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Yükselen faizler ve emtialar ön planda… 

Aşılamayla vaka sayısında yaşanan yavaşlamayla olumlu gelen 

makro veriler, ekonomilerde toparlanma emareleri hisse senedi 

piyasaları için destekleyici olmaya devam ederken toparlanma 

beklentileri ve petrol fiyatlarının yükselişiyle artan enflasyonist 

baskılar, global tahvil faizlerini yukarı çekerken risk iştahını 

törpülemeye devam ediyor. ABD 10 yıllık faizleri %1,3940’ı 

görürken ons altında 1760 doların görülmesi sonrasında bu sabah 

işlemler 1790 doların üzerinde. Hisse senetleri piyasasından ise 

karışık seyir var. ABD endekslerinde bu sabah vadeli işlemlerde 

%0,1’lik sınırlı kayıp varken Şangay’da %1’lik düşüş, Nikkei’de 

%0,4’lük prim var.   

Bu hafta Fed Başkanı Powell’In yarın ve Çarşamba günü 

Temsilciler Meclisi ve Senato’da yapacakları sunumlar öne 

çıkarken veri akışı açısından güven endeksleri, 4Ç20 GSYH’da final 

verileri takip edeceğiz.   

İçerde bugün kapasite kullanım oranı ile reel sektör güven 

endeksleri, yarın merkezi yönetim borç stoku, Perşembe günü 

tüketici güven endeksi, Cuma günü dış ticaret dengesi 

açıklanacak. Fitch, Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyede olan 

“BB-“ olan kredi notunda değişiklik yapmazken görünümü 

beklentimiz dahlinde “negatif”ten “durağan”a çevirdi. Kararı sınırlı 

pozitif/nötr olarak değerlendiriyoruz.  

Geçen haftanın son günü artan alımlarla kapanışı 1560 puandan 

yapan borsada bu haftaki seyir için 1560 üzerine yerleşme 

sağlanıp sağlanamayacağını izleyeceğiz. 1580-1585 aralığını daha 

önce test eden ancak kıramayan 100 Endeksi’nde 1580 direncinin 

yukarı kırılıp kırılamayacağı ise kısa vadeli seyir için belirleyici 

olacak. Kırılması halinde 1600-1620 dirençleri hedeflenebilir. 1520 

üzerinde pozisyonların korunmasını önerirken 1520 desteğini 

stop-loss olarak takip etmeye devam ediyoruz.  

USD/TL’de 6,90-7,010 aralığını takip ediyoruz. 7,20 altında teknik 

görünüm TL lehine olmaya devam ederken 6,90-6,80 aralığı TL 

için önemli direnç bölgesi. Geçen hafta 6,90’ı test eden kurda 

kapanış 6,9763’den gerçekleşti. Bu sabah ise işlemler 6,9818 

civarından geçmekte.  

 

HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ 

Pazartesi 

 
Çin_MB Faiz Kararı 
Türkiye_KKO, Reel Sektör Güven 
Endeksi, Sektörel Güven 
Endeksleri  

Almanya_IFO İş Dünyası Güven 
Endeksi 
Euro Bölgesi_ECB Başkanı 
Lagarde’ın Konuşması 
 

Salı 

 
Japonya_Tatil 
Euro Bölgesi_TÜFE, Nihai 
Türkiye_Merkezi Yönetim Borç 
Stoku 
ABD_Fed Başkanı Powell’ın 
Temsilciler Meclisi’nde Sunumu, 

CB Tüketici Güveni 
 

Çarşamba 

 
Almanya_4Ç20 GSYH 
ABD_Yeni Konut Satışları, Fed 

Başkanı Powell’ın Senato Sunumu 
 

Perşembe 

 
Euro Bölgesi_GfK Tüketici 
Güveni 

Türkiye_Tüketici Güven Endeksi 

ABD_Haftalık İşsizlik Başvuruları, 
Dayanıklı Mal Siparişleri, 4Ç20 
GSYH, Bekleyen Konut Satışları 
 

Cuma 

 
Japonya_TÜFE, Sanayi Üretimi, 

Perakende Satışlar 
Türkiye_Dış Ticaret Dengesi 
ABD_Çekirdek PCE, Chicago PMI, 
Michigan Güven Endeksi 
 
  

 



                        22 Şubat 2021 Pazartesi                                           

 

 

HAFTALIK 
 

STRATEJİ 
  

 
 

KAP Haberleri 

 Aksa Akrilik (AKSA, Nötr) Yönetim Kurulu'nun 09.05.2018 tarihli aldığı hisse geri alım 

kararına istinaden, şirketin elinde bulunan 1.156.106 TL nominal değerli (adet) Aksa 

hissesinin tamamı özel emir ile ilişkili taraf niteliğinde olmayan yurtiçi kurumsal yatırımcı 

veya yatırımcılara 16,00 TL bedel ile satıldığını açıkladı. 

 Brisa (BRISA) şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,8070 TL (net 0,68595 TL) kar 

payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü hisse 

kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,9 olarak hesaplanmaktadır. 

 Turkcell (TCELL, Pozitif) Finansal sonuçların ardından şirket 2021 beklentilerini 

açıklamıştır. 2021 yılı için gelir büyümesi hedefi %14-16 (2020: %15,8) olup FAVÖK hedefi 

ise yaklaşık 14 milyar TL (2020: 12,3 milyar TL) düzeyindedir. Operasyonel yatırım 

harcamalarının gelire oranı beklentisini ise %20 (2020: %18,5) olarak açıklamıştır.  

 Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif) : Şrketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 6,42 TL 

(net 5,4570 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. 

Cuma günkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,3. 

 TOFAŞ (TOASO, Pozitif) : Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 3,00 TL (net 2,55 

TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü 

hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %8. 

 Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 

2,1086647 TL (net 1,7923649 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya 

karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 26.03.2021'dir. Cuma günkü kapanışa göre 

temettü verimi %1,1. 

4Ç20 Finansal Sonuçlarının Değerlendirmeleri 

 Akçansa (AKCNS, Sınırlı Negatif) 4Ç20’de 55 mn TL olan beklentinin hafif altında 41 mn 

TL net kar açıkladı. FAVÖK de 111 mn TL olan beklentinin bir miktar altında 100 mn TL 

olarak gerçekleşti.  

 Brisa (BRISA, Pozitif) 4Ç20’de artan operasyonel karlılık ve düşen finansal giderlerin 

etkisiyle 180 mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 227 milyon TL net kar açıkladı. 

FAVÖK de 290 mn TL olan beklentinin üzerinde 540 mn TL olarak gerçekleşti.  

 Turkcell (TCELL, Pozitif) 4Ç20’de 1,1 mr TL olan beklentinin üzerinde 1,3 mr TL net kar 

açıklarken FAVÖK 3,1 milyar TL olan beklentinin üzerinde 3,3 mr TL olarak gerçekleşti.  
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Basın Haberleri 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen "Rafmerici Lisansı" kapsamında üretim 

faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya "İşleme Lisansı" kapsamında üretim 

faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların; üretildiği tesislerde özel tüketim 

vergisine tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, 

petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine 

ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi 

tutarı “0”a indirildi. 

 Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu 

görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle 

daha tutarlı ve Ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, 

yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman 

risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Para politikası önemli 

ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından 

bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında sadeleşmeye 

gittiği anımsatılarak, yatırımcı duyarlılığı ve yerel aktörlerdeki değişimin Türk Lirası'nın 

önemli ölçüde değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bazı net sermaye girişlerine 

yol açtığı aktarıldı.Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye 

ekonomisinin geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme 

ivmesini sürdürdüğü ve 2020'de yüzde 1,4 büyüdüğünün tahmin edildiği bildirildi. Ülke 

ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, 

büyüme hızının 2022'de de yüzde 4,7 olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, 

enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9,2'ye düşmesinin beklendiği 

bildirildi.  
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EKONOMİK VERİ TAKVİMİ 
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İÇ BORÇ ÖDEMELERİ 
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HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI 
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HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 
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Merkez Bankalarının 2021 Yılı Para Politikası Toplanma Tarihleri 

 

  ABD-Fed Türkiye-TCMB Avrupa-ECB İngiltere-BOE Japonya-BOJ 

Ocak 26-27 21 21   20 

Şubat   18   4   

Mart 16-17 18 11 18 18 

Nisan 27-28 15 22   26 

Mayıs   6   6   

Haziran 15-16 17 10 24 17 

Temmuz 27-28 14 22   15 

Ağustos   12   5   

Eylül 21-22 23 9 23 21 

Ekim   21 28   27 

Kasım 2-3 18   4   

Aralık 14-15 16 16 16 16 
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Uyarı: 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 rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi 

bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi 

amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi 

ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek 

yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul 

Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


