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 Kapanış Değ% 

XU100 5384,17 +1,30 

XU030 5890,94 +1,16 

XUSIN 8843,53 +1,78 

XBANK 4410,39 -0,42 

XUTUM 5918,78 +1,18 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 141.552 -0,06 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 6.045 5.999 

Dolar/TL 18,85 18,87 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,80 18,77 

Euro/TL 20,28 20,26 

Sepet Kur 19,86 19,85 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

DURDO 48,64 +10,00 

MARTI 4,73 +10,00 

ASTOR 13,75 +10,00 

BRKSN 12,99 +9,99 

ONCSM 49,76 +9,99 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

ATSYH 101,10 -8,92 

DIRIT 6,15 -6,82 

ZEDUR 58,15 -6,51 

UMPAS 4,89 -5,42 

COSMO 119,80 -4,08 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 149,10 13.193 

ASELS 63,05 9.402 

EREGL 40,58 8.981 

KOZAL 565,00 6.139 

TUPRS 586,00 5.162 

 

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek? 

 ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca), Konut Başlangıçları, İnşaat İzinleri 

(Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf), 

 Euro Bölgesi, Cari Hesap (Kas), ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması 

 Türkiye, TCMB Faiz Kararı (Oca), Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet 

İstatistikleri (Haf) 

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor... 
ABD’de takip edilen veriler ile artan resesyon endişeleri ve Fed üyelerinden gelen 
şahin mesajlar sonrası bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretmektedir. 
ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya 
borsaları günü karışık seyir ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da ihracat %11,5 
ile %10,1 olan beklentinin üzerinde artış kaydederken, ülkede ticaret açığı Aralık 
ayında 1,45 trilyon Yen’e geriledi. ABD ÜFE’nin sert geri çekilmesi sonrası yaklaşık 
7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 101,52 seviyesini test eden dolar endeksi (DXY), 
Fed üyeleri Bullard ve Mester’ın mesajları sonrası yeni güne 102,30 seviyelerinden 
yatay yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,33’te satıcılı seyretmektedir. 
Tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası Ons altın fiyatları güne 1910 
dolar seviyesinden yatay pozitif seyrediyor. Küresel piyasalarda bugün Euro 
Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ile yurt içerisinde yılın ilk TCMB faiz 
kararı takip edilecek. Foreks’in anketine göre faizlerin %9,00’da sabit kalması 
bekleniyor. BIST100 endeksinde bugün 5300-5420 bandının önemli olmasını 
beklemekteyiz.  
 
Piyasalarda dün neler oldu?  
ABD’de piyasalar ÜFE verisinin ardından satıcılı seyretti. Dow Jones %1,81, S&P 500 
%1,56 ve Nasdaq %1,24 değer kaybetti. Aralıkta ÜFE yıllık bazda %7,4’den %6,2’ye 
geriledi. Beklentinin %0,1 düşüş olduğu aylık ÜFE ise %0,5 düştü. Çekirdek ÜFE 
yıllık bazda %5,5 olurken, aylık bazda %0,1 artış kaydetti. Ülkede perakende 
satışlar aralıkta %1,1, sanayi üretimi %0,7 ile beklentilerin üzerinde düştü. Aralıkta 
kapasite kullanım oranı ise %78,8 ile %79,6 olan beklentinin altında gerçekleşti. 
Veriler sonrası konuşan şahin Fed üyelerinden Bullard ve Mester’ın mesajları takip 
edildi. Bullard faizlerin tam olarak kısıtlayıcı alanda olmadığını ve Aralık 2023’te 
politika faizinin %5,25 – 5,50 aralığında olması gerektiğini belitti. Mester ise faizlerin 
%5,00 – 5,25’in biraz üzerine çıkarılmasını savundu. Üyelerden gelen mesajlar 
sonrası DXY tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydetti. Euro Bölgesi’nde Final TÜFE 
verileri yayımlandı. Kasımda %10,1 olan yıllık TÜFE aralıkta %9,2’ye geriledi. 
Enflasyon aylık bazda ise %0,4 düşüş kaydetti. Çekirdek TÜFE aralıkta %0,6, yıllık 
bazda ise %5,2 arttı. ECB, enflasyonla mücadele için faizi %2,5 seviyesine 
çıkarmıştı. Bankanın bir sonraki toplantısı şubat ayında gerçekleştirilecek. 
İngiltere’de enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti. Kasımda %10,7 olan yıllık 
TÜFE %10,5’e geriledi. TÜFE aylık bazda ise %0,4 artış kaydetti. Ülkede çekirdek 
TÜFE yıllık bazda %6,3, aylık bazda %0,5 artış kaydetti. Zirve seviyesine yakın 
seyreden enflasyon için gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şubat ayı 
toplantısına çevrildi. Aralık ayında faizi %3,5 ile 14 yılın zirvesine çıkaran BoE’nin 
şubat ayındaki toplantıda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Ülkede konut 
fiyatlarındaki yıllık artış ise %10,3 olarak gerçekleşti. Yurt içinde uluslararası yatırım 
pozisyonu kasımda 265mlr dolar açık verdi. TCMB tarafından açıklanan verilere 
göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre %4,9 oranında artışla 
302,4mlr dolar, yükümlülükleri ise %4,3 oranında artışla 567,3mlr dolar olarak 
gerçekleşti. 
Veri Gündemi: ABD veri gündemi yoğun bir güne başlıyor. Philadelphia Fed’in 
düzenlediği ve imalatçıların genel çalışma koşulları hakkında bilgi veren Philadelphia 
Fed İmalat Endeksi’nin ocakta -13,8’den -11’e yükseleceği tahmin ediliyor. Diğer 
yandan, ABD’de kasımda 1,35mn olan inşaat izinlerinin aralıkta 1,37mn; kasımda 
1,43mn olan konut başlangıçlarının ise aralıkta 1,35mn olması bekleniyor. Ülkede 
son olarak işsizlik başvuruları takip edilecek. İşsizlik başvuruları için beklenti 214bin 
artış olması yönünde. Geçtiğimiz hafta 205bin ile 3 ayın en düşük seviyesinde 
gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, işgücü piyasasının gücünü korumakta 
olduğunu göstermişti. Euro Bölgesi’nde cari hesap ve ECB Başkanı Lagarde’ın 
konuşması takip edilecek. Lagarde’ın konuşmasında enflasyon ve para politikasına 
ilişkin mesajlar aranacak. Yurt içinde ise gözler TCMB’de olacak. Foreks anketine 
göre merkez bankasının faizi %9’da sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından 
PPK metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Diğer yandan, haftalık 
para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. 6 Ocak haftasında yurt dışı 
yerleşikler hisse senetlerinde 351,9mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi 
yerleşiklerin döviz mevduatı 2,7mlr dolar artışla 194,7mlr dolara yükseldi. Döviz 
mevduatlarda 7 haftadır devam eden gerileme sona erdi. 128,7mlr dolar seviyesinde 
bulunan TCMB rezervleri ise %1,82 oranında azalışla 126,4mlr dolar oldu. 
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Şirket Haberleri 
 
 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) 

kapsamında KAREL.E ve SEGYO.E payları 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 

17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu 

edilemeyecektir. 

 

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

kapsamında CEOEM.E payları 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli 

işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa 

emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir 

fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını 

kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki 

aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) 

emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

 

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

kapsamında BFREN.E, ONCSM.E ve SDTTR.E paylarında 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili 

payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan 

tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre 

boyunca devam edecektir. 

 

 Akiş Gayrimenkul (AKSGY): Şirkete ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde kain 

ve T.C. Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 73, Ada N 1083 ve Parsel N 68'de kayıtlı 3 

Bloktan  Oluşan Betonarme Karkas Bina ve Arsası'ndan müteşekkil 41.356,83-m2 yüzölçümlü ana 

gayrimenkulün AVM/Doğu Bloğu'nda 1. Bodrum Katta yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı  

763/1921318 arsa paylı "Dükkan" niteliğindeki (59) no.lu bağımsız bölüm alıcı ile şirket arasında 

akdedilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliğinin 18 Ocak 2023 tarihli  düzenleme şeklinde Taşınmaz Satış 

Vaadi Sözleşmesi uyarınca 45,1 mn TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve devir 

bedeli Taşınmaz Satış Vaadi  Sözleşmesi'nin tanzim ve imza tarihinde nakden ve defaten tahsil 

edilmiştir. 

 

 Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu'nun 18.01.2023 tarihli 

toplantısında ; mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini yaklaşık %70 oranında artıracak yeni 

bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına, tahmini maliyeti yaklaşık 30mn USD olan ve tamamlanma 

süresi 24 ay olarak öngörülen söz konusu yatırım kapsamında,  tesis yerleşim yerinin temin 

edilmesine, söz konusu yeni üretim tesisinin, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Evrensekiz Beldesi'nde 

inşa edilmesine, Tesis inşaatının gelecekte yapılması muhtemel ek yatırımlara (dökümhane, ek 

profil üretim hattı, yüzey işlemler ve mekanik işlemler hattı) ve tam entegre bir üretim yapısına 

olanak sağlayacak şekilde tasarlanmasına ve yapılmasına, söz konusu yatırım için gerekli tüm iş 

ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. 

 

 Merko Gıda Sanayi (MERKO): Şirketin Freeze-dry Yatırımına ilişkin olarak; ilgili projenin 

konumlanacağı arsanın imar işlemleri devam etmekte olup, ilgili merasimin tamamlanmasına 
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müteakip oluşan imar planına göre alt yapı çalışmalarına başlanacaktır. Arsanın nihai çalışmalarının 

son çeyrekte sonuçlanacağı öngörülmektedir.  

 

 Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Pozitif): Şirket, Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. 

(Türk Telekom Mobil) ile 13.12.2021 tarihinde imzalanan cNFVI (Common NFVI) sözleşmesi 

dahilinde, 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment 

Identity Register) ve mevcut cNVFI platformunda storage kapasite artırımı için yazılım ve 

donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına 

yönelik 1,9mn dolar bedelli yeni bir sipariş almıştır. İlgili sipariş, Türk Telekom Mobil'in 5G network 

planlamaları kapsamında mobil abonelere hizmet verecek olan 5G Core şebekesinin bir Network 

Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) sistemlerinin yazılım ve 

donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasını 

kapsamaktadır.  

 

 Otokar Otomotiv (OTKAR): Şirket, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal 

raporlarını 31 Ocak 2023 tarihinde kamuya açıklamayı planlamaktadır. 

 

 Reysaş Taşımacılık (RYSAS): Şirketin 600mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 250mn TL 

olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %140 oranında, 

350mn TL artırılarak 600mnTL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için 

Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2023 tarihinde taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur. 

 

 Sasa Polyester Sanayi (SASA, Pozitif): Şirkete tahsis edilen Yumurtalık yatırım alanında, 2026 

yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan, ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1,2mlr USD, yatırım 

bedelinin ise 1,5mlr USD olması beklenen 1mn ton/yıl kapasiteli Propilen (PDH tesisi) Üretim Tesisi 

kurulması ile ilgili şirket ile Honeywell UOP arasında lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları 

imzalanmıştır. 

 

 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Pozitif): Şirket ile Girişim Elektrik Sanayi 

Taahhüt ve Ticaret A.Ş. arasında KDV hariç 9,5mn ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli 

satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

 Ray Sigorta (RAYSG): Şirketin, 2022 yılı Ocak - Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden 

geçmemiş tahmini prim üretimi 6.148.770.094 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre % 176,93 oranında artış meydana gelmiştir.  

 

 Türkiye İş Bankası (ISCTR): Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 10mlr TL'den 25mlr TL'ye 

yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yıl sonuna kadar uzatılması ve Esas 

Sözleşme'nin 5. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 

 

 Türk Telekom (TTKOM): Şirket, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal 

raporlarını 13.02.2023 tarihinde kamuya açıklamayı planlamaktadır. 

 

 Türk Traktör (TTRAK): Şirket, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal 

tablolarını 6 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklamayı planlamaktadır. 
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 Ulusal Faktoring (ULUFA): Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın 

kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında; Şirketimizin bankaya dönüşeceği yönünde 

kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer 

aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.” 

denildi. 

 

Pay Geri Alımları 

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 71,90 – 73,00 TL fiyat aralığından (ortalama 

72,7018) 1.375 adet pay geri almıştır.  

 

 LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 90,50 – 91,00 TL fiyat aralığından (ortalama 90,752) 

5.000 adet pay geri almıştır. 

 

 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına 40,82 – 42,00 TL fiyat aralığından 

(ortalama 41,80) 10.000 adet pay geri almıştır. 

 

 MLP Sağlık (MPARK): Şirket, pay başına 82,90 TL – 84,85 TL (ağırlıklı ortalama 83,74 TL) fiyat 

aralığından toplam 59.000 TL adet pay geri almıştır.  

 
Ekonomi Haberleri 

 

 ABD'den kripto para borsası Bitzlato'ya kara para aklama suçlaması. ABD yönetimi, Hong 

Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato'yu kara para aklamakla suçladı. Hong Kong merkezli 

kripto para borsasının Rusya uyruklu Üst Yöneticisi Anatoly Legkodymov dün gece Miami'de 

gözaltına alındı. Bitzlato'nun narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ile kara para 

aklama hizmetleri için kullanılan, dünyanın en büyük ve en uzun soluklu "darknet pazarı" olarak 

anılan Hydra için çok önemli bir finansal kaynak olduğuna işaret edilen açıklamada, Hydra 

kullanıcılarının Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla, ABD'li ve Alman yetkililer tarafından 

Hydra Nisan 2022'de kapatılana kadar 700 milyon dolardan fazla kripto para işlemi yaptığı 

kaydedildi. Açıklamada, Bitzlato'nun fidye yazılımı saldırılarından da 15 milyon doları aşkın gelir 

elde ettiği aktarıldı. (AA) 

 

 Dallas Fed Başkanı Logan, faizlerin pek çok kişinin beklediğinden daha yukarı 

gidebileceği sinyalini verdi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in içinde bulunulan belirsiz 

ekonomik ortamda para politikasını daha iyi ayarlamak için gelecek toplantıda faiz artırımını daha 

yavaş bir hızla yapabileceğini söyledi. Ancak Logan, faizlerin nihai olarak yükseleceği seviyenin pek 

çok kişinin beklediğinden daha yukarıda olabileceği sinyalini verdi. (Foreks) 

 

 Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin ekonomide "az büyüme" beklediğini gösterdi. ABD 

Merkez Bankası (Fed), ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ekonomide "az büyüme" beklediğini 

bildirdi. Raporda, "Diğer perakendeciler, yüksek enflasyonun özellikle düşük ve orta gelirli haneler 

arasındaki tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam ettiğini belirtti." değerlendirmesine 

yer verildi. Birçok bölgede, üreticilerin, faaliyetin ılımlı bir şekilde düştüğünü bildirdiği belirtilen 

raporda, tedarik zinciri aksamalarının ise hafiflediği vurgulandı. Raporda, istikrarlı bir şekilde sıkı 

olan iş gücü piyasası nedeniyle ücret baskılarının yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı. (AA) 
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 Harker, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasına hazır. Newark'ta düzenlenen bir toplantıda 

konuşan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonun kontrol altına alınması için Fed'in 

hedefinin ekonomiyi ılımlı şekilde yavaşlatmak ve talebi arz ile daha paralel seviyeye getirmek 

olduğunu söyledi. FOMC'nin bu yıl oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan Harker, gösterge 

faiz oranını yüzde 4,25-4,50 seviyesini ötesine yükseltmeye hazır olduklarını da vurguladı. Harker, 

"Faiz oranlarının bu yıl birkaç kez artırılmasını bekliyorum,  bununla birlikte, benim fikrime göre, 

faizlerin tek seferde 75 baz puan artırıldığı dönem kesinlikle geride kaldı. 25 baz puan artırım 

uygun olacak" diye konuştu. (Foreks) 

 

 Ito: BOJ tahvil getiri tavanını yıl ortasına kadar tekrar yükseltebilir. Columbia Üniversitesi 

öğretim görevlisi Takatoshi Ito, enflasyonun beklentileri aşması halinde Japonya Merkez 

Bankası'nın 10 yıl vadeli tahvil için getiri tavanını yıl ortasına kadar yüzde 0,75 veya 1,0 seviyesine 

yükseltebileceğini savundu. Ancak Ito, BOJ'un böyle bir adımı Başkan Kuroda'nnın görev döneminin 

sona ereceği Nisan ayına kadar atmayacağını öngördüğünü de söyledi. Kuroda ile yakın temastaki 

isimlerden biri olarak bilinen ve BOJ Yönetim Kurulu üyeliğine adaylar arasında gösterilen Ito, "Eğer 

ekonomi iyileşir ve enflasyon yüksek kalmaya devam eder ise, BOJ'un para politikasını  

sıkılaştırmaya getiri eğrisini dikleştirecek adımlar ile başlaması büyük olasılık" ifadelerini kullandı. 

(Foreks) 

 

 ABD'de mortgage başvuruları hızla artarken, faizler geriledi. ABD Mortgage Bankalar Birliği 

(MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman 

ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 13 Ocak ile sona 

eren haftada yüzde 27,9 artışla 238,7 puana çıktı. MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, 

satınalma endeksi yüzde 24,7 artışla 198,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 34,2 artışla 

438,3 puana geldi. Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6,42'den yüzde 6,23'e kadar 

indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık ortalamada 11 baz puan gerilerken, geçen yılın 

aynı dönemine göre 259 baz puan artış görüldü. 15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 5,94'ten yüzde 

5,58'e, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,37'den yüzde 5,31'ye, 30 yıllık jumbo (647.200 

dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,09'dan yüzde 6,08'e indi. (Foreks) 

 

 ABD'de sanayi üretimi 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed), 

Aralık 2022'ye ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi 

üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azaldı. Piyasa beklentilerinin üzerinde 

düşüş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 azalması öngörülüyordu. Yüksek faiz 

oranları ve fiyatların talebi baskılamasıyla Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden 

sanayi üretimi, geçen yıl kasımda da yüzde 0,6 azalmıştı. İmalat sanayi üretimi geçen yıl aralıkta 

aylık bazda yüzde 1,3'lük azalış kaydetti. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 

puanlık azalışla yüzde 78,8'e geriledi. (AA) 

 

 Avrupa'da otomobil satışına tedarik çelmesi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB 

ülkelerinin 2022 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, tedarik sıkıntısı 

Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkiledi. AB'de yeni otomobil tescil sayısı 

2022'de 2021’e kıyasla yüzde 4,6 gerileyerek 9 milyon 255 bin 930 seviyesine düştü. AB 

ülkelerinde Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 
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9 milyon 939 bin 418'e, 2021'de de 9 milyon 700 bin 95’e inmişti. Veriler geçen yıl da satışlardaki 

azalmanın devam ettiğini ortaya koydu. (BloombergHT) 

 

 Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar 2022’de yüzde 8 arttı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-aralık döneminde yıllık yüzde 8 artışla 

189,13 milyar dolara ulaştı. Yıl boyunca en fazla yatırımın geldiği ülkeler Güney Kore, Almanya ve 

İngiltere oldu. Güney Kore'den gelen yatırımlar yuan bazında yüzde 64,2, Almanya'dan yüzde 52,9 

ve İngiltere'den yüzde 40,7 artış gösterdi. İmalat sektöründeki yatırımlar yuan bazında yıllık yüzde 

46,1 artış gösterirken toplam yatırımların yüzde 26,3'ünü oluşturdu.İleri teknoloji alanındaki 

yatırımlar yüzde 28,3 artarken toplam içindeki payı yüzde 36,1 oldu. (BloombergHT) 

 

 ECB/Villeroy: Faizde tepe noktasına bu yaza kadar ulaşmalıyız. Davos'ta Bloomberg TV'ye 

konuşan Villeroy, "Enflasyona karşı mücadelemizde rotada kalmak önemli. Enflasyon 2024 ve 

2025'e kadar yüzde 2 civarına geri dönecek. Faizde tepe noktasının neresi olacağını söyleyebilecek 

durumda değilim, ancak o seviyeye yaza kadar ulaşmalıyız" dedi. Faizin tepe noktasında gerektiği 

sürece tutulmasına ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Villeroy, faiz artırım hızı konusunda Başkan 

Lagarde'nin ortaya koyduğu 50 baz puanlık yönlendirmenin hala geçerli olduğunu da vurguladı. 

Ancak Villeroy, Mart ayında ECB'nin ne yapacağı konusunda spekülasyonda bulunmak için çok 

erken olduğunu da belirtti. (Foreks) 

 

 Erdoğan: Enflasyonun yüzde 30'lara düştüğünü göreceğiz. Enflasyonun önümüzdeki 

dönemde hızla düşeceğini kaydeden Erdoğan "En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe 

geçti. 2022'yi yüzde 64'le kapattığımız enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 50, 40, 30'lara 

doğru hızla düştüğünü göreceğiz. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, tedbirlerimizi 

aldık, mekanizmalarımızı kurduk. Artık herkes Türkiye'nin faiz, kur, enflasyon şer üçgeniyle teslim 

alınamayacağını gördü" ifadesini kullandı. Erdoğan konuşmasında seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret 

ederek şunları söyledi; "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici 

bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir 

başarı kazanmıştır. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 

'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra 

aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 

başlatacağız" (BloombergHT 

 

 Fed Başkanı Powell Kovid-19’a yakalandı. Fed'den yapılan açıklamada, Fed Başkanı Jerome 

Powell'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Başkanın hafif belirtiler gösterdiğine vurgu 

yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19'a karşı destek dozlarıyla beraber tamamen aşılı olduğu 

hatırlatıldı. (BloombergHT) 

 

 FTX'ten "Hackerler yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto para çaldı" bildirisi. FTX, şirketin 

iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 

milyon dolar ve ABD platformundan 90 milyon doların bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini 

bildirdi. Şirketin 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını anımsatan FTX, hem 

uluslararası hem de ABD kripto para borsasında açığın devam ettiğini bildirdi ve açığın bir kısmını, 

bilgisayar korsanlarınca çalınan tutara bağladı. 
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 Goldman Sachs'a göre yatırımcılar ABD dışındaki hisse senedi piyasalarına yöneliyorlar. 

Cecilia Mariotti liderliğindeki Goldman Sachs stratejistlerinin yazdıkları yatırımcı notuna göre, 2023 

yılının ilk 2 haftasında ABD hisse senetlerinden yaklaşık 5 milyar dolar çıktı. Yatırımcılar, zayıflayan 

dolar, Çin ekonomisinin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik ile Çin, gelişmekte olan piyasalar 

ve Avrupa hisse senetlerine yöneldiler. Mariotti yaptığı değerlendirmede, "Bölgesel hisse senedi 

fon akışı için bir dönüm noktasında olabiliriz. ABD dışı piyasalara fon akışında anlamlı bir hızlanma 

var" dedi. (Foreks) 

 

 IEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak. IEA bugün yayımlanan aylık petrol 

piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki tahminine göre 

günlük 80 bin varil artırarak yukarı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl 

geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile 

ulaşması bekleniyor. Bu miktar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak dikkati çekiyor. Talebin 

OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin varil artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde 

ise 1 milyon 400 bin varil artarak 55 milyon 300 bin varil olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol 

talebinde beklenen söz konusu artışın yaklaşık yarısının Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı 

Çin'den geleceği değerlendiriliyor. (AA) 

 

 IMF'nin 2 numaralı isminden büyüme yorumu. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı 

Gita Gopinath, Davos'ta Bloomberg'e verdiği mülakatta küresel büyümenin 2. yarıdan itibaren 

toparlanacağı tahmininde bulundu. Gopinath Çin ekonomisinin açılmasının dünya için de iyi bir 

haber olduğunu ve Çin ekonomisindeki toparlanmanın dünyanın kalanına da yayılacağını ifade etti. 

Gopinath IMF'nin küresel büyüme tahminlerini 3 kez düşürmesinin ardından Ocak ayı sonunda 

yayımlanacak olan küresel ekonomi raporunda bu kez önemli bir revizyon olmayacağını kaydetti. 

(BloombergHT) 

 

 Kuroda: Fiyat istikrarı hedefinin sürdürülebilir şekilde başarıldığı noktada değiliz. 

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, yüzde 2 fiyat istikrarı hedefinin sürdürülebilir 

ve istikrarlı ücret artışları ile birlikte başarıldığı bir noktaya henüz gelinmediğini söyledi. Hali 

hazırda çekirdek TÜFE artışının yüzde 3 civarında olduğunu ancak gelecek mali yılda çekirdek 

enflasyonun yüzde 2'nin altına gelmesini beklediklerini ifade eden Kuroda, görev döneminin sonuna 

kadar fiyat istikrarını başarmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. BOJ Yönetim Kurulu'nun 

2 günlük para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Kuroda, 

"Japon ekonomisine ilişkin belirsizlik çok yüksek. Ekonomi teşvik politikalarımız ile desteklemeye 

devam etmek, şirketlerin ücretleri artırmalarını sağlamak gerekli. Ultra gevşek para politikasını 

sürdürerek, fiyat istikarı hedefimizi ücret artışları ile bir arada sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde 

başarmaya çalışacağız" dedi. (Foreks) 

 

 TCMB'den bankalara: Ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son verin. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari 

kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği belirtildi. TCMB uygulamaların 

sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti. TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam 

edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması 

amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi. 

(BloombergHT) 
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 Yabancı yatırımcılar Çin tahvil ve hisse senetlerinde Aralık ayında net alıcı oldular. Çin 

Devlet Döviz İdaresi (SAFE) deniz aşırı yatırımcıların Çin tahvillerindeki pozisyonlarını Aralık ayında 

artırdıklarını, 10 aydır devam eden sermaye çıkışının tersine döndüğünü bildirdi. Sermaye 

girişlerinin yeni yılda devam etmesini bekleyen SAFE, yabancı yatırımcıların Aralık ayında nette 7,3 

milyar dolar tutarında Çin tahvili ve 8,4 milyar dolar tutarında A-tipi Çin hisse senedi aldıklarını 

vurguladı. Yabancı yatırımcılar bu ayın ilk yarısında da Çin hisse senedi ve tahvillerinde 12,6 milyar 

dolar tutarında net alım yaptılar. (Foreks) 

Genel Kurul Tarihleri  

 

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

SANEL San -El Mühendislik 25.01.2023 

MARTI Martı Otel İşletmeleri 30.01.2023 

BRKO Birko Birleşik Koyunlular  31.01.2023 

 
 
Ekonomik Takvim 
 

19 Ocak Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

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 214bin 205bin 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort Haf   212,5bin 

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 

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

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar - Aylık Ara 0,50% -0,40% 

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

Almanya 12:00 Bundesbank Başkanı Nagel'in Konuşması       

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 3,96mn 4,09mn 

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

23 Ocak Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       

Türkiye  10:00 Tüketici Güveni Oca   75,60 

ABD 18:00 Öncü Endeks - Aylık Ara -0,70% -1,00% 

24 Ocak Salı           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       

Japonya 03:30 İmalat PMI Oca   48,90 

Almanya 10:00 GfK Tüketici Güven Endeksi Şub   -37,80 

Türkiye  10:00 Finansal Hizmetler Güven Endeksi Oca   164,90 

Almanya 11:30 Bileşik PMI Oca 46,50 49,00 

Almanya 11:30 İmalat PMI Oca   47,10 

Almanya 11:30 Hizmet PMI Oca   49,20 

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Oca   47,80 

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Oca 48,00 49,30 

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca   49,80 

ABD 17:45 Bileşik PMI Oca   45,00 

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca   44,70 
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25 Ocak Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       

İngiltere 10:00 Çekirdek ÜFE - Aylık Ara   0,5% 

İngiltere 10:00 Çekirdek ÜFE - Yıllık Ara   13,3% 

Almanya 12:00 İşletme Beklentileri Oca 82,0% 83,2% 

Almanya 12:00 IFO İş İklimi Endeksi Oca 87,4% 88,6% 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 
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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. 
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