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Uluslararası Makro Görünüm 

Geçen Hafta PMI Verileri Karışık Bir Görünüm İzlerken Tarım Dışı İstihdam Verisi Beklenti Al-

tında Kaldı 

 Haftanın yurtdışı gündemi tarım dışı istihdam verisi ve PMI idi. Ocak ayında hem imalat hem 
hizmet satınalma müdürleri endekslerinin ABD hariç gelişmiş ülkelerde düştüğüne, seçilmiş 
gelişmekte olan ülkelerde ise arttığına şahit olduk. ABD imalat PMI Ocak ayında 57,1’den 
59,2’ye yükselirken Euro Bölgesi’nde 55,2’den 54,8’e düşüş yaşandı. Almanya, İngiltere, Ja-
ponya’da da düşüşler görülürken Japonya’da imalat PMI yeniden kritik eşik olan 50,0’nin altına 
geriledi. Hizmet PMI ise Çin’de ve Brezilya’da düşüş gösterirken Türkiye, Güney Afrika, Rusya 
ve Hindistan’da artış kaydedildi. Türkiye’de bu artış 50,8’den 54,4’e yüksek bir oranda 
gerçekleşti.  

 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

7.02.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones  31 148,24 1,78 1,77 

S&P 500  3 886,83 2,63 3,48 

Nasdaq 13 856,3 3,89 7,51 

NIKKEI 225 28 779,19 2,06 4,86 

DAX 14 056,72 2,86 2,46 

MSCI EM 1 395,35 3,31 8,06 

VIX 20,87 -30,92 -8,26 

 Karşılaştırmalı Endeksler 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

7.02.2021 Kapanış 
Haftalık 

Değişim (%) 

YBB Değişim 

(%) 

BIST 30 1 616,90 0,94 -1,17 

BIST 100 1 527,17 1,93 3,42 

VIOP  30          

Yakın Vade 
1 612,25 0,19 -1,84 

Gösterge Tahvil 14,77 0,27 -1,27 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

7.02.2021 Kapanış 
Haftalık 
Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2049 -0,63 -1,37 

USDTRY 7,0548 -3,82 -5,12 

EURTRY 8,5026 -4,51 -6,56 

Altın / Ons 1813 -1,55 -4,59 

BRENT Petrol  59,40 7,93 15,21 

Hizmet PMI’lar bazında bakılacak olursa verilerin ABD’de endeksin yükselmeye devam 
ettiğini ancak Almanya ve Japonya’da endekslerin hem 50,0’nin altında seyretmeye hem de 
düşmeye devam ettiğini görüyoruz. İngiltere’de Brexit sonrası zayıflık hizmet PMI’ı 39,5 se-
viyesine kadar düşürmüş durumda. Önümüzdeki aylarda ABD’de sağlanan parasal ve mali 
teşviklerle ekonomik aktivite canlı kalmaya devam ederken Euro Bölgesi’nde daha sıkı önlem-
lerle birlikte ekonomi zayıflamaya devam ediyor. 

 Markit PMI’ların aksine ABD’de ISM imalat endeksi Aralık ayındaki 60,5 seviyesinden Ocak 
ayında 58,7’e geriledi. Hizmet PMI ise 57,7’den 58,7’e yükseldi. ABD’de ekonomik aktivitenin 
bir diğer önemli göstergesi olan Ocak ayı tarım dışı istihdam artışı 50 bin kişi civarındaki 
beklentiye karşılık 49 bin kişi olarak gerçekleşti. Ancak Aralık ayı verisi 87bin kişilik aşağı 
yönlü revizyonla 277 bin kişilik düşüşe işaret ederken son iki ayda tarım dışı istihdamda 159 
bin kişilik kayıp olduğu ortaya çıktı. İşsizlik oranı %6.7’lik beklentinin oldukça altında kalarak 
%6.3 olurken ortalama saatlik ücretlerde yıllık artış %5.1’lik beklentiye karşılık %5.4 olarak 
gerçekleşti. Enflasyon endişelerinin yeniden ortaya çıkmasına neden olan bu veri ABD 10 
yıllıklarının yükselmeye devam etmesine neden olabilir.  



 2 

 

Yurtiçi Piyasalar Makro Görünüm 

Yurtiçinde Enflasyon Artışı Konuşuldu 

 Haftanın iç gündemi Ocak enflasyonuydu. Ocak TÜFE enflasyonu %1.5 civarındaki 

piyasa beklentisinin üzerinde %1.68 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon %

14.60'dan %14.97'ye yükseldi. ÜFE enflasyonu ise yükselişini sürdürerek %2.66 aylık 

enflasyonla yıllık bazda %25.15'ten %26.66'ya yükseldi. TUIK enflasyon sepetinde de her 
sene yaptığı gibi güncellemeye gitti. Buna göre gıdanın sepet içindeki ağırlığı %22.77'den 

%25.94'e yükselirken sağlık harcamaları %2.80'den %3.25'e yükseldi. Ayrıca pandeminin 

etkilediği sektörlerden eğlence ve lokanta kategorilerinin ağırlıkları da sırayla %3.26 ve %
8.67'den %3.01 ve %5.91'e geriledi. 

 Bu arada TUIK fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve 

uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçlar ile TUİK tarafından 
belirlenen öncelikli konuların gözden geçirilmesi ve her yıl düzenli olarak değerlendirmel-

erin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması amacıyla Ocak ayında Fiyat İstatisti-
kleri Danışma Kurulu oluşturduğunu açıkladı.  Ocak’ta 3 kez toplandığı bildirilen Kurul'un 

bu toplantılarda Eurostat'ın güncel tavsiyeleri de dikkate alınarak TÜFE'de 2021 için 

yapılması planlanan değişiklikler ve TÜİK'in çalışmaları ile ilgili Kurul’a bilgi verildiği belir-
tildi. Kurulda TÜİK üyeleri dışında akademisyenler, TEPAV, TÜSİAD ve TEK'den 

ekonomistler ve TCMB'den bir Genel Müdür ve bir ekonomist yer alıyor. Doğru ve tutarlı 

verilerin hazırlanması, şeffaflığın artırılması ve oluşturulan verilere olan güvenin artırıl-
ması açısından bu çabaları oldukça olumlu buluyoruz. Önümüzdeki dönemde TÜİK'in 

internet sitesinde yayınlamayı taahhüt ettiği Danışma Kurulu toplantı tutanakları ve ra-

porlarını erişilebilirlik ve açıklık ilkeleri kapsamında değerlendirip raporluyor olacağız.  

 Yurtiçi Piyasalar Özeti 

 Kapanış 
Haftalık Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 527,17 1,93 3,42 

BIST 50  1 340,24 1,36 0,90 

BIST 30 1 616,90 0,94 -1,17 

BİST SINAİ 2 568,89 2,37 9,77 

BİST MALİ  1 629,52 4,30 4,11 

BİST BANKA 1 477,35 2,02 -5,17 

BİST TEKNOLOJİ 2 061,80 2,22 5,55 

VIOP 30 (Ocak)  1 612,25 0,19 -1,84 

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

En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler 

 
Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

BERA HOLDİNG 26,44 31,54 91 794,4 BERA 

KARTONSAN 85,90 13,40 113 068,3 KARTN 

AKSA ENERJİ 11,28 13,14 194 276,5 AKSEN 

GSD HOLDİNG 2,67 12,66 437 514,5 GSDHO 

DEVA HOLDİNG 30,62 11,35 165 090,4 DEVA 

DÜŞENLER     

BİM MAĞAZALAR BIMAS 70,90 -4,64 215 193,0 

BAGFAS BAGFS 27,74 -3,41 87 415,4 

KONYA ÇİMENTO 1551,60 -2,96 144,172,0 KONYA 

TÜPRAŞ TUPRS 100,70 -1,76 326 625,3 

GÜBRE           
FABRİKALARI 

68,00 -1,59 545 675,7 GUBRF 
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En Çok İşlem Gören Hisseler 

 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Haftalık 

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ       
BANKASI 

GARAN 9,76 3,94 1 602 376,2 

DOĞAN HOLDİNG DOHOL 4,02 8,06 1 502 179,5 

EMLAK KONUT 
GYO 

EKGYO 2,45 3,38 1 481 298,6 

KOZA ALTIN  KOZAL 127,40 8,52 1 440 352,0 

ŞİŞE CAM SISE 7,65 3,66 1 115 232,7 

TCMB Rezervlerini Arttırdı 

 Yurtdışı yerleşiklerin portföy tercihlerine baktığımızda 29 Ocak haftasında hisse senedi 
piyasasında 494 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirirken tahvil piyasasına 409 mi-
lyon dolarlık giriş gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana yabancıların hisse senedi ve 
tahvil piyasasına girişleri toplam 633 milyon dolar oldu; 52 haftalık toplam bazda port-
föy çıkışı 8.1 milyar dolardan 7.9 milyar dolara geriledi. Bu hafta DİBS piyasasına girişler 
sayesinde tahvil piyasasında yabancı payı bir hafta önceki % 5,51 seviyesinden 5,78'e 
çıktı. Bu 2013 başlarında %30’a yakın seviyelerde tepe noktasına ulaşmıştı. 29 Ocak 
haftasında TCMB rezervleri ise önceki haftaya göre 2.2 milyar dolar artışla 95.5 milyar 
dolara yükseldi. Döviz rezervleri 2.9 milyar dolar artışla 53,7 milyar dolar olurken altın 
rezervleri 42,8 milyar dolardan 42,2 milyar dolara geriledi. Böylece yıl başından bu yana 
altın dahil toplam rezerv birikimi 2,3 milyar dolar, döviz rezervlerinde artış ise 3,4 milyar 
oldu. Döviz rezervlerinde bu hafta görülen kuvvetli artış Hazine’nin gerçekleştirdiği 3.5 
milyar dolarlık eurobond ihracı sayesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde yoğun 
yurtdışı itfa takvimi nedeniyle Hazine’nin daha fazla yurtdışı borçlanma 
gerçekleştirdiğini görebiliriz. 

Yurtiçinde Bu Hafta Ne Bekliyoruz? 

 Yurtiçinde bu hafta veri gündem oldukça yoğun. Çarşamba günü TUIK Kasım ayı yani 
son çeyrek istihdam piyasası verilerini açıklayacak. İşsizlik ile ilgili bir piyasa beklentisi 
bulunmuyor ancak geçen senenin aynı ayında işsizlik oranı %13.7, istihdam oranı ise %
45.5. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Ekim ayında %12.90, mevsimsel-
likten arındırılmış istihdam oranı aynı ayda %43.2 olmuştu. Özellikle istihdam oranının 
artış gösterip göstermemesi istihdam piyasasının seyri açısından önemli olacak ancak 
Kasım verisi Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsadığı için pandemi dönemine özgü 
önlemlerin istihdam piyasasına negative yansımasını görebiliriz. Bir diğer takip ede-
ceğimiz veri 12 Şubat Cuma günü saat 10:00 da açıklanacak olan Aralık ödemeler 
dengesi olurken cari açık ile ilgili piyasa beklentisi 3.56 milyar dolar seviyesinde. Piyasa 
beklentisine paralel bir gerçekleşme 2020 yılı toplam cari açığının 38.9 milyar dolar 
olmasına neden olacak. Yine 12 Ocak’ta saat 10:00 da açıklanacak Kasım sanayi üreti-
mi ile ilgili takvim etkisinden arındırılmamış bazda piyasa beklentisi %8.5, arındırılmış 
bazda piyasa beklentisi ise %9.0 seviyesinde. Beklentilere paralel bir gerçekleşme tak-
vim etkisinden arındırılmış son çeyrek sanayi üretimi büyümesinin %10’un üzerinde 
gerçekleşmesine neden olacak. Ayrıca bu hafta takip edeceğimiz son veri yine 12 Şubat 
Cuma günü saat 10:00 da açıklanacak olan Şubat beklenti anketi verisi olacak. Beklenti 
anketinde Ocak ayında enflasyon beklentilerindeki hafif iyileşmenin devam edip et-
mediğini görmek önemli olacak. Ocak Beklenti Anketi’nde yılsonu enflasyon beklentisi %
11.15 olurken 12 ve 24 aylık enflasyon beklentileri sırayla %10.53 ve %9.14 seviye-
lerindeydi. Ankette politika faizinin önümüzdeki 3 ayda değişmesi beklenmezken 6 ay 
içerisinde %17.0’den %15.92’ye gerileyeceği öngörülmekteydi. TCMB Başkanı Naci 
Ağbal’ın faiz indirimini konuşmak için erken olduğu açıklamasının ardından politika faizi 
ile ilgili beklentilerin nasıl şekilleneceği önemli olacak.  
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Uluslararası Makro Görünüm 

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.  

 

Yurtdışında Bu Hafta Ne Bekliyoruz? 

 

 Bu hafta yurtdışı piyasalarda takip edeceğimiz en önemli verilerinden biri sanayi üretim verileri olacak. Almanya sanayi 

üretim verisi 8 şubat Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanırken genel piyasa beklentisi aylık bazda bir önceki ay 0.9%’luk 
yükselişin aksine hafif düşüş ile 0.3% olarak gerçekleşmesi yönünde. Euro bölgesi ve İngiltere için sanayi üretim verileri 

12 şubat Cuma günü saat 13:00 ve 10:00 da açıklanacak. İngiltere için sanayi üretimi yıllık bazda -4.9%’dan -3.8%’e 

yükselmesi beklenirken Euro Bölgesi için -0.6% dan %1’e çıkması bekleniyor. Aynı gün açıklanacak İngiltere GSYH için 
genel beklenti yıllık bazda -8.6% dan -8.1% e geleceği yönünde. Avrupa tarafında takip edeceğimiz bir diğer gündem mad-

desi ise Çarşamba günü açıklanacak olan Almanya TÜFE enflasyonu olurken bir önceki ay açıklanan %1’lik enflasyonda 

herhangi değişim beklenmiyor.  

 Amerika tarafına geçtiğimizde Çarşamba günü saat 16:30 da TÜFE enflasyon verisi yayınlanırken TÜFE enflasyonun 1.4% 
dan 1.5% a yükselmesi bekleniyor. Bir diğer önemli veri 11 Şubat Perşembe günü saat 16:30 da açıklanacak olan haftalık 
işsizlik maaşı başvuruları olacak. Bu veri öncesi genel piyasa beklentisi haftalık işsizlik başvurularının 779 bin den 775 bin 
e düşmesi yönünde. Amerika tarafında bu hafta takip edeceğimiz son veri ise 12 Şubat Cuma günü saat 18:00 de açıklan-
acak olan Michigan Tüketici eğilimi endeksi olurken tüketici eğilimi endeksinin 79.2 den 80.7 ye yükselmesi bekleniyor.  
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