bilgiler önceden haber verilmek-
sizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle Dinamik 

Menkul Değerler A.Ş. yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

Yurtiçi Piyasalar Makro Görünüm 

Bu Hafta Gözler PPK Toplantısında Olacak  

 Yurtiçinde bu hafta en yakından takip edeceğimiz gündem TCMB’nin PPK toplantısı olacak. Toplantıda %17.0 se-

viyesindeki politika faizinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. TCMB’nin önceki PPK notunda ve sonrasındaki TCMB 

Başkanı açıklamalarında politika faizinin uzunca bir süre yüksek tutulacağını ve gerekirse ek sıkılaştırma yapıla-

bileceğini öğrenmiştik. Bu PPK’da kararın bir piyasa etkisi olmasını beklemesek de açıklamaların tonu ve ileriye dönük 

bir mesaj içerip içermediği önemli olacak.  

 PPK dışında haftanın veri gündemi arasında en önemli veri Pazartesi saat 11:00’de açıklanacak Ocak ayı merkezi 
Yönetim bütçesi olacak. Geçen senenin Ocak ayında 21,5 milyar TL bütçe fazlası, 34,2 milyar TL faiz dışı fazla veren 
bütçenin bu seneye sıkı maliye politikasının devamı ile başlayıp başlamayacağı önemli olacak.  
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