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Uluslararası Piyasalar  

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti 

ve %1,45 azalışla 35.111,16 puana indi. S&P 500 endeksi %2,44 azalarak 

4.477,44 puana ve Nasdaq endeksi %3,74 kayıpla 13.878,8 puana düştü. 

Nasdaq endeksi, Eylül 2020'den bu yana en kötü performansını kaydetti. 

 ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini 

açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, aralıkta bir önceki aya kıyasla %

0,4 azalarak 530,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş 

gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde %0,2 azalması öngörülüyordu. 

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 29 Ocak’ta 

sona eren haftada 23 bin düşerek 238 bin oldu. Ekonomistlerin medyan beklen-

tisi 245 bindi. Omikron etkisinin azalması başvuruların düşüşünde etkili oldu. 

Başvurular geçen yıl şirketlerin eleman arayışı nedeniyle Aralık ayında rekor 

düşük seviyelere gerilemişti. Devam eden başvurular 22 Ocak’ta sona eren 

haftada 1.63 milyona geriledi. 

 ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, Ocak’ta hizmet 

sektöründeki gerilemeyle aylık bazda 2,4 puanlık azalışla 59,9 değerine inerek 

Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

 ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini 

açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, aralıkta bir önceki aya kıyasla %

0,4 azalarak 530,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş 

gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde %0,2 azalması öngörülüyordu. Ni-

san 2021'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydeden fabrika siparişleri, 

geçen yılın kasım ayında %1,8 artmıştı. 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 
EURUSD, 1,1421 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.  Bu seviye-

nin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı devam 

edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1507 olacaktır. Aksi halde, 1,1421 sevi-

yesini kırması durumunda ise 1,1365 desteğini takip edeceğiz. 

 

Destek: 1,1421 – 1,1365 – 1,1307 

Direnç: 1,1507 –1,1589 – 1,1658  

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 44,35 puan ve %

2,21 değer kaybederek 1.957,90 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 

3,67 ve holding endeksi yüzde 2,82 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında 

en fazla kazandıran yüzde 2,98'le turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,85'le 

madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 91'i geriledi. 

Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Akbank 

en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2230,25 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 59,50 puan ve %2,56 değer kaybederek 2173,50 puandan kapattı. 

 

 

 

 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 

EUR/USD 1,1307 1,1365 1,1421 1,1466 1,1507 1,1589 1,1658 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,5724    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,5596    

Altın / Ons 1763 1785 1805 1807 1829 1854 1873 

BRENT PETROL  74,61 79,79 86,43 91,04    

BİST 100 1.539 1.562 1.584 1.957    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.173    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

03.02.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1466 0,31 0,79 

USD/TRY 13,5724 0,03 1,26 

EUR/TRY 15,5596 0,33 3,01 

Altın / Ons 1807 0,08 -1,26 

BRENT Petrol  91,04 0,59 17,07 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

03.02.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 153,96 -2,36 6,37 

BIST 100 1 957,90 -2,21 5,40 

VIOP  30 Yakın Vade 2 173,50 -2,56 7,48 

Gösterge Tahvil 20,92 -0,29 -7,84 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

17:30 TRY Hazine Nakit Dengesi (Oca) - -92,090B 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 
Tüm 
Gün 

CNY Çin - Bahar Festivali     

10:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara) 0,50% 3,70% 

11:30 EUR IHS Markit İnşaat PMI (Oca) - 48,2 

12:30 GBP 
İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 

(Oca) 
54,3 54,3 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) -0,50% 1,00% 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara) 5,40% 7,80% 

15:15 GBP 
Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Broad-

bent'in Konuşması   
  

16:30 USD 
Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) 

(Yıllık) (Oca) 
5,20% 4,70% 

16:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Oca) 0,50% 0,60% 

16:30 USD Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Oca) 34,7 34,7 

16:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Oca) 155K 199K 

16:30 USD İşsizlik Oranı (Oca) 3,90% 3,90% 

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

03.02.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 111,16 -1,45 -3,38 

S&P 500  4 477,44 -2,44 -6,06 

Nasdaq 13 878,82 -3,74 -11,29 

NIKKEI 225 27 241,31 -1,06 -5,38 

DAX 15 368,47 -1,57 -3,25 

MSCI EM 1 210,27 -0,24 -1,76 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,85 0,38 21,93 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-treasury-cash-balance-1395
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-factory-orders-130
https://tr.investing.com/economic-calendar/ihs-markit-construction-pmi-1980
https://tr.investing.com/economic-calendar/construction-pmi-44
https://tr.investing.com/economic-calendar/construction-pmi-44
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-255
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-936
https://tr.investing.com/economic-calendar/mpc-member-broadbent-speaks-1135
https://tr.investing.com/economic-calendar/mpc-member-broadbent-speaks-1135
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-1777
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-1777
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-8
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-weekly-hours-379
https://tr.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
https://tr.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300
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Uluslararası Piyasalar  - 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. İngilter-

e'de FTSE 100 endeksi %0,71 azalarak 7.528,84 puana, Almanya'da DAX 30 en-

deksi %1,57 düşerek 15.368,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,54 değer 

kaybıyla 7.005,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,09 gerileyerek 

27.088,96 puana indi. 

 Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini %0, 

marjinal fonlama faizini %0,25, mevduat faizini -%0,50'de tuttu. Karar metninde ilk 

çeyrekte pandemi varlık alım programının (PEPP) önceki çeyreğe göre daha 

düşük hızda devam edeceği vurgulandı. Program dahilindeki alımların Mart'ta 

tamamlanacağı ifade edildi. Kararda varlık alım programının (APP) ikinci çeyrekte 

aylık 40 milyar euro, üçüncü çeyrekte ise 30 milyar euro olacağı belirtildi. 

 Ekim'den geçerli olmak üzere bu program dahilindeki net alımların 20 milyar euro 

olacağı ifade edildi. Karar metninde bankalara yönelik uzun vadeli borçlanma 

üzerindeki özel koşulların da Haziran'da sonlandırılacağı ifade belirtildi. Banka 

karar metninde faizlerin enflasyonun kalıcı şekilde yüzde 2 patikasına oturana 

kadar artırılmayacağını da ekledi. 

 İngiltere Merkez Bankası yükselen enflasyon gölgesinde politika faizini %0,25’ten 

%0,50’ye yükseltti. Faiz kararı dört üyeye karşı beş oyla alındı. Karara muhalefet 

eden dört üye 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı. BOE Başkanı An-

drew Bailey 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı. Faiz artışı ile birlikte 

BOE 2004’ten bu yana ilk kez iki toplantı üst üste faiz artırmış oldu. Tüm üyeler 

önümüzdeki aylarda ‘ılımlı sıkılaştırmanın’ gerekliliğine vurgu yaptı. Tüm BOE 

üyeleri bilançonun küçültülmesi sürecinin başlatılmasından yana oy kullandı. 

Karar kapsamında BOE, vadesi dolmuş tahvillere yeniden yatırım yapmayı 

bırakacak. 200 milyar sterlinden fazla tahvilin vadesinin 2025’e kadar dolmasına 

izin verecek. Banka aynı zamanda, 20 milyar sterlinlik hisse ve şirket tahvili port-

föyünden de 2023 sonuna kadar kurtulacak 

 İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem Nisan’da fiyat artışlarının %50’yi aşacağını 

duyurdu. 

 

 

 

 

Uluslararası Endeksler  

03.02.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 111,16 -1,45 -3,38 

S&P 500  4 477,44 -2,44 -6,06 

Nasdaq 13 878,82 -3,74 -11,29 

NIKKEI 225 27 241,31 -1,06 -5,38 

DAX 15 368,47 -1,57 -3,25 

MSCI EM 1 210,27 -0,24 -1,76 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,85 0,38 21,93 

FTSE 100 7 528,84 -0,71 1,95 

CAC 40 Index 7 005,63 -1,54 -2,06 

Hang Seng (Hong Kong) 23 802,26 1,07 1,73 

Kospi (Güney Kore) 2 707,82 1,67 -9,06 

Forex—Emtia Piyasaları  

03.02.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,5724 0,03 1,26 

EUR/TRY 15,5596 0,33 3,01 

EUR/USD 1,1466 0,31 0,79 

GBP/USD 1,3603 0,08 0,52 

USD / JPY 114,90 -0,04 -0,17 

USD/CAD 1,2667 -0,18 0,18 

Altın  / Gram 788,37 0,11 0,95 

Altın / Ons 1807 0,08 -1,26 

Gümüş 22,50 0,51 -3,34 

BRENT Petrol  91,04 0,59 17,07 

 

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. 
Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Olası, 1805 seviyesi altındaki ataklar-
da ise 1785 destek seviyesi güncelliğini koruyacaktır. 

 

Destek:1805 –  1785 – 1763 

Direnç: 1829 – 1854 – 1873 

 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 Global piyasalarda merkez bankaları kararlarıyla birlikte risk iştahının kaybolduğunu gözlemledik. ABD endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde 

düşüşle tamamladı. Euro Bölgesi’deki endeksler de bu doğrultuda düşüş kaydetti. AMB Başkanı Lagarde’ın enflasyonist risklere yönelik açıklama-

larının ardından bölgede faiz artırım beklentilerinin arttığını söyleyebiliriz. Gelen açıklamaların ardın EURUSD paritesi 2 haftanın zirvesi olan 1,14 se-

viyesi görüldü. İngiltere MB’si beklentiler dahilinde politika faizi 25 baz artırılarak %0,50 seviyesine getirildi. Ancak kararın 4’e karşı 5 oyla verildi. Bu 4 

oyun 50 baz puan görüşündeydi. Bu durum ülkedeki faiz artırım beklentilerinin artmasına yol açtı. Asya piyasalarında an itibariyle Hong Kong 

piyasaları %3’e varan yükselişle tatilden döndü. Güney Kore’de enflasyon %3,61 seviyesine yükseldi. Yurt içi piyasalarda düşüş kaydedildi. 

Bilançoların açıklanmasıyla hisse bazlı yükselişler görülse de risk iştahının kaybolduğunu söyleyebiliriz. Verisel bazda enflasyon verisi takip edildi. 

Beklentilerin üzerinde çıktı yukar yönlü risklerin devam edildiği gözlemlendi. Günün veri akışında ise ABD tarafında tarım dışı istihdam verisini takip 

edeceğiz. Veri, Çarşamba günü açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altına gelmesiyle beklentiler 144 bin seviyesine revize 

edildi. İçeride piyasaların tepki alımları görülebileceği görüşündeyiz.   

 
 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü 

işlem gününde Nikkei endeksi ve Güney Kore Kospi en-

deksi işlem gördü. Nikkei endeksi %1,06 değer 

kaybederken Güney Kore Kospi endeksi %1,67 değer ka-

zandı. 

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 

Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısının 100 bini 

aştığını, son iki günde de Belarus'a önemli ölçüde askeri 

güç gönderdiğini söyledi. 
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

03.02.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 957,90 -2,21 5,40 

BIST 50  1 749,19 -2,31 6,26 

BIST 30 2 153,96 -2,36 6,37 

BİST SINAİ 3 415,33 -1,78 0,33 

BİST MALİ  1 885,18 -2,80 7,48 

BİST BANKA 1 750,40 -3,67 9,69 

BİST TEKNOLOJİ 2 579,28 -1,92 0,73 

VIOP 30 Yakın Vade  2 173,50 -2,56 7,48 

Gösterge Tahvil Faizi  20,92 -0,29 -7,84 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

03.02.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

PARSAN 39,38 10,00 152 339,6 PARSN 

İŞ GYO 4,40 2,56 178 845,0 ISGYO 

GİRİŞİM ELEKTRİK 18,51 2,32 163 257,5 GESAN 

TORUNLAR GYO 5,04 1,61 161 476,0 TRGYO 

VERUSA HOLDİNG 48,22 1,26 23 515,6 VERUS 

DÜŞENLER     

BIOTREND BIOEN 6,39 -6,58 521 510,1 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 4,08 -5,77 1 970 309,8 

GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG 

2,21 -5,15 64 969,2 GLYHO 

ECZACIBAŞI  ECILC 8,18 -5,10 67 861,3 

AG ANADOLU      
HOLDİNG 

37,38 -5,08 38 756,0 AGHOL 

03.02.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 27,02 -2,81 2 997 413,9 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 4,08 -5,77 1 970 309,8 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,94 -2,85 1 890 794,5 

KARDEMİR D KRDMD 11,23 -4,02 1 357 403,8 

AKBANK AKBNK 7,77 -4,31 980 315,5 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 Ocak ayında TÜFE enflasyonu %9,0'lik beklentimizin ve yaklaşık %9,5'lik piyasa 

beklentisinin üzerinde %11,10 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon bir önceki ayın %

36.01 seviyesinden %48.69'a yükseldi. Aylık gıda enflasyonu %10,9 oldu ve %

43.8'den %55,6'ya yükseldi. Gıda ve içecek, konut ve ulaştırma %11.1’lik 

enflasyona 7.3 puan katkıda bulundu. Aylık ulaştırma enflasyonu %11,15, yıllık 

ulaştırma enflasyonu ise %68,89 (önceki 53,66) olarak gerçekleşti. Şubat ayında 

enflasyonun %50'nin üzerine çıktığını göreceğiz ve yılın son çeyreğine kadar bunun 

altına düşmesi pek mümkün görünmüyor. TCMB'nin sıkı para politikası uygu-

layarak enflasyonu düşürme olasılığı çok düşük olduğundan yıl sonu 

enflasyonunun %42,0 civarında beklentimizin üzerinde gerçekleştiğini görebiliriz. 

Öte yandan gerek hammadde fiyatları gerekse artan ücretler ve elektrik, doğalgaz 

zamları nedeniyle oluşan maliyet baskıları nedeniyle ÜFE enflasyonu aylık bazda %

10,45 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon %79.89'dan %93.53'e yükseldi. Alt kalem-

lerden enerji enflasyonu %142.1, imalat enflasyonu %90,3 oldu. ÜFE enflasyonu üç 

haneli seviyelere doğru ilerliyor, dolayısıyla önümüzdeki dönemde tüketici 

enflasyonu üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir. 

 Döviz rezervlerinde artış…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 28 

Ocak haftasında brüt döviz rezervleri 840,0 milyon dolar artışla 71.6 milyar dolara 

yükselirken altın rezervleri 440 milyon düşüşle 38.6 milyar dolara geriledi. Böylece 

haftalık bazda rezervler 400,0 milyon dolar artarak 110,2 milyar dolar oldu. 

TCMB’nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkartarak bulduğumuz 

net rezervler 669,1 milyon dolardan 2,1 milyar dolara yükselirken Hazine’nin 

TCMB’deki mevduatları dahil net rezervler 11,5 milyar dolardan 13,1 milyar dolara 

çıktı. TCMB’nin bankalarla yaptığı swaplar hariç net rezervler ise aynı dönemde -

64,2 milyar dolardan -62,5 milyar dolara yükseldi. 

 Yabancı yatırımcının hisse satışı 10. haftasında…28 Ocak haftasında yurt dışı 

yerleşikler 138,9 milyon dolar değerinde hisse senedi satarken 63,6 milyon dolar 

değerinde tahvil satın aldı. Böylece yabancı yatırımcıların net hisse satışları 10. 

haftaya ulaşmış oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedi ve tahvil pozisyonu sırasıyla 369,7 ve 143,2 milyon dolar azalırken 

ÖST’lerdeki pozisyonları 2,0 milyon dolarlık artış kaydetti. 

 Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında düşüş…TCMB verilerine göre 

28 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 4,1 milyar dolar azalarak 

228,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevdu-

atları 2,7 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,4 milyar dolar azaldı. 

Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları ise söz konusu dönemde 2,2 mi-

lyar dolar azalırken yaşanan düşüşün 1,4 milyar doları gerçek kişiler, 758,0 milyon 

dolarlık kısmı ise tüzel kişilerin mevduatlarında yaşanan düşüşlerden geldi. 28 

Ocak haftası itibariyla KKM'ye geçişlerin hızlandığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta 

DTH düşüşlerinde tüzel kişilerin DTH'larındaki düşüşlerin de daha belirgin 

olduğunu görebiliriz. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı verisiyle enflasyon sepetinde değişikliğe 

gittiğini de açıkladı. Buna göre içerisinde kira bedelleri, doğalgaz ve elektrik 

faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki ağırlığı oranı %15,36'dan %

14,11'e çekildi. Geçen yıl hesaplamada 415 maddenin fiyat değişimine bakılırken 

bu sayı 2022'de 409'a indirildi. 

 Enflasyon sepetinde konut harcamalarının oranı düşürülürken alkollü içecekler ve 

tütünün ağırlığı da %4,88'den %4,31'e indi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı. Kâr 

dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı. TCMB açıklamasında “45 

milyar TL kâr payı avans tutarının, 4.3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara 

dağıtımına başlanmıştır” ifadesi yer aldı. 

 Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’n-

in on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için 

yüzde 22,58 oldu. 

 Otogazın litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,09 liradan 9,49 liraya, İstanbul'da ortala-

ma 9,05 liradan 9,45 liraya ve İzmir'de 8,95 liradan 9,35 liraya yükselecek. 

 JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahmini değiştirmedi. Yıllık TÜFE'nin Mayıs ayın-

da %55 olmasını, Kasım ayına kadar %50 civarında kalmasını, 2022 sonunda %35'e 

düşmesini bekliyor. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk mevduat sahiple-

rinin (mudi) hükümetin döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduatlara dö-

nüştürülmesi programına şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini bildirdi. 

 S&P, Türkiye için makroekonomik güncelleme yayınladı, enflasyon beklentilerini 

yükseltti. Türkiye için 2022 yılı ortalama enflasyon beklentisini yüzde 49,5'e, 2023 

beklentisini yüzde 14,.5'e yükseltti. 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Şişe Cam, cam eritme fırınlarının yapımında ve bakım süreçlerinde 
kullanılan refrakter malzemesi alanında yıllık 6 Bin ton üretim kapasitesi 
ile dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan İtalyan Refel S.p.A.'nın 
firmasının 22 Milyon EUR nakit ödeme karşılığında satın alınmasına 
karar verilmiştir. Bu stratejik satın alma ile, Şişecam'ın AZS refrakter 
tedarik süreçlerinde tedarik zincirinin kırılmasına bağlı risklerinin bertaraf 
edilmesi, Refel'in mevcut ve potansiyel müşterilerinin yüksek kaliteli AZS 
refrakter ihtiyaçlarını da yakından takip ederek rekabetçi pozisyonunun 
korunması ve  global hizmet vermeye devam edilmesi, Şişecam'ın Avru-
pa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun daha da 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 Yapı Kredi Bankası, 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 10,4 
milyar TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 12 aylık söz konusu karı 5,0 milyar TL 
idi. Bu sonuçlara göre Banka, geçen yıla göre söz konusu net karını %106 
artırdı. 

 TSKB’nin 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 1,08 milyar TL 
oldu. Şirket’in 2020 yılı 12 aylık söz konusu net karı 732,8 milyon TL idi. 
Bu sonuçlara göre Banka, yıllık bazda net karını %48 artırdı. 

 Tofaş’ın 2021 yılı 12 aylık konsolide net karı 3,2 milyar TL oldu. Şirket’in 
2020 yılı söz konusu net karı 1,7 milyar TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, 
yıllık bazda net karını %83 artırmış oldu. 

 Çan Termik’in 2021 yılı 12 aylık konsolide net zararı180,9 milyon TL 
oldu. Şirket’in 2020 yılı söz konusu net zararı ise 37,3 milyon TL idi.  

 Arçelik, 03.02.2022 tarihinde ortalama 51,647 TL işlem fiyatı üzerinden 
690.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket’in 

yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,102 oldu. Şirket’in 
02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %6,5926 seviyesine yükseldi. 

 Logo Yazılım, 03.02.2022 tarihinde 39,82 – 40,92 TL fiyat aralığından 
20.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,036 oldu. Şirket’in 
14.01.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %3,40 seviyesine ulaştı. 

 İndeks Bilgisayar, Mevcut program kapsamında 2 Şubat 2022 tarihinde 
113.250 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 
2.854.250 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 1,27) 

 Matriks, 03.02.2022 tarihinde 23,74 – 23,80 TL fiyat aralığından 11.000 
TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,041 olarak kaydedildi. Şirket’in 
12.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı %1,83 seviyesine ulaştı. 

 Borusan Mannesmann, "Israel Natural Gas Lines" firmasının düzen-
lemiş olduğu toplam 7.4 milyon Euro bedelli, spiral kaynaklı boru iha-
lesini kazandı. 

 Yeo Teknoloji bağlı ortaklığı Yeo Tehcnology, Azerbaycanda kurulu Iss 
Integrated Systems Solution şirketini devralmak için sözleşme imzaladı. 

 
 
 
 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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