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HAFTALIK BÜLTEN 

Makro Görünüm   

ABD Tahvil Faizleri Enflasyon Beklentilerini Fiyatlasa da FED Acele Etmeyecek 

 Geçen hafta ABD tahvil faizlerinin artışıyla piyasalarda oluşan dalgalanma bu hafta özellikle 

gelişmekte olan ülke kurları üzerinde etkili oldu. TL haftalık bazda dolara karşı %6,0’ya yakın 

değer kaybederek GOP’lar arasında en fazla değer kaybeden para birimleri arasında oldu. 

Fed üyeleri para politikasında değişiklik düşünmediklerini belirtmelerine rağmen piyasada 

enflasyon endişesinin durulmaması nedeniyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içerisinde %

1,60’lı seviyeleri gördü, haftayı %1,54 seviyesinde kapattı. Haftanın son gününde Biden’ın 1.9 

trilyon dolarlık ekonomiye mali destek paketi Temsilciler Meclisi’nden geçti; oylanmak üzere 

senatoya gönderildi. Planın geçmesi ekonomik aktivite açısından olumlu olmakla birlikte 

enflasyonun beklenenden çok önce %2.0’nin belirgin şekilde üzerine çıkmasına ve Fed’in 

politika değişikliğine gitmesine neden olabilir. 

 Bu arada ilk tahminde %4,0 olarak açıklanan son çeyrek ABD büyümesi %4,1’e revize edildi. 

Yılın tamamında ise ABD ekonomisi %3,5 daralma göstermiş oldu. Bu oran ABD ekonomis-

inin 1946’dan bu yana gördüğü en kötü oran. ABD ekonomisinin son çeyrekte ivmelendiğini 

görüyorduk ancak istihdam piyasasının zayıf seyri, halen 10 milyon kişilik kaybın yerine 

konamamış olması ve pandemi koşullarının aşılamaya rağmen devam ediyor olması Fed ’in 

aksiyon almakta acele etmeyeceğini gösteriyor. Bu da son çeyrek GSYH ’de görülen güçlü 

seyrin 2021 yılı ilk çeyreğinde de devam edeceği anlamına geliyor. İstihdam piyasası ilgili iyi 

haber haftalık işsizlik maaşına ilk defa başvuranlar 20 Şubat itibariyle 111bin kişi azalarak 

son 3 aydaki en düşük değeri olan 730bin kişi oldu. Piyasa beklentisi 838bin kişiydi. Düşüşün 

devamı halinde alınan önlemler ve aşılama çalışmaları istihdam piyasasında iyileşme yönün-

de kalıcı katkı sağlamaya başladı diyebileceğiz. Hatırlatmak gerekirse salgının başlamasıyla 

Mart ve Nisan aylarında ABD istihdam piyasasında 22 milyon kişilik bir kayıp oluşmuştu.  

TCMB’nin Sıkılaştırma Adımları Devam Etse de Kurlara Etkisi Olmadı 

 Yurtiçinde kur volatilitesi ve negatif piyasa fiyatlamasının tüm haftaya hakim olduğunu söy-

leyebiliriz. TCMB’nin bu haftaki zorunlu karşılık kararı da gerginleşen piyasa koşullarında 

etkisi hafif bir aksiyon oldu. TCMB bu hafta açıkladığı kararla TL munzam karşılıkların tüm 

dilimlerinde 200 baz puanlık artışa gitti. Buna göre vadesiz mevduatlar üzerinden alınan 

munzam %6,0’dan 8,0’e yükselirken 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar üzerinden alınan 

munzam %1,0’den %3,0’e çıkartıldı. TCMB’nin attığı bu adımı ek bir sıkılaştırma adımı olarak 

görmemiz gerekir.  Yılsonunda %17,0 seviyesindeki ortalama mevduat faizleri son haftalarda 

gerileyerek 12 Şubat itibariyle %16,22 seviyesine gelmişti. Mevduat faizlerindeki bu düşüş 

parasal aktarım mekanizmasının işleyişini sorgulamamıza neden oluyordu. TCMB piyasa-

daki likiditeyi azaltarak bankaları daha yüksek fonlama maliyetlerine yönlendirmiş oldu. Bu 

adım sonrasında mevduat faizlerinin hafif yükseldiğine şahit olabiliriz. Önümüzdeki ay mevd-

uat üzerinde stopaj avantajının kalkması vadesi dolan TL mevduatların çözülmesine neden 

olabilirdi. Faizlerdeki artış bu çözülmenin de miktarını azaltarak TCMB’nin ters dolarizasyon 

hedefine katkı sağlayacaktır. Öte yandan DTH’larda 19 Şubat haftasında bir gerileme 

görülmedi ayrıca haftalık sermaye girişi de zayıf gerçekleşti. 

 

 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

26.02.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones  30 932,37 -1,78 1,06 

S&P 500  3 811,15 -2,63 1,47 

Nasdaq 13 192,34 -4,85 2,36 

NIKKEI 225 28 966,01 -4,20 5,55 

DAX 13 786,29 -0,72 0,49 

MSCI EM 1 339,259 -6,03 3,72 

VIX 27,95 24,28 22,86 

 Karşılaştırmalı Endeksler 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

26.02.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB Değişim 

(%) 

BIST 30 1 555,96 -3,11 -4,89 

BIST 100 1 471,39 -4,85 -0,36 

VIOB  30 Yakın 

Vade 
1 545,75 -3,98 -5,89 

Gösterge Tahvil 1 5,08 0,60 0,80 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

26.02.2021 Kapanış 
Haftalık 
Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2072 -0,16 -1,18 

USDTRY 7,4339 6,73 -0,02 

EURTRY 8,9737 6,52 -1,39 

Altın / Ons 1734 -2,29 -8,77 

BRENT Petrol  64,34 2,49 24,8 
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Makro Görünüm 

Yabancıların Hisselerden Çıkışları Devam Ediyor 

 Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi portföyü, 19 Şubat haftasında 123 milyon dolar 

azalırken, tahvil portföyü 195 milyon dolar artış gösterdi. Böylece yabancı yatırımcılar 

üst üste 5 hafta hisse senedi piyasasında satış tarafında pozisyon almış oldu. Hisse 

senetlerinin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre %0,9 düşüşle 31,4 milyar dolar 

olurken tahviller %19,4 düşüşle 10,5 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedi portföyü yıl başından bu yana 793mn dolar azalırken, devlet tahvili ve özel 

sektör tahvili portföyü sırasıyla 1,4 milyar ve 64 milyon dolar arttı. Böylece yabancı 

yatırımcıların devlet tahvili piyasasındaki payı bir hafta önceki %5,95 seviyesinden %

6,05'e yükseldi. 52 haftalık toplam bazda sermaye çıkışı 6,4 milyar dolardan 5,7 milyar 

dolara geriledi. Bunun 4,15 milyar dolarını hisse senedi piyasasından çıkışlar 

oluştururken, DİBS'den 1,5 milyar dolar ve kurumsal tahvil piyasasından 98 milyon 

dolar çıktı. Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil pozisyon-

ları beklenen sermaye girişinin gerçekleşmediğini gösteriyor. Bu da sürdürülebilir döviz 

girişlerine çok  bağlı olan enflasyonu ve döviz oynaklığını düşürme hedefi açısından 

TCMB'nin elini zorlaştırıyor.  

 19 Şubat haftasında TCMB rezervleri, altın rezervlerindeki 1,7 milyar dolar düşüş ve 

döviz rezervlerindeki 144 milyon dolarlık artışla 12 Şubat haftasındaki 95,6 milyar dolar 

seviyesinden 1,6 milyar dolar gerileme gösterdi. Bu düşüşte TCMB'nin brüt varlıkların-

daki bir kısmı altın fiyatlarındaki düşüş kaynaklı olan azalma etkili oldu. Yıl başından bu 

yana toplam rezervler, döviz rezervlerinin 3,9 milyar dolar artması ve altın rezervlerin-

deki 3,1 milyar dolarlık düşüşün etkisiyle 842 milyon dolar arttı. TCMB'nin döviz 

yükümlülüklerini döviz varlıklarından çıkararak hesapladığımız net rezervler, Şubat 

ayının ikinci haftasındabir hafta önceki -596 milyon dolar düzeyinden -1,4 milyar dolara 

geriledi. TCMB bilançosunda yabancı para yükümlülüklere dahil olmayan toplam swap 

tutarı 12 Şubat'taki 57,9 milyar dolar seviyesinden 19 Şubat'ta 57,5 milyar dolara düştü. 

Ancak, bilanço içi açık pozisyondaki genişleme nedeniyle Banka'nın toplam döviz açık 

pozisyonu aynı dönemde 58,5 milyar dolardan 58,8 milyar dolara yükseldi.  

 

Dış Ticaret Dengesi Azalsa da Yükseliş Potansiyelini Koruyor 

 Ocak ayında dış ticaret dengesi, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 4,5 milyar dolara 

karşılık 3 milyar dolar açık verdi. 12 aylık toplam açık 49,8 milyar dolardan 48,4 milyar 

dolara geriledi. Bunun başlıca nedeni, enerji açığının bir ay önceki seviyesi olan 24,2 

milyar dolardan 22,9 milyar dolara gerilemesi oldu. Ocak ayında ihracat bir önceki yıla 

göre %2,3 artarken, ithalat %5,9 azaldı ancak enerji ve altın hariç bakıldığında ihracat 

artışı sadece % 1,2 olurken ithalatta %5,2 büyüme görülüyor. Yıl içerisinde ihracatta 

kademeli bir artış bekliyoruz, ancak ekonomik açılmayla birlikte beklenen iç talepteki 

toparlanma ithalatın güçlü kalmasına neden olacaktır. Bu yüzden dış ticaret açığında 

Ocak ayındaki düzelmenin geçici olduğunu görebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yurtiçi Piyasalar Özeti 

26.02.2021 Kapanış 
Haftalık Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 471,39 -4,85 -0,36 

BIST 50  1 289,84 -4,19 -2,89 

BIST 30 1 555,96 -3,11 -4,89 

BİST SINAİ 2 548,74 -6,31 8,91 

BİST MALİ  1 527,62 -5,72 -2,40 

BİST BANKA 1  356,23 -4,71 -12,94 

BİST TEKNOLOJİ 1972,31 -5,19 0,97 

VIOP 30 (Ocak)  1 545,75 -3,98 -5,89 

Gösterge Tahvil Faizi  15,08 0,60 0,80 

En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler 

26.02.2021 
Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

PEGASUS 89,15 21,96 1 201 890,0 PGSUS 

TÜRK HAVA 
YOLLARI 

13,49 9,94 2 621 942,2 THYAO 

İNDEKS          
BİLGİSAYAR 

22,42 8,73 164 889,4 INDES 

TAV                
HAVALİMANLARI 

24,94 8,72 443 582,8 TAVHL 

BRİSA 29,38 7,78 146 216,9 BRISA 

DÜŞENLER     

KARSAN        
OTOMOTİV 

KARSN 4,05 -20,74 963 543,1 

İPEK DOĞAL 
ENERJİ 

IPEKE 13,70 -20,63 283 327,8 

DOĞUŞ           
OTOMOTİV 

31,10 -20,22 119 820,5 DOAS 

SASA POLYESTER SASA 40,36 -18,96 2 071 952,4 

KONYA ÇİMENTO 1164,00 -18,37 785 36,0 KONYA 

22 - 26 Şubat 2021 
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En Çok İşlem Gören Hisseler 

26.02.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK  HAVA  
YOLLARI 

THYAO 13,49 9,94 2 621 942,2 

PETKİM PETKM 5,26 2,94 2 339 854,4 

KOZA ALTIN KOZAL 129,20 -15,06 2 104 436,8 

SASA POLYESTER SASA 40,36 -18,96 2 071 952,4 

GÜBRE            
FABRİKALARI 

GUBRF 79,80 4,31 1 498 860,7 
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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.  

Bu Hafta Piyasadan Ne Bekliyoruz 

Bu Hafta Yurtiçinde Enfasyon Verileri Belirleyici Olacak 

 Bu hafta TCMB açısından bir sınav haftası olacak diyebiliriz. Ayın 

3’ünde saat 10:00’da açıklanacak enflasyon verisi, piyasa fi-

yatlaması ve reel ekonomi ile ilgili algı açısından Pazartesi açıklana-

cak GSYH verisinin önüne geçebilir. Piyasa beklentisinin %0,75 

olduğu Şubat enflasyonunun yıllık bazda %15,45 olması bekleniyor. 

Bizim beklentimiz aylık enflasyonun %0,6, yıllık enflasyonun %15,3 

olması yönünde. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon oranı artan kur 

volatilitesi ile birlikte enflasyon beklentilerinin yeniden bozulma 

göstermesine ve TCMB’den faiz artışı yoluyla bir ek sıkılaştırma 

beklenmesine neden olabilir. Bu yüzden TCMB’nin 18 Mart’taki PPK 

kararı enflasyonla mücadelede kararlığını görmek açısından önemli 

bir sınav olacak.  

 Bu arada TUIK son çeyrek ve dolayısıyla yıllık GSYH verilerini Pa-

zartesi 10:00’da açıklayacak. Piyasa beklentisi bizim beklentimize 

paralel şekilde 4Ç20 GSYH büyümesinin %7,0 olması yönünde. 

Büyümenin beklentilere paralel gelmesi ve önceki çeyreklerde bir 

revizyon görülmemesi durumunda yıllık büyüme oranı %2,3 civarın-

da gerçekleşecektir. Son çeyrekte sanayi üretiminin %10,2 

büyüdüğünü göz önünde bulundurursak büyümenin yukarı yönde 

sürpriz yapma olasılığı göz ardı etmemeliyiz. 

Yurtdışında Tarımdışı ve PMI verilerini Takip Edeceğiz 

 Yurtdışında ise haftanın en önemli verilerinden Şubat ayı PMI 

verileri, aşılamaların ekonomik etkilerini görmek açısından önemli 

olacak. Türkiye için Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak 

olan veri öncesi henüz beklenti bulunmazken Japonya, Çin, Al-

manya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de imalat PMI sırasıyla saat 

03:30, 04:45, 11:55, 12:00, 12:30 ve 17:45'te açıklanacak. Ja-

ponya PMI'a dair piyasa beklentisi imalat endeksinin 49,8'den 

50,6'ya yükselmesi yönünde. Çin imalat PMI için piyasa beklentis-

ine göre ise Ocak ayındaki 51.5 seviyesinde değişiklik 

beklenmiyor. Almanya ve İngiltere imalat PMI'ın Şubat ayında 

sırayla 57,1 ve 54,1 seviyelerinden 60,6 ve 54,9 seviyelerine 

yükselmesi beklenirken Euro bölgesi imalat PMI için genel 

beklenti 54,8 seviyesinden 57,7 seviyesine çıkması yönünde. 

Soruları gereği daha çok beklentilere yönelik olan ABD Markit 

imalat PMI’da 59,2’den 58,5’e düşüş beklenirken aynı gün 

18:00’de açıklanacak olan ve mevcut görünümü yansıtan ISM 

imalat endeksinin 58,7’den 58,9’a yükselmesi bekleniyor.  

 Pazartesi günü saat 16:00 da açıklanacak olan bir başka veri ise 

Almanya enflasyon verisi olacak. Şubat ayında Almanya’da 

enflasyonun yıllık bazda %1,0 seviyesinden %1,2 seviyesine 

çıkması bekleniyor.  

 Çarşamba günü açıklanacak hizmet PMI verileri de aşılamaların 

ekonomilerdeki yansımalarını görmemiz açısından önemli olacak. 

Şubat ayında Japonya ve Çin ile ilgili henüz piyasa beklentisi 

bulunmazken önceki ay Japonya’da hizmet PMI 46,1 Çin’de ise 

52,0 seviyesindeydi. Almanya ve Euro bölgesi hizmet PMI’ın hafif 

bir düşüşle sırasıyla 46,7 ve 45,4 seviyelerinden 45,9 ve 44,7’ye 

gerilemesi beklenirken mutasyonlu virüs nedeniyle bir önceki ay 

sert bir düşüş yaşarak 39,5’e gerileyen İngiltere hizmet PMI’da 

49,7’ye yükselmesi bekleniyor. ABD'de imalat endekslerinin ter-

sine hizmet PMI'ın 58,3'den 58,9'a çıkması öngörülürken ISM 

hizmet endeksinin 58,7 olarak sabit kalması bekleniyor.  

 Perşembe günü ise saat 16:30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları 

açıklanacak. Bu veri öncesi genel beklenti bir önceki hafta 730 

bin kişi olan başvuruların bu hafta 755 bin kişi olması yönünde.  

 Haftanın piyasa fiyatlamaları açısından bir diğer önemli verisi 

ABD'de tarım dışı istihdam olacak. ABD'de Şubat ayı tarım dışı 

istihdam verisi Cuma günü saat 16:30'da açıklanacak. İstihdam 

artışının 148 bin kişi olması beklenirken önceki ay istihdam artışı 

49 bin kişi olmuştu. Ortalama saatlik kazanç artışının yıllık %5,4 

olarak sabit kalması bekleniyor. Son olarak Cuma günü saat 

16:30’da açıklanacak işsizlik oranının %6,3'den %6,4'ye 

yükselmesi öngörülüyor.  
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