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3Ç22 Finansal Sonuçları 
 

 

 Kapanış Değ% 

XU100 4984,86 +0,28 

XU030 5462,44 +0,19 

XUSIN 8232,08 +1,23 

XBANK 4162,92 -0,28 

XUTUM 5501,44 +0,57 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 103.375 -23,79 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 5.605 5.622 

Dolar/TL 18,85 18,87 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,78 18,78 

Euro/TL 20,34 20,38 

Sepet Kur 19,90 19,71 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

EPLAS 38,50 +10,00 

KNFRT 15,07 +10,00 

ONCSM 37,40 +10,00 

BFREN 4875,20 +10,00 

BRKSN 9,90 +10,00 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

OTTO 85,85 -8,67 

COSMO 106,70 -8,02 

EKGYO 7,88 -7,40 

ALFAS 235,40 -5,84 

TERA 23,24 -5,53 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 134,70 8.141 

EREGL 40,36 6.168 

ASELS 55,25 5.579 

KRDMD 18,67 5.283 

EKGYO 7,88 4.463 

 

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek? 

 ABD, Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı 

 Almanya, Toptan Satış Fiyat Endeksi (Ara), 

 Türkiye, Tarım Üretici Fiyat Endeksi (Ara), Ücretli Çalışan İstatistikleri (Ara), Bütçe 
Dengesi  

 

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık yönde başlıyor... 
 
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD enflasyonunda görülen 

geri çekilme ve üyelerden gelen ılımlı mesajlar piyasalara destek veren konu başlıkları 

olmaktadır. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcı seyrin hakim olduğu 

görülürken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin 

Merkez Bankası bankacılık sistemine 1 yıl vadeli %2,75 faiz oranıyla 779mlr yuan verdiğini 
duyurdu. Ülkede açıklanan verilere göre konut fiyatları aralıkta da gerileyişini sürdürdü. 

Çin’de konut fiyatları aralıkta %1,5 düşüş kaydetti. ABD TÜFE verisi sonrası sert geri 

çekilen dolar endeksi (DXY) haziran ayından sonra ilk kez 102 seviyesi altında işlem 

görüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50 sınırında pozitif seyretmektedir. Erken 

kotasyonlarda 1929 dolara doğru yükseliş kaydeden Ons Altın fiyatları, tahvil getirilerinde 

görülen toparlanma ile 1918 dolar seviyesinde bulunuyor. BIST100 endeksi geçtiğimiz 

haftayı -6,68% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksinin haftaya 

yükselişle başlamasını ve gün içinde 4900-5150 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli 

yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. 

 
Piyasalarda cuma günü neler oldu?  
ABD’de perşembe günü açıklanan enflasyon rakamları sonrası veri gündemi bakımından 

sakin geçen günde Dow Jones %0,33 yükselişle 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Cuma 

günü S&P500 %0,40 ve Nasdaq %0,71 oranında değer kazandı. Ülkede Kasımda %0,4 

düşüş yaşayan ihracat fiyat endeksi aralıkta %2,6 azalış ile beklentilerin oldukça üzerinde 

düşüş kaydetti. Beklentinin %0,9 düşüş olduğu ithalat fiyat endeksi ise aralıkta %0,4 artış 

kaydetti. Ülkede takip edilen diğer bir veri ise Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan 

tüketici güven endeksiydi. ABD’de tüketici güveni ocakta 4,9 puan artış kaydederek 

64,6’ya yükseldi. Tahminlerin üzerinde artış kaydeden tüketici güveni 9 ayın en yüksek 
seviyesine ulaştı. Tüketici güvenindeki artışta enflasyon endişelerindeki azalması etkili 

oldu. Avrupa bölgesinde sanayi üretimi verileri önplandaydı. Euro Bölgesi’nde ekimde %2 

daralan sanayi üretimi kasımda beklentileri aşarak %1 artış kaydetti. Beklentinin %0,5 

olduğu yıllık sanayi üretimi ise kasımda %2 arttı. Bölgede 21,1mlr euro açık vermesi 

beklenen ticaret dengesi ise kasımda beklentilerin oldukça altında 11,7mlr euro açık verdi. 

Ticaret Dengesi ekim ayında 27mlr euro açık vermişti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi 

olan Almanya 2022 yılını %1,9 büyüme ile tamamladı. 2021’de %2,6 büyüme kaydeden 

ülke ekonomisi; Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, arz tarafında yaşanan problemlerle 

2022’de 2021 performansını gösteremedi. İngiltere’de veri gündemi yoğundu. Ülkede 

GSYH’nin yanı sıra sanayi ve imalat üretimiyle ticaret dengesi verileri açıklandı. İngiliz 
ekonomisi kasımda %0,1 büyüdü. Beklentinin %0,3 daralma olduğu ülke ekonomisi 

ekimde %0,5 büyüme kaydetmişti. Büyüme de Dünya Kupası’nın etkisiyle hizmet 

sektöründeki canlılık öne çıkarıldı. Ülkede imalat ve sanayi sektöründeki görünüm 

kötüleşti. Beklentilerin %3 düşüş olduğu sanayi üretimi yıllık bazda %5,1 azaldı. 

Beklentinin %4,8 düşüş olduğu imalat üretimi ise %5,9 azaldı. Aynı veriler aylık bazda 

sırasıyla %0,2 artış ve %0,5 düşüş şeklinde gerçekleşti. Yurt içinde TCMB Piyasa 

Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Katılımcıların enflasyona yönelik beklentilerinde düşüş 

devam ediyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket 

döneminde yüzde 32,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde 
yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz 

kuru beklentisi 23,12 TL olurken, 2023 yılı GSYH beklentisi %4,1 seviyesinde gerçekleşti.  

 

Veri Gündemi: ABD tarafında Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle piyasalarda işlem 

gerçekleştirilmeyecek. Avrupa tarafında ise veri gündemi sakin. Almanya’da toptan satış 

fiyat endeksi izlenecek. Veri kasımda yıllık bazda %14,9 artış, aylık bazda ise %0,9 düşüş 

göstermişti. Yurt içinde; Tarım Üretici Fiyat Endeksi, Ücretli Çalışan İstatistikleri, Bütçe 

Dengesi verileri takip edilecek. Kasımda %169,45 ile tarihi zirvesini gören Tarım ÜFE, aylık 

bazda %7 artış kaydetmişti. TÜİK tarafından açıklanan diğer bir veri olan ücretli çalışan 

sayısı ekimde yıllık %7,4, aylık %0,5 artış kaydetmişti. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda 
%15,6 ile en çok gayrimenkul sektöründe artmıştı. Takip edilecek son veri ise bütçe 

dengesi. Eylül ve ekimde açık veren bütçe kasımda 108,3mlr fazla vermişti. Kasımda bütçe 

gelirleri %107,3 artış ile 347,7mlr TL’ye ulaşırken, gelirler içerisinde vergi gelirleri 312mlr 

TL oldu. Vergi gelirleri kalemi içerisinde en yüksek payı 123mlr TL ile kurumlar vergisi aldı.  

Bütçe harcamaları ise %76,4 artış ile 239,4mlr TL oldu. Gelirlerdeki hızlı yükseliş ve 

harcamalardaki enflasyon altı artış bütçenin fazla vermesine destek oldu. Diğer yandan, 

Ocak-Kasım 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 20,4mlr TL bütçe açığı verildi. 

Aynı dönemde faiz dışı denge ise 272,2mlr TL ile fazla verdi. 
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Şirket Haberleri 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) 

kapsamında BRLSM.E ve PRDGS.E payları 16/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 

15/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu 

edilemeyecektir 

 

 Alarko Holding (ALARK): Şirketin Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme 

ve Ticaret A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri 

Yönetmeliği kapsamında, 12 ayrı lokasyonda Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için 

toplamda 827,5 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde güneş enerjisi ve rüzgar 

enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 827,5 MWsaat kapasiteli 

elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda 

bulunmuştur 

 

 Aksa Enerji (AKSA): Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 15 Ocak 2023 tarihli basın 

açıklamasındaki Kaynak Bazlı Destekleme Mekanizması'na (AUF) ilişkin şirkete iletilmiş her hangi 

bir geri ödeme talimatı veya soruşturma bildirimi bulunmamaktadır. 

 

 Aselsan Elektronik Sanayi (ASELS, Pozitif): ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile savunma 

sistemlerini kapsayan ve toplam bedeli 74,56mn ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi 

imzalamıştır. 

 

 Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirket ve Bağlı Ortaklığı Metrobil Teknoloji A.Ş ile 

"İSTTELKOM" İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i 

arasında, 12.01.2023 tarihinde, İstanbul Avrupa Yakası elektronik haberleşme altyapı geliştirme, 

bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi konulu, 12,5mn TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. 

 

 Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM): Şirket, yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama 

teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda,  Defy Digital Yazılım Hizmetleri Anonim 

Şirketi'ne  10mn TL  değerleme üzerinden %5  iştirak edilmesine karar verdi. 

 

 Gür-Sel Turizm Taşımacılık (GRSEL, Pozitif): Şirket, Almanya'da yerleşik AGT Bus-& 

Eventlogistik Şirketi ile Hamburg’da otobüs ile taşımacılık hizmeti vermek için yeni bir iş sözleşmesi 

kapsamlı, tarafların niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzalamıştır. Söz 

konusu iş,  2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren 25 adet otobüsle 2 yıl süreli hizmet verilmesi 

şeklinde olup, sözleşme büyüklüğü yaklaşık 12mn eurodur. Yeni işin şirketin 

Avrupa standartlarında hizmet deneyimine ve gelecekte artabilecek hizmet ihracatı faaliyetine 

olumlu etki sağlaması beklenmektedir. 

 

 Koleksiyon Mobilya Sanayi (KLSYN, Pozitif): Şirket, İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde 

bulunan bir finans kuruluşu ile mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 32,6mn TL + 350.441 euro 

tutarında sözleşme imzaladı. 

 

 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 

"Blue Ribbon" programına kabul edilmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası sözkonusu program 
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ile işletmelere beş yıllık bir süre boyunca uzun vadeli danışmanlık ve potansiyel finansman 

konularında destek vermektedir. 

 

 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS): Şirket, Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirkete tahsis edilen arsa üzerine dondurulmuş gıda 

üretim tesisi kurulmasına yönelik  olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu müracaatın onaylanmış ve tarafına 

1,7 milyar TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş olduğunu açıkladı. 

 

 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret (ULUUN): Şirket, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan 

Buğday ihalesine 12.01.2023 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firma uhdesinde kalan 

miktarın 01.03.2023-  31.03.2023 tarihleri arasında teslim edileceğini açıkladı. 

 

 Yeşil Yapı Endüstri (YYAPI): Şirket, Innovia 4 projesinin ruhsat yenilenmesi ile birlikte, Maliyet 

+ % 14,5 Kar yöntemi ile müteahhitlik hizmetini yapmış olduğu projenin kalan imalat rakamlarının 

yeni fiyatlara göre revize edildiğini açıkladı. 6.653 konut ve 175 ticari alandan oluşan Innovia 4 

Projesinin tamamlanması icin kalan inşaat maliyeti için yapılan keşif çalışmaları neticesinde, kalan 

maliyet rakamı yaklaşık 5,1 milyar TL seviyesinde olacağı öngörülmüş olup Yapı Sahibi Yeşil Gyo 

A.Ş. ile devam eden mevcut sözleşme yeni rakamlara göre mutabık kalınarak ek protokol ile imza 

altına alınmıştır. Yapı sahibi Yeşil GYO A.Ş.'den gelecek iş programı talebine göre Innovia 4 

Projesinin inşaatına başlanılacaktır. 

 

 Yünsa Yünlü Sanayi (YUNSA): Şirket, 20.06.2022 tarihinde Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu 

ile paylaşılan Dokuma Tezgah Yatırımı tamamlanmış ve tezgahların devreye alındığını açıkladı. 

Şirket bu yatırım ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim 

zamanda alınan çıktı miktarı ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak da birim üretim 

maliyetlerinde azalış beklemektedir. 03.03.2022 tarihindeki Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu 

ile paylaşılan 'Boyahane Makine ve Ekipman Modernizasyonu' yatırımı montaj ve kurulum 

süreçlerinde de son aşamaya gelinmiştir. Şubat ayı içerisinde deneme üretimleri yapılmaya 

başlanıp ay sonuna kadar da devreye alınması planlanmaktadır. 

 

Pay Geri Alımları 

 

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 66,35 – 68,45 TL fiyat aralığından (ortalama 

64,9891) 1.486 adet pay geri almıştır.  

 

 LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 84,00 – 85,90 TL fiyat aralığından (ortalama 83,641) 

34.650 adet pay geri almıştır. 

 

 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına 39,28 TL – 39,64 TL (ağırlıklı ortalama 

39,43 TL) fiyat aralığından 5.000 adet pay geri almıştır. 

 

 MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK):  Şirket, pay başına 76,40 TL – 80,65 TL (ağırlıklı ortalama 

78,54 TL) fiyat aralığından toplam 112.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.  
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Ekonomi Haberleri 

 

 EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK), 

sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ’a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebiyle 40 şirket hakkında idari 

soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 TL’nin geri ödenmesine karar verdi. 

Faiziyle 11 milyar TL’yi aşan bu miktarın, maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerin faturasına 

yansıtılacağı belirtildi. 

 

 Çin Merkez Bankası'ndan finansal kuruluşlara destek. Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi 

kolaylığı yolu ile bankacılık sistemine bugün 779 milyar yuan verdi. 1 yıl vadeli olarak verilen 

kredide faiz oranı yüzde 2,75 olarak korundu. Bu ay 700 milyar yuan tutarında orta vadeli kredinin 

dönüşü gerçekleşeceği hesaplandığında Çin Çin Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine verdiği 

net likidite 79 milyar yuan oldu.  (BloombergHT) 

 

 TCMB'den yeni zorunlu karşılık hamlesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3 aydan 

uzun vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını sıfırladı. Daha önce 6 aya kadar vadeli TL 

mevduatlarda zorunlu karşılık oranları yüzde 6, 1 yıla kadar olan vadeli mevduatlarda yüzde 4, 1 

yıl ve daha uzun vadeli mevduatlarda yüzde 3 olarak uygulanıyordu. Ayrıca, yurt dışından 

doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl 

sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildi. 

(BloombergHT) 

 

 ABD’li bankalar son çeyrek bilançolarını açıkladı. ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan 

Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo, geçen yılın 4. çeyrek bilançolarını açıkladı. 

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kârı 

bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 11 milyar dolara çıktı. Banka, 

2021'in dördüncü çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı. Bank of America'dan yapılan 

açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kârı bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 7,1 milyar dolara çıktı. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 7 

milyar dolarlık net kâr açıklamıştı. Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın 

dördüncü çeyreğindeki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalışla 2,5 milyar 

dolara düştü. Banka, 2021'in dördüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti. Wells 

Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kârı bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 azalarak 2,9 milyar dolara indi. Banka, 2021'in dördüncü 

çeyreğinde 5,8 milyar dolar kâr elde etmişti. (BloombergHT) 

 

 BES’teki toplam fon büyüklüğü 433 milyar lirayı aştı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 

katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 400 milyar 74 milyon 

lira ile OKS'deki devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü olan 33 milyar 330,2 milyon lira 

dikkate alındığında, 2022 yılında sistemin toplam büyüklüğü 433 milyar 404,2 milyon liraya ulaştı. 

BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı da 14 milyon 520 bin 747 oldu. (AA 

 

 BofA: ABD hisseleri ralliden önce yüzde 10 düşebilir. Bank of America stratejistlerine göre 

ABD hisse senetleri piyasası, ekonomik koşulların istikrara kavuştuğu yılın ikinci yarısında nihai 

olarak toparlanmadan önce yeni bir düşüşe hazırlanıyor. Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler 

geçtikleri bir bilgi notunda, yatırımcıların S&P 500'ün %17 artarak 4 bin 200 seviyesine çıkmadan 
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önce yaklaşık yüzde 10 düşerek 3 bin 600 puana düşeceğini öngördü. Stratejistler, yüksek faizleri 

göz önünde bulundurarak ABD emsallerine kıyasla Avrupa ve Asya hisselerini giderek daha fazla 

tercih ediyorlar. Hartnett, Avrupa hisse senetlerinin ABD karşısında gösterdiği performansın geçen 

hafta "bir çağın başlangıcı" olduğunu söylerken, Goldman Sachs Group emsalleri Çin hisse senedi 

rallisinin devam edecek daha fazla alanı olduğunu söyledi. (BloombergHT) 

 

 ECB mevduat faiz oranının yüzde 3,25'te tepe yapması bekleniyor. Avrupa Merkez 

Bankası'nın Euro Bölgesi'nde enflasyonu yüzde 2 hedefine geri çekmek için mevduat faiz 

oranlarını yükselteceği tepe nokta için ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,25 oldu. Yetkililer, 

ECB'nin 2023 yılı içinde faiz indirmesinin muhtemel olmadığını savunsalar da, ekonomistler 

ECB'nin 2023 üçüncü çeyrekte faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e geri çekeceğini tahmin 

ettiler. MLIV Pulse anketinde ise katımlımcıların yarısından fazla mevduat faizinin yüzde 3,50 

veya üzerinde tepe yapacağını öngörmüşlerdi. 

 

 Fed/Bostic: Enflasyon verisi sonrası daha düşük artıştan yanayım. Atlanta Fed Başkanı 

Raphael Bostic, Perşembe günü açıklanan ve 1 yıldan uzun sürenin en düşük enflasyon verisinden 

sonra ufak montanlı faiz artışından yana olduğunu söyledi. Bu sene Açık Piyasa Komitesi’nde oy 

hakkı bulunmayan Bostic 25 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğini belirtti. (BloombergHT) 

 

 Fitch, ECB'nin faizi 150 baz puan artırmasını bekliyor. Fitch Ratings, ECB politika faizi için 

tahminini çekirdek enflasyon baskıları konusunda çok daha endişeli olması nedeniyle yükseltti ve 

faiz oranının Aralık Global Ekonomik Görünüm raporunda yaptığı tahminden daha yüksek bir 

seviyede tepe yapacağını öngördü. ECB'nin refinansman faiz oranı Mayıs 2023'e kadar getireceği 

seviye konusunda tahminini yüzde 3'ten yüzde 4'e yükselten Fitch, mevduat faiz oranının da yüzde 

3,5'e ulaşacağını tahmin etti. 2023'ün ilk yarısında ECB'nin faizi toplam 150 baz puan artıracağını 

tahmin eden Fitch, 5 Şubat ve 16 Mart toplantılarından 50'şer baz puan artırım yapılacağını 

öngördü. (Foreks) 

 

 Hırvatistan'da sadece euro kullanılmaya başlandı. Avrupa Birliği'ne (AB) 2013'te üye olan 

Hırvatistan, 1 Ocak'ta Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para 

birimini de kunadan euroya çevirdi. Hırvatistan'da resmi para birimi euro olurken, kunaların 2023 

sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankasında euro ile değiştirilebileceği 

kaydedildi. 

 

 IMF yıl sonuna doğru dünya ekonomisinin toparlanmasını bekliyor. Uluslararası Para Fonu 

(IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin bu yılın sonuna doğru 

toparlanmaya başlayacağını öngördü. IMF'nin 2023 için yüzde 2,7'lik büyüme tahminini 

düşürmesini beklenmediğini belirten Georgieva, "2023'ün sonuna doğru, umarız 2024'te daha 

yüksek bir büyüme yoluna doğru trendin tersine döndüğünü göreceğiz." ifadesini kullandı. 

Georgieva, yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam ettiğine 

işaret ederek, enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ve hayat pahalılığı krizinin 

bitmediğini aktardı. (AA) 

 

 Kazaks: Faiz indirimi için işsizlikte büyük artışla birlikte gelen derin resesyon gerekli. 

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martin Kazaks, yaptığı 

açıklamada, enflasyonun frenlemek için faiz artırımları devam etmesi gerektiğini belirtirken, "Faizin 
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indirilmesi için işsizlikte enflasyonun düşmesini gerektirecek kadar büyük bir sıçrama yaratacak 

derin bir resesyona ihtiyaç var. Ancak cari makro görünüm dikkate alındığında bu muhtemel 

görünmüyor" dedi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonu dikkate aldıklarını 

ifade eden Kazaks, "Manşet enflasyon aşağı gelirken çekirdek enflasyonun yukarı gitmesi mümkün. 

Benim görüşüme göre, çekirdek enflasyon hali hazırda enflasyonun ısrarcılığı ve politika kararları 

için önemli bir ölçüm" diye konuştu. (Foreks) 

 

 Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü. Şirketin internet 

sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 

20'lere varan indirimler yaptı. ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 

20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu. Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla 

fiyatlarında indirime gidildi. Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e 

yakın değer kaybetti. (AA) 

 

 Ticaret Bakanlığı: Çimento sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için tedbirler 

gecikmeksizin alınacak. Ticaret Bakanlığı, çimento ve klinkerin yurt içi tedarikinde son dönemde 

sıkıntı yaşandığına dair yoğun bildirimler alındığını bildirdi. Açıklamada, "Bu ürünlerin bilhassa son 

1-2 aydır yurtiçi satış fiyatlarında Bakanlık'ça gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat 

artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç 

duyulabilecek tedbirler gecikmeksizin alınacaktır." denildi. (Foreks) 

 

 Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde 2022 yılı üçüncü çeyrekte 3 puan iyileşme 

kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafındna açıklanan rapora göre, dönem 

sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 46,6 trilyon TL, yükümlülükleri ise 51,3 trilyon 

TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı 

%60 seviyesine gerilerken, hanehalkının borçlarının GSYİH’ye oranı %11 seviyesine geriledi. Bu 

oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük 

ülkeler arasında yer aldı. (Foreks) 

 

 Yellen'den "ABD'nin 19 Ocak'ta borç limitine ulaşabileceği" uyarısı. ABD Hazine Bakanı 

Janet Yellen, ülkenin borç limitine 19 Ocak'ta ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, Kongre'ye 

borç limitini artırmak veya askıya almak için "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu. Yasal 

borç limitinin 16 Aralık 2021'de yaklaşık 31,4 trilyon dolara çıkarıldığını anımsatan Yellen, "Limite 

ulaşıldığında, Hazine'nin ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler 

almaya başlaması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu. (AA) 

 

 Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları bir yılda yüzde 250 arttı. Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2022 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli ve yabancı 

yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla, yüzde 86,7 artarak 15 

trilyon 755,3 milyar liraya çıktı. Söz konusu finansal varlıkların 14 trilyon 428 milyar lirası, yerli 

yatırımcılara ait olup, bir önceki yıla göre varlıklarının yüzde 86 arttığı gözlemlendi. Yerli 

yatırımcıların pay senedi varlıkları ise 2022'de rekor bir büyümeyle, yüzde 250 artarak 1 trilyon 

836 milyar liraya çıktı. 2021 yılı sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL 

mevduat varlıkları, yüzde 153,2 artışla 2022 yılı sonunda 4 trilyon 631 milyar liraya çıktı. 2021 yılı 

sonu itibarıyla 3 trilyon lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 16,6 gibi sınırlı 

oranda artarak 2022 yılı sonunda 3,6 trilyon lira oldu. 2021 yılı sonunda 347,7 milyar lira olan 
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yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, yüzde 118,7 artarak 2022 yılı sonunda 760,4 milyar 

liraya çıktı. (AA) 

 
Genel Kurul Tarihleri  
 

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

YYLGD Yayla Agro Gıda  16.01.2023 

SANEL San -El Mühendislik 25.01.2023 

MARTI Martı Otel İşletmeleri 30.01.2023 

BRKO Birko Birleşik Koyunlular  31.01.2023 

 
 
Ekonomik Takvim 
 
16 Ocak Pazartesi 

          

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

ABD   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE - Aylık Ara   7,0% 

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE - Yıllık Ara   169,5% 

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi - TL Ara   108,31mlr 

Euro Bölgesi 14:00 Toplam Rezerv Varlıklar Ara   1115,10 

Euro Bölgesi   Dünya Ekonomik Forumu       

17 Ocak Salı           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 05:00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla - Çeyreklik 4Ç22 -0,8% 3,9% 

Çin 05:00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla - Yıllık 4Ç22 1,8% 3,9% 

Çin 05:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara -7,8% -5,9% 

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ara 0,5% 2,2% 

İngiltere 10:00 Ort Gelir + İkramiye Kas 6,1% 6,1% 

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Kas 3,7% 3,7% 

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Ara -0,8% -0,8% 

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Ara 8,6% 8,6% 

Türkiye 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Kas   142,3mlr 

Türkiye 10:00 Konut Satış İstatistikleri Ara     

Almanya 13:00 ZEW Mevcut Koşullar Endeksi Oca -58,3 -61,4 

Almanya 13:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Oca -15,0 -23,3 

Euro Bölgesi 13:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Oca   -23,6 

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi Kas   118,20% 
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ABD 16:30 New York Fed İmalat Endeksi Oca -8,7 -11,20 

ABD 20:00 Fed üyesi Williams'ın konuşması       

18 Ocak Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 06:00 BOJ Faiz Kararı Oca -0,1% -0,1% 

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi - Aylık Kas   -0,1% 

İngiltere 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Ara 0,4% 0,4% 

İngiltere 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Ara 10,6% 10,7% 

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE - Aylık Ara 0,6% 0,0% 

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE - Yıllık Ara 5,2% 5,0% 

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Final-Aylık) Ara -0,3% -0,3% 

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Final-Yıllık) Ara 9,2% 9,2% 

ABD 16:30 ÜFE (Aylık) Ara -0,1% 0,3% 

ABD 16:30 ÜFE - (Yıllık ) Ara 6,8% 7,4% 

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Aylık Ara -0,8% -0,6% 

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Yıllık Ara   6,48% 

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık Ara -0,1% -0,2% 

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Yıllık Ara   2,51% 

ABD 17:15 Kapasite Kullanımı Ara -0,2% -0,60% 

ABD 22.00 Bej Kitap Ara 79,5% 79,70% 

19 Ocak Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 İhracat - Yıllık  Ara 10,10% 20,00% 

Japonya 02:50 İthalat - Yıllık Ara 22,40% 30,30% 

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi- JPY Ara -1.652mlr -2.029mlr 

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap Kas   -0,4mlr 

Euro Bölgesi 13:30 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması       

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Kararı Oca 9,00% 9,00% 

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri Haf     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri Haf     

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları  Haf   205 bin 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort Haf   213,75 bin 

ABD 16:30 İnşaat İzinleri  Ara 1.37mn 1.35mn 

ABD 16:30 Konut Başlangıçları Ara 1.35mn 1.43m 

ABD 16:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Oca -11,00 -13,8 

ABD 17:00 Fed üyesi Collins'in konuşması       
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Euro Bölgesi 20:00 ECB üyesi Schnabel'in konuşması       

20 Ocak Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:30 TÜFE (Final-Yıllık) Ara   3,80% 

Japonya 02:30 Çekirdek TÜFE - Yıllık Ara 4,00% 3,70% 

ABD 02:35 Fed üyesi Williams'ın konuşması       

İngiltere 03:00 GfK Tüketici Güveni Oca -40,00 -42 

Çin 04:15 Çin Merkez Bankası LPR Faiz Kararı     0,04 

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar - Aylık Ara -0,40% -0,40% 

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ara -4,20% -5,90% 

Almanya 10:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) - Aylık Ara -1,20% -3,90% 

Almanya 10:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) - Yıllık Ara 20,80% 28,20% 

Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE - Aylık Ara   2,28% 

Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE - Yıllık Ara   83,66% 

Türkiye 10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi - Aylık Kas   2,68% 

Türkiye 10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi - Yıllık Kas   134,76% 

Türkiye 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler Ara     

Euro Bölgesi 13:00 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması       

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Ara   3,9mlr 

ABD 18:00 Mevcut Ev Satışları Ara 3,95mn 4,09mn 

ABD 18:00 Mevcut Konut Satışları - Aylık Ara -5,40% -7,70% 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 
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Raporu Hazırlayanlar: 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Muhammet Çakmak  

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Mcakmak@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 37 

 

 

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. 
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