
Geçen Hafta 
• Geride kalan haftada küresel piyasalarda risk iştahı zayıf bir seyir 

izledi. 

• Aşılamaya ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’ndan 

(Fed) gelen güvercin mesajlara rağmen, ABD tahvil faizlerindeki hızlı 

artış risk iştahını zayıflattı. Bununla birlikte, aşı geliştirme çalışmaları 

ve açıklanan veriler belli başlı ekonomilerin 2021 yılına beklentiler-

den güçlü başladığına işaret ederek bu zayıflamayı kısmen sınırladı. 

• Bir süredir artan emtia fiyatları ve enflasyon beklentileriyle yüksel-

meye başlayan ABD tahvil faizleri geçen hafta içinde ABD Hazine’si-

nin yaptığı 7 yıl vadeli tahvil ihracında talebin düşük kalmasıyla hız-

landı.  

• Ancak Fed Başkanı Jerome Powell hafta içindeki konuşmasında 

ABD’de enflasyon ve tam istihdam açısından hedeflerin uzağında 

olunduğunu ve mali ve parasal desteklere olan ihtiyacın sürdüğünü 

yinelerken, kayda değer ilerlemenin zaman alabileceği beklentisini 

dile getirdi. Ayrıca son dönemdeki enflasyona yönelik kaygılara katıl-

madığını belirtirken, tahvil faizlerindeki yükselişi ekonomik görünü-

me ilişkin güvenin bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulaya-

rak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Benzer şekilde, tahvil faizlerindeki 

gelişmelerin yakından izlendiği Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkili-

leri tarafından dile getirilirken, Avustralya Merkez Bankası (RBA) 

faizlerdeki yükselişi sınırlamak üzere likidite desteği sundu.  

• Bununla birlikte, hafta içindeki verilerin beklentilerden güçlü gel-

mesinin yanında COVID-19’a karşı geliştirilen aşılar konusundaki 

olumlu haberler riskli varlıkları destekledi. ABD’de 2020 son çey-

rek büyümesi ve dayanıklı mal siparişleri ile çekirdek bireysel har-

camalar fiyat endeksi (PCE) ekonomik aktivitenin gücünü korudu-

ğuna işaret etti. Euro Bölgesi’nde Şubat ayı ekonomik güven en-

deksi tahminleri aşarken, Almanya ve Fransa 2020 son çeyrek 

büyüme rakamları yukarı yönde güncellendi. Öte yandan, Çin’de 

satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Şubat’ta beklentilerin altında 

kalarak yavaşlamaya işaret etti. Moderna’nın geliştirdiği aşının 

farklı varyasyonlara karşı da yüksek etkinliğe sahip olduğu belirti-

lirken, ABD İlaç İdaresi (FDA) Johnson&Johnson tarafından gelişti-

rilen aşıyı da onayladı. 

• Faizlerdeki yükseliş kısmen ABD’deki büyük mali paketin etkisini 

de yansıtırken, Fed’in faiz artırımlarına daha erken gidebileceği 

beklentilerinin güçlenmesine neden oldu. Haftanın son günü 

ABD’de Temsilciler Meclisi’nde 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki 

mali paket kabul edilirken, Başkan Joe Biden ve Hazine Bakanı 

Janet Yellen Senato’ya paketi onaylamaları konusunda çağrıda 

bulundu. 

• Avrupa Birliği (AB) liderleri COVID-19 ile mücadele ve Avrupa sa-

vunması ve güvenliği konularında ortak politika belirlemek için 
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olağanüstü zirvede bir araya geldi. Aşı pasaportu için henüz bir 

uzlaşma sağlanamazken, 3 ay sürecek teknik ve siyasi düzeyde gö-

rüşmeler yapılması kararlaştırıldı. Ancak diğer gündem maddesi 

konusunda kayda değer bir açıklama yapılmadı. 

• Bu haber ve veri akışı altında geçtiğimiz hafta gelişmiş ülke tahvil 

faizlerinde hızlı yükseliş sürerken, riskli varlıklarda satış baskısına 

yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan yükselişle haftayı son 

bir yılın en yüksek seviyesi olan %1,46’da tamamladı. Hisse senetle-

rinde genele yayılan satış baskısı gözlenirken, altın fiyatlarında sert 

düşüş yaşandı. Ham petrol fiyatlarında yavaşlayarak da olsa artış 

sürerken, dolar hem gelişmiş diğer ekonomi hem de gelişmekte 

olan ekonomi para birimleri karşısında güçlendi. 

• Yurtiçinde TCMB TL Zorunlu Karşılık (ZK) değişikliği ile finansal ko-

şulları bir miktar daha sıkılaştırırken, Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantı özetinde sıkı duruşa yönelik sözlü yönlendirmesini teyit 

etti. Ancak Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerin de etkisiyle 

satış baskısı altında kaldı. 

• TCMB TL ZK oranlarını 200 baz puan artırırken, TL ZK’nın döviz cin-

sinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranını %30’dan %20’ye, 

standart altın cinsinden tesis edilebilme imkânı azami oranını         

%20’den %15’e düşürdü. Rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan 

dilimler için aynı seviyede kalması halinde, TL cinsinden zorunlu 

karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artabileceğinin, buna kar-

şın döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 0,5 

milyar dolar azalabileceği öngörüsünü açıkladı. Ek olarak, TL cinsin-

den tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 

150 baz puan artırılarak %13,5 olarak belirledi. 

• 18 Şubat tarihli PPK toplantısının özetinde, TCMB enflasyon sepe-

tindeki ağırlık değişimlerinin kısa vadede yukarı yönlü etkide bulu-

nabileceğinin değerlendirildiğini ifade ederken, yılın sonuna doğru 

bu etkinin ortadan kalkacağına dikkat çekti. TL’deki değerlenmeye 

rağmen küresel etkilerle artan emtia fiyatlarının yukarı yönlü riskle-

ri artırdığını yineledi. Özette TCMB, talep yönlü enflasyonist eğilim-

lerin sürdüğünü ve yavaşlamanın henüz sınırlı kaldığını hatırlattı. 

Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerden dolayı sıkı duruşun 

uzun süre korunacağı ve gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapıla-

bileceğinin altını çizen TCMB, Zorunlu Karşılıklar’ın (ZK) politika 

faiziyle belirlenen parasal duruşun mevduat, kredi ve diğer para 

piyasalarına aktarımını etkileyen bir araç olduğunu ifade etti. 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayının ilk haftasında 

demokrasi ve insan hakları alanında yapılacak reformların, ekonomi 

tarafında yapılacak reformların ise bir sonraki hafta açıklanacağını 

söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabın-

dan ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini, Mart'ın ikinci 

haftasında açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

yapacağını duyurdu. 

Haftalık Gündem 

• Geçen hafta açıklanan öncü veriler ekonomik aktivitenin Şubat’ta 

sınırlı da olsa ivme kaybetmeye başladığına işaret etti. Ocak’ta 96,2 

olan ekonomik güven endeksi Şubat’ta 95,8’e indi. Tüketici ve pera-

kende sektörlerinde güven toparlanmaya devam ederken, diğerle-

rinde ivme kaybı gözlendi. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı 

Ocak’taki %75,6’dan %75,5’e indi. Ocak ayı dış ticaret istatistikleri 

ekonomide dengelenmenin çok hızlı olmasa da başlamış olduğunu 

teyit etti. 

• Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Mart-Nisan-Mayıs dönemi borç-

lanma stratejisine göre, Mart’ta 29,0 milyar TL iç borç geri ödemesi 

yapacakken, 31,2 milyar TL iç borçlanma yapmayı hedefliyor. HMB 

32,7 milyar TL karşılığı yapacağı dış borç geri ödemesini ise Ocak ayı 

sonunda yaptığı Eurobond ihracı ile elde ettiği kaynaktan karşılama-

yı planlıyor. Nisan ve Mayıs aylarında ise dış borç servisi görece sı-

nırlı kalacakken bu iki ayda sırasıyla 41,2 milyar TL ve 54,0 milyar TL 

ödeme gerçekleştirilecek. Bu iki aydaki borçlanma tutarları ise sıra-

sıyla 43,0 milyar TL 54,0 milyar TL olarak öngörülüyor. 

• Haftalık yayınlanan veriler ise Şubat ayının ikinci haftasında yabancı-

ların Türk finansal varlıklara ilgisinin bir miktar toparlandığını göster-

di. Hisse senetlerinde satışlar sürerken, devlet iç borçlanma senetle-

rinde yabancı alımı sürdü. Bununla birlikte, bankacılık sektöründe 

döviz tevdiat hesapları (DTH) bir miktar gerilerken, TCMB rezervle-

rinde düşüş gözlendi. 

• Bununla birlikte, günlük verilere göre geride kalan haftada 

TCMB’nin net dış varlıkları negatif bölgedeki dalgalanmasını sürdü-

rürken, TCMB’nin piyasa ile olan swap işlem hacmi hafta başındaki 

40,0 milyar dolardan 40,3 milyar dolara yükseldi. Açık piyasa işlem-

leri yoluyla yapılan net fonlama dalgalı bir seyir izleyerek 21,5 milyar 

TL artarak 299,5 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu artışta bankaların 

kısa vadeli artan likidite ihtiyaçları, Hazine’nin hafta içindeki borç-

lanmaları ve vergi tahsilatlarına bağlı faktörler rol oynadı. 

• 2020 son çeyrekte GSYH bir önceki döneme göre %1,7 büyürken, 

takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda büyüme oranı %5,8 olarak 

açıklandı. Arındırılmamış veride büyüme %5,9 olurken, büyümeye 

en yüksek katkı yurtiçi özel sektör tüketiminden gelirken, kamu har-

camaları ve yatırımlar büyümeyi destekleyen diğer bileşenler oldu. 

2020’nin tamamında ise büyüme oranı %1,8 seviyesinde gerçekleşti. 

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Markit tarafından hazırla-

nan imalat sanayi PMI Ocak’taki 54,4’ten 51,7’ye indi. 

• Bu gelişmeler ışığında hafta içinde Türk finansal varlıklarda sert sa-

tışlar yaşandı. Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla %5,7 ve 

%4,1 gerilerken, TL’deki değer kaybının etkisiyle MSCI Türkiye en-

deksi haftayı %10,1 aşağıda tamamladı. TL, dolar karşısında %6,7, 

euro karşısında %6,2 değer kaybetti. Ülke risk priminde ve tahvil 

faizlerinde hızlı yükselişler yaşandı.  



3 

• Yeni haftanın gündemi önceki haftaya göre daha yoğun olacak. 

COVID-19 salgını ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak jeopoli-

tik gelişmeler, ABD’deki mali destek paketi, merkez bankası 

yetkililerinin konuşmaları ve veri akışı ön planda yer alacak. Fed 

Başkanı Powell 4 Mart günü bir konuşma yapacakken, Fed 12 

eyaletten gelen verilerden derlenen Beige Book raporunu yayın-

layacak. 

• Veri gündeminde ise pek çok ülkede Şubat ayı PMI verileri açık-

lanacakken, ABD’de ve Almanya’da Şubat ayı istihdam, Euro 

Bölgesi genelinde Şubat ayı öncü enflasyon verileri gündemin 

ön sıralarında bulunuyor. 

• Yurtiçinde TÜİK bugünkü büyüme ve imalat sanayi Şubat PMI 

verilerinin ardından, 3 Mart günü de Şubat ayı enflasyon verile-

Haftalık Gündem 

rini yayınlayacak. TÜFE’de piyasanın ortalama beklentisi  Şu-

bat’ta aylık bazda %0,7 artış yaşandığı ve yıllık enflasyonun     

%15,0’dan %15,7’ye çıktığı yönünde. 

• Kısa vadede ABD’deki mali destek paketi gibi ekonomi politika-

sı adımları ile birlikte ABD uzun vadeli tahvil faizlerinin seyri 

finansal piyasalar açısından önemini koruyacak. Orta vadede 

küresel toparlanmanın gücü konusundaki işaretlerin ve COVID-

19 salgınının ne ölçüde kontrol altına alındığının önemli olaca-

ğını düşünüyoruz. Türk finansal varlıkların göreli performansı 

açısından kısa vadede veri ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik 

haber akışı önemli olacakken, orta vadede salgınla birlikte 

jeopolitik gelişmeler ve makro-finansal risklerin belirleyici ol-

mayı sürdüreceğini değerlendiriyoruz.  

Bu Hafta 

26 Şub Haftalık Değişim Ay Başından Bu Yana Yıl Başından Bu Yana

TL %

2 Yıllık 15.08 19 39 12

5 Yıllık 13.93 55 62 76

10 Yıllık 13.39 37 46 49

TLRef 17.10 15 12 -87

TCMB Ağırlıklı Ortalama 17.00 0 0 -3

USD

5 Yıllık 4.76 39 29 21

10 Yıllık 6.04 42 35 46

5 Yıllık USD CDS (Baz puan) 318 36 10 19

Küresel Faizler

ABD-2 Yıllık 0.15 4 3 2

ABD-10 Yıllık 1.46 11 36 54

Almanya-2 Yıllık -0.66 2 6 4

Almanya-10 Yıllık -0.26 6 26 32

Yurtiçi ve Yurtdışı Faizler

Baz Puan

Tarih Ülke Veri / Gelişme Dönem Beklenti Önceki

1 Mar Almanya İmalat PMI Şubat 60.6 57.1

1 Mar ABD İmalat PMI Şubat 58.5 59.2

2 Mar Almanya Perakende satışlar (aylık değişim) Ocak -1.0% -9.6%

2 Mar Euro Bölgesi TÜFE (aylık değişim) Şubat 1.0% 0.9%

3 Mar Türkiye TÜFE (aylık değişim) Şubat 0.7% 1.7%

4 Mar Euro Bölgesi Perakende satışlar (aylık değişim) Ocak -1.1% 2.0%

5 Mar Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (milyar TL) Şubat -26.1

5 Mar ABD Tarım Dışı İsthidam Değişimi (bin kişi) Şubat 165 49

Haftanın Önemli Veri ve Gelişmeleri
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• Tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş hisse senetlerinde sert 

satışlara yol açtı. Geçen hafta MSCI gelişmekte olan eko-

nomiler endeksi %6,3, MSCI dünya endeksi %2,8 geriledi.  

MSCI Türkiye’de düşüş ise %10,1 oldu. 

Haftalık Gündem 

• Dolar geçen hafta hem gelişmiş diğer ekonomilerin hem 

de gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlendi. 

Dolar endeksinin %0,6 yükseldiği geçen hafta gelişmekte 

olan ekonomilerin para birimleri ortalamada %2,1 değer 

kaybetti. TL ise dolar karşısında %6,7 geriledi. 

• Küresel görünüme ilişkin iyimserliğin yanında arz-talep 

dengesindeki gelişmeler ham petrol fiyatlarını destekler-

ken, diğer emtialarda karışık bir tablo ortaya çıktı. Geçen 

haftayı Reuters/CRB bileşik emtia fiyatı endeksi %0,2 dü-

şüşle tamamlarken, Brent tipi ham petrol fiyatı %5,1 yük-

seldi. 
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Dolar vs TL ve Gelişmekte Olan Ekonomiler (31 Aralık 2019=100)
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2021 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

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. 


