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Makro Görünüm   

Gündemde Tahvil Faizleri Var 

 ABD tahvil faizleri kaynaklı piyasa dalgalanması hafta başında durulmuş gibi görünse de 

Powell’ın konuşması ve tarım dışı istihdam datası sonrası endişeler yeniden baş gösterdi. 

Fed Başkanı’nın bu hafta merakla beklenen toplantısında Başkan Powell enflasyon ile ilgili 

riskleri geçici gördüklerini ve beklenen yükselişin politika duruşunu değiştirmeyi gerektirmey-

eceği açıklaması piyasada Fed’in enflasyon riskini hafife aldığı algısı oluşturuyor. Ardından 

Cuma açıklanan Şubat ayı tarım dışı istihdam datasının da 182 bin kişilik artış beklentisine 

karşılık 379 bin kişi gibi çok kuvvetli bir seviyede gelmesi ekonominin ısındığına dair şüph-

eleri doğruladı ve tahvil faizlerinin yeniden yükselmesine neden oldu. Bu yüzden bu hafta 

ABD’de Salı günü gerçekleşecek 3 yıllık tahvil ihalesi, Çarşamba açıklanacak Şubat 

enflasyonu ve yine Çarşamba düzenlenecek 10 yıllık tahvil ihalesi çok önemli olacak. Bir 

önceki ihraçlarda 3 yıllık kağıdın faizi %0,196, 10 yıllık kağıdın faizi ise %1,155 olarak 

gerçekleşmişti. Muhtemelen bu hafta gerçekleştirilecek ihalelerde yatırımcıların daha yüksek 

getiri talep ettiğine şahit olacağız. 

Küresel Piyasalardaki Dalgalanma PMI’ları Zayıflatabilir 

 ABD’de ekonomik aktivite kuvvetli seyretmeye devam ederken küresel büyüme görünümü 

açısından oldukça önemli olan PMI verileri özellikle imalat sektöründe yükselişin devam 

ettiğini gösteriyor. Çin bu anlamda bir istisna olurken Japonya’da imalat PMI 50,0’nin üzerine 

çıkarak ekonomik genişlemeye işaret etti. ABD’de imalat PMI 59,2’den 58,6’ya hafif bir gerile-

me gösterse de veri seviye olarak oldukça kuvvetli bir üretim aktivitesine işaret ediyor. Avru-

pa’da ise hem Euro Bölgesi genelinde, hem İngiltere ve Almanya’da imalat PMI’lar yükselişini 

sürdürüyor. Hizmet sektöründe ise yine karışık bir seyir var. ABD’de hizmet PMI 58,3’ten 

59,8’e yükselirken Euro Bölgesi’nde endeks 45,4’ten 45,7’e hafif yükselişle kritik eşik olan 

50,0’nin altında kalmaya devam etti. Çin’de imalat PMI’a benzer şekilde hizmet PMI’da da 

düşüş gölürken endeks seviyesi 52,0’den 51,5’e geriledi. Japonya’da ise 50,0’nin altında seyir 

devam ederken endeks 46.1’den 46.3’e hafif artış gösterdi. PMI verileri hemen hemen tüm 

bölgelerde imalat aktivitesinin canlı seyrini koruduğuna ancak hizmet sektörünün topar-

lanma eğilimine rağmen zayıf seyrettiğine işaret ediyor. Aşılamanın artması ve önlemlerin 

hafiflemesiyle bu resmin olumlu yönde değişmesi beklenirken küresel piyasalardaki dal-

galanma bu olumlu seyri yavaşlatabilir.  

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

05.03.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones  31 496,30 0,30 2,91 

S&P 500  3 841,94 0,33 2,29 

Nasdaq 12 920,15 -1,52 0,25 

NIKKEI 225 28 864,32 -4,32 5,17 

DAX 13 920,69 0,30 1,47 

MSCI EM 1 339,31 -3,22 3,72 

VIX 24,66 -14,64 8,40 

ABD 10 Yıllık Tahvil 1,57 3,14 71,97 

 Karşılaştırmalı Endeksler 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

05.03.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 
YBB Değişim 

(%) 

BIST 30 1 631,05 3,62 -0,30 

BIST 100 1 541,98 3,61 4,42 

VIOB  30 Yakın 

Vade 
1 623,75 2,83 -1,14 

Gösterge Tahvil 16,01 7,31 7,02 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

05,03.2021 Kapanış 
Haftalık 
Değişim 

(%) 

YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1912 -2,06 -2,49 

USDTRY 7,5302 2,40 1,28 

EURTRY 8,9822 0,27 -1,29 

Altın / Ons 1700 -3,89 -10,52 

BRENT Petrol  69,41 5,35 34,63 
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Makro Görünüm 

Bu Hafta Yurtdışında Ne Bekliyoruz 

 Haftanın yurtdışı verilerine baktığımızda ise en önemli gelişmeler Euro Bölgesi ve Ja-

ponya GSYH büyümesi ile ABD enflasyonu olacak. Euro Bölgesi’nde haftanın en önemli 

verisi Salı 13:00’de yayınlanacak olan 4Ç20 GSYH’ye ilişkin üçüncü tahmin. Buna göre 

bir önceki çeyrekte açıklanan yıllık %4,3’lük daralmanın ardından son çeyrekte yıllık-

landırılmış bazda %5,0 daralma yaşanması bekleniyor. Japonya'da Salı günü saat 

02:50'de açıklanacak GSYH büyümesinin bir önceki çeyrekteki %22,9'luk yükselişin 

ardından 4Ç20’de yıllıklandırılmış bazda %12,8 büyüme göstermesi bekleniyor. 10 Mart 

Çarşamba günü saat 16:30’da açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonun Şubat ayında 

yıllık bazda %1,4’den %1,7’ye yükselmesi bekleniyor. 12 Mart Cuma günü saat 10:00’da 

Almanya tüketici enflasyon verisi açıklanacak. Bu veri öncesi genel beklenti 

enflasyonun yıllık bazda %1,0 seviyesinden %1,3’e çıkması yönünde. Yine aynı gün 

İngiltere ve Euro Bölgesi Şubat ayı sanayi üretim verileri açıklanacak. İngiltere sanayi 

üretiminin yıllık bazda -%3,3 olması beklenirken Euro bölgesi sanayi üretimi için önceki 

ay açıklanan %2,7 daralmanın %0,8’ye düşmesi yönünde. Cuma günü beklediğimiz bir 

başka veri ise saat 16:30’da açıklanacak olan ABD ÜFE enflasyonu olacak. Geçtiğimiz 

ay yıllık bazda %0,8 den %1,7’ye çıkan üretici enflasyonunda Şubat ayı için beklentiler %

2,6 seviyesine çıkması yönünde. Enflasyondaki yükseliş baz etkisini de içinde 

barındırmakla birlikte ekonomik aktivite ile ilgili olumlu ipuçları hem tahvil faizlerinin 

hem de dolar endeksinin yükselmesine neden olabilir. 

Yurtiçinde Bu Hafta Gündem Yeni Ekonomik Program 

 Yurtiçinde bu hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yeni bir ekonomi 

programı açıklaması bekleniyor. Günü belli olmamakla birlikte yurtiçi ve yurtdışı 

piyasaların yakından izlediği bir açıklama olacak. Veri gündemi açısından da oldukça 

yoğun bir hafta var önümüzde. Bu hafta içerisinde Çarşamba günü Aralık işsizlik, 

Perşembe günü Ocak ödemeler dengesi, Cuma günü ise Ocak sanayi üretimi ve Mart 

beklenti anketi verilerini alacağız. Çarşamba açıklanacak işsizlik verisi ile ilgili bir 

piyasa beklentisi bulunmuyor ancak geçtiğimiz senenin aynı döneminde işsizlik oranı 

%13,71, bir önceki ay mevsimsellikten arındırılmış bazda işsizlik oranı ise %12,90 

olmuştu. Yılı 36,7 milyar dolar seviyesinde tamamlayan cari açık ile ilgili olarak Ocak 

ayı beklentisi 1,675 milyar dolar açık yönünde. Beklentiye paralel bir gerçekleşme 12 

aylık toplam açığın 36,4 milyar dolara gerilemesine neden olacak. Son çeyrekte 

oldukça kuvvetli bir seyirle önceki senenin aynı dönemine göre %10,2 büyüyen sanayi 

üretimi ile ilgili henüz bir piyasa beklentisi bulunmuyor ancak Aralık ayında yıldan yıla 

artış takvim etkisinden arındırılmış bazda %9,0, arındırılmamış bazda %12,1 olmuştu. 

Ocak ayında PMI verileri yine kuvvetli bir üretim aktivitesine işaret etse de salgına karşı 

alınan önlemlerin ekonomik etkilerinin daha hissedilir olması dolayısıyla üretim perfor-

mansında hafif de olsa bir bozulma olduğunu görebiliriz.  

Yurtiçinde Büyüme ve Enflasyon Takip Ediliyor 

 Geçtiğimiz haftanın yurtiçi gelişmelerine göz atacak olursak enflasyon ve büyüme gibi 

iki önemli verinin açıklandığı bir hafta oldu. Son çeyrekte GSYH önceki senenin aynı 

döneminde göre %5,9 büyüdü. Yıllık büyüme ise %1,8 olarak gerçekleşti. Verilerin de-

tayına bakıldığında tüketim ve yatırım büyümesinin oldukça kuvvetli, dış talebin 

büyümeye katkısının da önceki çeyreğe kıyasla daha yüksek olduğunu gördük. Üretim 

tarafından GSYH detaylarında da ise imalat sanayi büyümesinin %8,6’dan %10,5’e 

yükseldiğini ancak inşaat sektörü büyümesinin 3Ç20’de görülen %4,7 büyümeden %

12,5 daralmaya döndüğünü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme göstergeleri 

yatırım ve sanayi ivmesinin devam ettiğini ancak hız keserek devam ettiğini gösteriyor. 

Bu yüzden birinci çeyrekte de kuvvetli bir büyüme beklemekle birlikte muhtemelen %

5,9’un altında bir büyüme oranı ile karşılaşacağız. Enflasyon tarafında Şubat ayında 

TÜFE enflasyonu %0,91 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon bir ay önceki %14,97 se-

viyesinden %15,60'a yükseldi. İyi haber ise aylık bazda %1,3 olarak gerçekleşen 

mevsimsellikten arındırılmış verilerle hesapladığımız trend enflasyonun yönünü aşağı 

çevirip %21,8’den %17,4’e gerilemesi oldu. Öte yandan ÜFE enflasyonu yükselişini 

sürdürerek %26,16’dan %27,09’a çıktı. Maliyet unsurlarının ve sanayi sektöründeki 

canlılığın yansımasını gördüğümüz ÜFE enflasyonu önümüzdeki dönemde tüketici 

fiyatlarında yukarı yönlü baskı unsuru olmaya devam edecek gibi görünüyor. TCMB 

ekonomistlerle gerçekleştirdiği Yatırımcı Toplantısı’nda herhangi bir politika değişikliği 

sinyali vermedi ancak piyasalarda yaşanan dalgalanma, kur üzerindeki baskının artmış 

olması ve beklentilerde bozulma yaratması riski TCMB’yi 18 Mart’taki toplantıda bir 

faiz artışına götürebilir.  

 

 

 Yurtiçi Piyasalar Özeti 

05.03.2021 Kapanış 
Haftalık Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 541,98 3,61 4,42 

BIST 50  1 353,03 3,69 1,86 

BIST 30 1 631,05 3,62 -0,30 

BİST SINAİ 2 680,08 4,34 14,53 

BİST MALİ  1 602,24 3,04 2,37 

BİST BANKA 1 602,24 3,04 2,37 

BİST TEKNOLOJİ 2 075,73 4,08 6,26 

VIOP 30 (Mart)  1 623,75 2,83 -1,14 

Gösterge Tahvil Faizi  16,01 7,31 7,02 

En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler 

05.03.2021 
Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

İNDEKS         

BİLGİSAYAR 
32,56 41,44 278 036,6 INDES 

GÖZDE GİRİŞİM 7,47 16,90 180 918,3 GOZDE 

ÖZAK GMYO 5,81 15,05 154 072,0 OZKGY 

BAĞFAŞ 28,30 15,04 91 346,4 BAGFS 

VESTEL 30,46 14,94 170 058,8 VESTL 

DÜŞENLER     

GOOD-YEAR GOODY 8,95 -9,78 42 190,7 

SASA POLYESTER SASA 39,26 -5,85 456 932,3 

KOZA             

MADENCİLİK 
16,11 -5,51 290 914,7 KOZAA 

MİGROS TİCARET MGROS 39,28 -4,71 225 609,5 

VERUSA HOLDİNG 59,80 -3,63 56 940,8 VERUS 
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En Çok İşlem Gören Hisseler 

05.03.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVA    

YOLLARI 
THYAO 14,78 10,38 3 433 592,9 

ŞİŞE CAM SISE 7,65 5,66 1 945 177,7 

PETKİM PETKM 6,02 14,02 1 665 423,9 

GARANTİ       

BANKASI 
GARAN 9,25 1,87 1 580 448,8 

KARDEMİR D KRDMD 7,30 11,62 1 385 369,6 
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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.  

Makro Görünüm 

MB Rezervlerini Artırdı 

 Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 26 Şubat 

haftasında altın rezervleri haftalık bazda 535 milyon dolar artarken 

brüt döviz rezervlerinde 630 milyon dolarlık yükseliş görüldü. Bu 

veriler ile birlikte toplam rezervler 1,2 milyar dolar yükselerek 95,2 

milyar dolar seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana toplam 

rezervlerde 2,0 milyar dolar yükseliş görülürken 52 haftalık toplam 

rezervlerin değişimi -8,6 milyar dolardan -12,6 milyar dolara geriledi. 

Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki pozisy-

onları 117,6 milyon dolar azalırken devlet iç borçlanma senetlerin-

deki pozisyonları 83,2 milyon dolar arttı. Böylece yabancıların hisse 

senedi piyasasındaki payı üs üste 6. haftada da azalmış oldu. 

Yılbaşından bu yana baktığımızda ise yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedindeki payı 778,2 milyon dolar azalırken DİBS ve ÖST’lerdeki 

payı sırasıyla 1,5 milyar ve 42,7 milyon dolarlık artış gösterdi.  

 Açıklanan bu veriler ile birlikte yabancı sermaye girişinin sınırlı 

kalması döviz fiyatlarındaki oynaklığı artırırken enflasyonla 

mücadeleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Sermaye girişindeki 

zayıf seyre rağmen Şubat ayında reel efektif döviz kuru en-

deksi, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana en yüksek 

seviye olan 69,7'ye yükseldi. TÜFE bazlı endeks seviyesi, eşit 

ağırlıklı kur sepetine karşı Lira'nın %4,6 nominal değer ka-

zanması sayesinde aylık bazda %5,5 yükseldi. Yıl başından bu 

yana reel değer artışı, geçen yıl sonunda görülen %18,3 değer 

kaybının ardından %11,8 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Şubat 

ayı sonunda küresel türbülansın gelişmekte olan ülke para 

birimlerini vurmaya başlaması ve TCMB'nin para politikasının 

döviz kurundaki düşüş eğilimini tekrar yoluna sokmak için 

yetersiz kalması ihtimali nedeniyle Mart ayında bu seviyeden 

bir miktar geri dönüş görme ihtimalimiz çok yüksek. 
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