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HAFTALIK BÜLTEN 

Uluslararası Makro Görünüm 

ABD Ekonomisi Yavaşlamasına Rağmen FED Değişikliğe Gitmedi  

 Fed beklendiği gibi faiz politikası ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programında herhan-

gi bir değişikliğe gitmedi. Fed açıklama metninde ekonomik aktivitenin seyri ve de istihdam 

artışının son aylarda hız kestiğine değindi ve parasal genişleme programının istihdam ve 

enflasyon hedeflerinde önemli ölçüde bir iyileşme görene kadar süreceğini yineledi. Fed 

ayrıca aşılamanın seyrinin para politikasının gidişatı ile ilgili olarak çok önemli olacağını 

belirtti.  

 2020 yılının son çeyreğine dair ilk tahmine göre ABD GSYH büyümesi yıllıklandırılmış bazda 

%4.0 büyüme gösterdi. Beklenti büyümenin %4.2 olması yönündeydi. %4.0’lük büyüme önce-

ki çeyrekte görülen %33.4’e nazaran hızlı bir yavaşlamaya işaret ediyor. Yavaşlama daha çok 

tüketim harcamalarındaki düşüşten kaynaklandı. Kişisel tüketim %3.1’lik büyüme beklentile-

rine karşılık %2.5 artış gösterdi. Öte yandan konuta dayalı olmayan yatırımlar %13.8 büyüme 

gösterdi. Hanehalkının ekonomiye temkinli yaklaşımına karşılık konut satışlarının kuvvetli 

gitmesi, bunun yansıması olarak teçhizat alımlarının yükselmesi imalat sanayi aktivitesinin 

canlı kalmasına yardımcı oluyor.  

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

29.01.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones  29 982,62 -2,04 -3,83 

S&P 500  3714,24 -1,11 -3,6 

Nasdaq 13 070,70 1,42 -3,4 

NIKKEI 225 27 663,39 0,8 -3,8 

DAX 13 432,87 -2,08 -3,41 

MSCI EM 1 329,56 2,97 -5,44 

VIX 33,09 45,45 55,21 

 Karşılaştırmalı Endeksler 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

29.01.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB Değişim 

(%) 

BIST 30 1572,37 -3,89 -5,6 

BIST 100 1473,45 -0,22 -5,03 

VIOB  30 Yakın 

Vade 
1580,00 -3,81 -5,35 

Gösterge Tahvil 14,69 -1,8 -0,61 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

29.01.2021 Kapanış 
Haftalık 
Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2135 -0,66 -0,27 

USDTRY 7,3179 -1,58 -0,68 

EURTRY 8,8849 -2,36 -1,02 

Altın / Ons 1847 -2,8 -1,15 

BRENT Petrol  55,00 6,67 -1,6 
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Bu Hafta Gözler PMI ve Tarım Dışı İstihdamda Verilerinde Olacak 

 Yurtdışında takip edeceğimiz en önemli gündem PMI verileri ve tarımdışı istihdam olacak. 

Ocak PMI verileri, koronavirüs salgının ikinci dalgasından etkilenen ekonomik aktivitenin ne 

kadar zayıfladığını görmek açısından önemli olacak. Japonya, Çin, Almanya, Euro Bölgesi, 

İngiltere ve ABD'de imalat PMI Pazartesi günü sırasıyla saat 03:30, 04:45, 11:55, 12:00, 

12:30 ve 17:45'te açıklanacak. Japonya PMI'a dair piyasa beklentisi imalat endeksinin 

50.0'den 49.7'ye düşmesi yönünde. Çin imalat PMI için piyasa beklentisine göre ise endeks 

Aralık ayındaki 53.0 seviyesinden 52.7'ye gerileyecek. Almanya ve İngiltere imalat PMI'ın 

Ocak ayında sırayla 58.3 ve 57.5 seviyelerinden 57.0 ve 52.9 seviyelerine gerilemesi bekle-

nirken Euro bölgesi imalat PMI'ın 55.2 seviyesinden 54.7 seviyesine  düşmesi bekleniyor. 

ABD Markit imalat PMI'ın ise kuvvetli bir artışla 57.1’den 59.1'e yükselmesi, aynı gün 

18:00'de açıklanacak ISM imalat endeksinin ise 60.7'den 60.0'a gerilemesi bekleniyor. Ha-

tırlatmak gerekirse Markit PMI endeksi oluşturan sorular gereği daha çok beklentilere daha 

yüksek ağırlık verirken ISM PMI daha çok mevcut durumu yansıtıyor. Bu nedenle ISM ima-

latta düşüş görmek teşvikler ve ekonomik önlemlerin gevşetilmesi ile hızlı bir toparlanma 

gösteren ABD ekonomisinin ikinci dalganın etkisiyle yavaşlama eğilimi gösterdiğine işaret 

ediyor.  

 Çarşamba açıklanacak hizmet PMI verileri de ekonomilerdeki ikinci dalga kaynaklı yavaşla-

mayı yansıtacak gibi görünüyor. Ocak’ta Japonya hizmet PMI'ın 47.7'ten 45.7'e gerilemesi 

beklenirken Çin ile ilgili bir piyasa beklentisi bulunmuyor. Önceki ay Çin'de hizmet PMI 56.3 

seviyesindeydi. Almanya ve İngiltere’de hizmet PMI sırayla 47.0 ve 49.4 seviyelerinden 46.8 

ve 38.8'e gerileyerek kritik sınır olan 50'nin oldukça altında seyrederken Euro Bölgesi PMI'ın 

46.4'ten 45.0'e düşmesi bekleniyor. ABD'de imalat endekslerine paralel şekilde hizmet 

PMI'ın 54.8'den 57.5'e çıkması beklenirken ISM hizmet endeksinin 57.2'den 56.8'e gerile-

mesi bekleniyor. Haftanın diğer önemli verisi ABD'de tarım dışı istihdam olacak. ABD'de 

Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi Cuma günü saat 16:30'da açıklanacak. İstihdam artışının 

Aralık ayındaki sürpriz 140 bin kişilik düşüşün ardından 20 bin kişi artması bekleniyor. Orta-

lama saatlik kazanç artışının yıllık %5,1’de sabit kalması beklenirken işsizlik oranının %

6.7'den %6.8'e çıkması bekleniyor. Ocak ayında da tarım dışı istihdamın düşüş göstermesi 

piyasada negatif karşılık bulabilir. 
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Yurtiçi Piyasalar Makro Görünüm 

Yurtiçinde TCMB, Enflasyon Tahmin Varsayımlarını Değiştirdi 

 Haftanın iç gündemi TCMB’nin düzenlediği Enflasyon Raporu basın toplantısı oldu. 

TCMB gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu sunumunda, 2021 yıl sonu enflasyon beklenti-

sinin orta noktasını %9.4 olarak korurken  (%7,3 ve %11,5'in orta noktası), 2022 yıl sonu 

enflasyon beklentisini %7 (%4.6 ve %9.4'ün orta noktası), 2023 enflasyon beklentisini %

5.0 olarak açıkladı. 2021 enflasyon beklentisinde değişiklik yapılmamasına rağmen 

tahminlere temel teşkin eden varsayımlar değişti. Buna göre daha önce 43.8 dolar 

olarak tahmin edilen ortalama petrol fiyatı 54.4 dolara çıkartılırken toplam ithalat fiyat-

larındaki değişimin enflasyon beklentilerini 0.4 puan aşağı çekeceği öngörüldü. Yılsonu 

gıda fiyatları enflasyonu beklentisi %10.5 yerine %11.5 olarak revize edilirken buradan 

gelecek katkının 0.2 puan olması öngörüldü. Banka, birim işgücü maliyetlerinin enflas-

yonu 1 puan yukarı çekmesini, yönetilen yönlendirilen fiyatların 0.3 puan aşağı çekme-

sini ve enflasyon beklentilerinin de yılsonu enflasyonunu 0.5 puan aşağı çekmesi bek-

leniyor. Çıktı açığının ise enflasyona aşağı veya yukarı yönde katkısının olması beklen-

miyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşmenin gerçekleşmeye yansıması, gıda fiyatlarının 

katkısı ve çıktı açığı ile ilgili bir değişiklik beklentileri iyimser bulduğumuz için yılsonun-

da enflasyonun TCMB’nin üzerinde %12 gerçekleşmesini bekliyoruz.  

 Yurtiçi Piyasalar Özeti 

29.01.2021 Kapanış 
Haftalık Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1473,45 -0,22 -5,03 

BIST 50  1300,47 -2,09 -5,25 

BIST 30 1572,37 -3,89 -5,6 

BİST SINAİ 2477 5,85 -3,38 

BİST MALİ  1546,65 -1,18 -5,57 

BİST BANKA 1426,82 -8,41 -7,94 

BİST TEKNOLOJİ 1988,28 1,78 -3,81 

VIOP 30 (Ocak)  1580 -3,81 -5,35 

Gösterge Tahvil Faizi  14,69 -1,8 -0,61 

En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler 

29.01.2021 
Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

KARSAN        
OTOMOTİV 

5,21 14,51 1 241 949,1 KARSN 

KONYA ÇİMENTO 1648,30 11,06 287 079,9 KONYA 

DEVA HOLDİNG 28,30 6,79 187 167,7 DEVA 

GÜBRETAŞ 72,50 6,77 430 686,3 GUBRF 

AKSA ENERJİ 9,89 6,69 300 286,2 AKSEN 

DÜŞENLER     

FORD OTOSAN FROTO 143,90 -11,72 186 874,0 

ZORLU ENERJİ ZOREN 2,80 -11,11 328 096,7 

MİGROS         
TİCARET 

44,14 -11,01 478 332,3 MGROS 

TÜRKİYE  İS 
BANKASI (C) 

ISCTR 6,14 -11,01 377 872,3 

PINAR SÜT MA-
MULLERİ 

25,58 -10,81 89 252,8 PNSUT 

25—29 Ocak 2021 

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.  

HAFTALIK BÜLTEN 

En Çok İşlem Gören Hisseler 

29.01.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ       
BANKASI 

GARAN 9,31 -7,09 1 847 513,6 

EMLAK KONUT 
GYO 

EKGYO 2,41 -3,98 1 764 213,0 

KOZA ALTIN  KOZAL 115,40 1,85 1 740 494,4 

ODAŞ ELEKTRİK ODAS 3,79 -2,32 1 537 784,5 

KARDEMİR D KRDMD 6,69 -5,77 1 349 852,3 

TCMB'nin Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri (%)  

Türkiye’de Ocak Ayı Enflasyonu Yine Gündemde Olacak 

 Yurtiçinde takip edeceğimiz en önemli veri Çarşamba saat 10:00’da açıklanacak Ocak 

ayı enflasyonu olacak. Piyasa aylık enflasyonun %1.5 civarında gerçekleşmesini bekli-

yor. Bizim beklentimiz ise %1.7 civarında. Bizim beklentimize paralel bir gerçekleşme 

yıllık enflasyonun %14.6’dan %15.03’e yükselmesine neden olacak. Enflasyonun bek-

lentilerin üzerinde gerçekleşmesi kurda yukarı seyrin görülmesine ve de TCMB ’den 

ilave sıkılaştırma beklentilerinin oluşmasına neden olabilir.  

 Enflasyonun hemen ardından 4 Şubat’ta TCMB reel efektif kur endeksini açıklayacak. 

Reel efektif kur endeksi Aralık ayında önceki aya göre %3.1 artışla 62.3 seviyesine 

yükseldi.  Ocak ayında nominal kurdaki gerileme reel kur endeksinin Ocak ayında daha 

da yükselmesine neden olabilir. Beklentimiz reel kurun Ocak’ta %2.7 artışla 64.0 sevi-

yesine yükselmesi yönünde.  


