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 Kapanış Değ% 

XU100 5422,37 +0,71 

XU030 5951,16 +1,02 

XUSIN 8867,89 +0,28 

XBANK 4450,77 +0,92 

XUTUM 5955,69 +0,62 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 125.666 -11,22 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 6.090 6.045 

Dolar/TL 18,85 18,85 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,79 18,80 

Euro/TL 20,35 20,28 

Sepet Kur 19,83 19,86 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

VKING 38,50 +10,00 

SDTTR 100,20 +9,99 

TNZTP 16,31 +9,98 

PKART 26,04 +9,97 

FLAP 15,99 +9,97 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

EUHOL 2,25 -10,00 

PRDGS 9,29 -9,98 

ARMDA 307,10 -7,69 

SEGYO 2,34 -5,65 

CMENT 66,00 -5,58 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 154,60 15.474 

EREGL 40,36 6.705 

KOZAL 588,00 6.222 

ASELS 61,70 5.975 

KRDMD 19,32 5.826 

 

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek? 

 ABD, Mevcut Ev Satışları, Mevcut Konut Satışları (Ara), Fed Üyesi Waller 
ve Harker’ın Konuşması 

 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması 

 Almanya, ÜFE (Ara), Bundesbank Başkanı Nagel’in Konuşması 

 İngiltere, Perakende Satışlar (Ara) 

 Türkiye, Yurt Dışı ÜFE, - (Ara), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Kas) 

Piyasalarda pozitif risk iştahı hakim... 
Haftanın son işlem gününe başlarken, piyasalarda Çin ve Japonya’dan gelen haber 
akışları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olmaktadır. Çin Merkez Bankası (PBOC) 
ana kredi faiz oranını (LPR) art arda beşinci ayda değiştirmeyerek, %3,65’te sabit 
bıraktı. Fed üyelerinden gelen mesajların etkisiyle günü düşüşle tamamlayan küresel 
borsalar yeni güne tepki alımları ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif 
yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. 
Japonya’da Aralık ayında TÜFE %3,8’den %4,0’e yükseliş kaydederek, 41 yılın 
zirvesine yükseldi. Veri sonrası piyasalarda BOJ’un genişleyici para politikasına son 
verebileceği düşüncesi güç kazandı. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinde 
(DXY) 102 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu gözlemlenirken, ABD 10 
yıllık tahvil faizi %3,40’da bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları dün ABD seansında 
yaklaşık 9 (dokuz) ayın en yüksek seviyesi 1935 doları test etmesi sonrası yeni güne 
1925 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed 
üyelerinden gelecek olan mesajlar, Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın 
Davos’ta gerçekleştireceği konuşma ile Almanya’da ÜFE rakamları öne çıkan 
gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne yatay pozitif yönde 
başlanmasını ve gün içerisinde Fibonacci %61,8 (5468) ile 5515’in önemli dirençler 

olmasını beklemekteyiz.  
 
Piyasalarda dün neler oldu?  
ABD borsaları Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar ve resesyon endişeleriyle 

günü satıcılı tamamladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq %0,76 değer kaybetti. Netflix 

2022 son çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin net karı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %91 düşüşle 55 milyon dolar oldu. Şirketin abone sayısı ise son 

çeyrekte 7,7 milyon ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede Philadelphia Fed 

İmalat Endeksi aralıkta -8,9 olarak gerçekleşti. Beklentinin -11 olduğu endeks kasımda -

13,7 seviyesinde gerçekleşmişti. İnşaat izinleri 1,35mn’den 1,33mn’ye, konut 

başlangıçları ise 1,40mn’den 1,38mn’ye geriledi. İşsizlik maaşı başvuruları 190 bin ile 4 

ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Başvuruların 4 haftalık ortalaması 206 bin olarak 

gerçekleşirken, devam eden işsizlik başvuruları 1,65mn’ye yükseldi. Açıklanan verileri 
işgücü piyasasının gücünü korumakta olduğunu gösterdi. Euro Bölgesi’nde -11,6mlr euro 

açık vermesi beklenen cari işlemler dengesi kasımda 13,6mlr euro fazla verdi. Davos’taki 

panelde konuşan ECB Başkanı Lagarde enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirterek, 

faiz artışlarına devam edileceği mesajını verdi. Dün yayımlanan ECB tutanakları bazı 

üyelerin 75 baz puan faiz artışı istediğini gösterdi. Diğer yandan üyelerin çoğunluğu ECB 

Başkekonomisti Philip Lane’in 50 baz puan faiz artırım önerisini destekledi. Üyeler faiz 

artışlarının istikrarlı bir hızda kısıtlayıcı bölgeye çekilmesini savundu. Yurt içinde TCMB faizi 

%9’da sabit bıraktı. PPK metninde tüm politika araç setinin liralaşma hedefleriyle uyumlu 

hale getirileceği belirtildi. Metinde, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın 
güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde 

ve eğiliminde iyileşmelerin görülmeye başlandığı, belirtildi. Geçtiğimiz metinde yer alan 

“politika faizinin yeterli düzeyde olduğu” ifadesinin bu metinde çıkarıldığı görüldü. TCMB 

verilerine göre 13 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 67,6mn USD net 

alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,4mlr dolar artışla 198mlr dolara 

yükseldi. 6 Ocak haftasında 126,4mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 13 Ocak 

haftasında %0,68 oranında artışla 127,3mlr dolar oldu. Resmi rezerv varlıkları aralıkta bir 

önceki aya göre ise %5,2 artarak 128,7mlr dolar düzeyinde gerçekleşti. 

 

Veri Gündemi: Piyasalar haftanın son işlem gününü yoğun veri akışıyla tamamlıyor. 
ABD’de Fed üyelerinden gelecek açıklamalarla piyasalarda volatilite artabilir. Ülkedeki 

diğer veriler ise mevcut konut satışları olacak. Satışların %5,40 düşüş göstermesi, mevcut 

ev satışlarının ise 4.09mn’dan 3.96mn’a gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde ECB 

Başkanı Lagarde Davos’taki panele katılacak. Almanya’da ÜFE’nin aylık bazda %1,20 

düşüş göstermesi, yıllık ÜFE’nin ise %28,20’den %20,80’e gerilemesi bekleniyor. ÜFE’nin 

yanı sıra Bundesbank Başkanı Nagel’in mesajları takip edilecek. İngiltere’de perakende 

satış verileri izlenecek. Perakende satışların aylık bazda %0,5 artması bekleniyor. Kasımda 

%5,9 düşen yıllık perakende satışların aralıkta %4,1 düşeceği tahmin ediliyor. Yurt içinde; 

yurt dışı ÜFE, kurulan ve kapanan şirketler ve tarımsal girdi fiyat endeksi takip edilecek. 
Yurt dışı ÜFE kasımda aylık bazda 2,28, yıllık bazda ise %83,66 arttı. Tarımsal girdi fiyat 

endeksi ise ekimde aylık bazda %2,68, yıllık bazda ise %134,76 artış kaydetti. 
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Şirket Haberleri 
 
 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) 

kapsamında BEYAZ.E ve PRDGS.E paylarında 20/01/2023 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. 

 

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

kapsamında EUHOL.E, PCILT.E ve YESIL.E payları 20/01/2023 tarihli işlemlerden (seans 

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

edilemeyecektir. 

 

 Bülbüloğlu Vinç (BVSBU): SPK, şirketin %25,3 oranında gerçekleştireceği bedelli sermaye 

artırımına onay verdi. 

 

 Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET, Pozitif): Şirket, Kayseri ili Felahiye İlçesi'nde satın alacağı 

yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine; üretilecek enerjinin büyük kısmının artan enerji 

maliyetlerinin karşılanması amacı ile kendi tüketiminde kullanılmasına , kalan kısmının ise satışına 

yönelik  15 MW büyüklüğünde GES yatırımı yapma kararı almıştır. Bu kapsamda Aldo Enerji ve 

San.Tic. A.Ş. firması ile  mühendislik, tedarik ve inşaat   sözleşmesi( EPC) imzalanmıştır. Şirket, 

söz konusu yatırım ile artan enerji maliyetlerini karşılamasının yanı sıra  tüketim sonrası üretilen 

fazla elektriğin şebekeye satışı nedeniyle gerçekleşecek gelir ile kârlılığını artıracaktır. Yapılacak 

yatırımın yaklaşık 15mn dolar olması öngörülmektedir. Yatırım finansmanının Şirket özkaynakları 

ve uzun vadeli banka kredileri ile karşılanması planlanmaktadır 

 

 Burçelik Vana Sanayi (BURVA, Pozitif): Şirket ile yurtdışındaki bir müşterisi ile 350bin USD 

tutarlı, Nisan 2023 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşılmış olup, söz 

konusu sözleşme 19.01.2023 itibari ile imzalanmıştır 

 

 Cosmos Yatırım Holding (COSMO, Pozitif): Şirketin bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik A.Ş. 

yurtiçi yeni müşterisi ile 19.01.2023 tarihinde endüstriyel bir tesisin skada ve otomatik kontrol 

sistemleri altyapısı, projelendirme, uygulama/devreye almaya yönelik iş akdi imzalamıştır. 

Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 12,5mn'dir 

 

 Despec Bilgisayar Pazarlama (DESPC): Şirket ile Hikvision'ın bir yan kuruluşu olan ve flash 

bellek alanında bağımsız Ar-Ge ve üretim kapasitesine sahip 2017 yılında Çin'de kurulan Hangzhou 

Hikstorage Technology Co. Ltd ile güvenilir depolama ürünleri markası Hiksemi ürünlerinin 

Türkiye'de satışı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.  

 

 Elite Naturel (ELITE): Şirketin 54mn TL çıkarılmış sermayesinin, 250mn TL'lik kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde kalmak üzere, %150 oranında iç kaynaklardan artırılarak 135mn TL'ye 

çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.  
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 Europen Endüstri İnşaat (EUREN): Şirket, 2022 yılında mevcut fabrikaların çatılarında 

yapımına başlanmış olan 14,7 MW lik Ges projelerinden 4,6 MW sinin 15.12.2022 tarihinde devreye 

alındığını duyurmuştu. 19.01.2023 tarihi itibari ile de 6,4 MW lik kısmı daha ön kabulleri yapılarak 

devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Bununla birlikte  devreye alınan Ges santrali 

kurulu gücü 11 MW a ulaşmıştır. 

 

 Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Pozitif): 1-) Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve 

Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 19/01/2023 tarihinde 

gerçekleştirilen, 2022/1363318 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-429 Referanslı 154kV Çorlu TM Yenileme 

Yapım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz 

bedeli 112,6mn TL'dir. 2-) Şirket, ILGAZ İNŞAAT A.Ş.'nin Ankara/Polatlı ve Mersin'de bulunan 

şubelerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ankara İli Polatlı İlçesinde bulunan fabrikasına, 

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi 

Santralleri yapılması hususunda ILGAZ İNŞAAT A.Ş.'den sipariş almıştır. Sipariş bedeli vergiler 

hariç toplam 420.000 USD'dir.  

 

 Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM, Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu, artan doğal gaz ve elektrik 

fiyatları gözetilerek, hem maliyet düşürme hedefleri hem de sürdürülebilirlik çalışmaları 

kapsamında, öncelikli olarak grup içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, Yerköy Kale Seramik Özel 

OSB adresinde 5 farklı parselde 171.477,07m² alanın 99.520,07m²'sinde 5MWe 

(MegaWattİnvertör), Balıkesir fabrika çatısına ise 0,96MWe olmak üzere toplam 5,96 MWe 

kurulmasına; Bu alanda, alternatif tekliflerin de değerlendirilmesi suretiyle, şirket kaynakları ve 

yeşil finansman imkanları değerlendirilerek, yaklaşık 6mn dolarlık yatırım yapılmasına, karar 

vermiştir. 

 

 Koç Holding (KCHOL): Şirketin Yönetim Kurulu tarafından, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı 

Vakfı'nın sahibi olduğu Arçelik A.Ş. sermayesinin %0,87'sine denk gelen 5,86mn TL nominal değerli 

Arçelik A.Ş. payının toplam 630mn TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına 

karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri 19.01.2023’de tamamlanmıştır. 

 
 Kontrolmatik Teknoloji Enerji (KONTR, Pozitif): Şirket, katılmış olduğu Boru Hatları İle Petrol 

Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından düzenlenen "Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı 

Isısının Enerji Dönüşümü Projesi" işi ihalesinde vergiler hariç 349,8mn TL bedelle en iyi teklifi 

vererek 1. sırada yer aldığını açıklamıştır. 

 
 Manas Enerji Yönetimi (MANAS): Şirket Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihinde toplanarak; 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 60mn TL kayıtlı sermaye tavanının; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar 

kapsamında, 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 450mn TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz 

konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadil onayı için 

Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir. 

 

 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Pozitif): Şirket daha önce yurtiçinde yerleşik bir 

müşterisi ile imzaladığı iyi niyet mektubu kapsamında, ilk aşamada KDV hariç toplam 9,7mn ABD 
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Doları tutarında güneş paneli satış sözleşmesi imzalanmış olduğunu, ön ödeme bedelinin 

18.01.2023 tarihinde alındığını duyurdu. 

 

 Türk Traktör (TTRAK): Rekabet Kurulu tarafından, traktör üretim ve pazarlama sektöründe 

faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesini 

ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketin de içinde bulunduğu sektördeki birçok 

şirket nezdinde soruşturma açılması için alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları 

başlatılmıştır. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 

4054 sayını Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları 

veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi (TMSN): Rekabet Kurulu tarafından, traktör üretim ve 

pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun'un 4.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde 

bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılması için alınan karar kapsamında 

soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma 

açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayını Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza 

yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. 

 

 Ulusoy Elektrik İmalat (ULUSE): Yönetim Kurulunun 18.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararı 

ile şirketin, 500.000 ABD Doları toplam sermayesi içerisinde 495.000 ABD tutarında payına sahip 

olduğu Endonezya'da kurulu bağlı ortaklığı PT Ulusoy Electric Industry ve yine 500.000 ABD Doları 

toplam sermayesi içerisinde 495.000 ABD tutarında payına sahip olduğu Endonezya'da kurulu bağlı 

ortaklığı PT Ulusoy Electric Indonesia şirketlerinin faaliyetlerine, müşteri taleplerindeki önemli 

azalış ve uzun dönemde olumsuz piyasa beklentileri sebepleriyle, son verilerek kapatılmalarına 

karar verilmiştir. 

 

 Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Şirket, Polonya'da iş geliştirme ve operasyonel amaçlar 

ile yer almak için %100 bağlı ortaklık şeklinde bir şirket devralmıştır. 

 

Pay Geri Alımları 

 

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 71,10 – 72,30 TL fiyat aralığından (ortalama 

71,6508) 1.398 adet pay geri almıştır.  

 

 LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 93,46 TL fiyattan 5.000 adet pay geri almıştır. 

 

 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına 40,24 – 40,40 TL fiyat aralığından 

(ortalama 40,29) 9.000 adet pay geri almıştır. 

 
Ekonomi Haberleri 

 

 ABD'de federal hükümet 31,4 trilyon dolar olan borçlanma limitine ulaştı. ABD'de Joe 

Biden liderliğindeki federal hükümet 31,4 trilyon dolar olarak belirlenmiş olan borçlanma tavanına 

dün ulaştı. Kasım ayında yapılan seçimler sonrası Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun 
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Cumhuriyetçilere geçmesinin Biden yönetiminin tavanın yükseltilmesi talebini Kongre'den 

geçirmekte çok zorlanmasına yol açacağı ve önümüzdeki aylarda bir mali krizin ortaya çıkabileceği 

ifade ediliyor. Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin de 

aralarında olduğu Kongre liderlerini Hazine Bakanlığı'nın federal hükümetin  5 Haziran'a kadar 

temerrüde düşmemesi için olağanüstü nakit yönetim tedbirleri uygulamaya başladığı konusunda 

bilgilendirdi. (Foreks) 

 

 Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi. Çin Merkez Bankası, piyasa 

beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli LPR oranını yüzde 3,65'te ve konut kredileri için referans 

olarak değerlendirilen 5 yıl vadeli LPR oranını yüzde 4,30 seviyesinde tuttu. Çin MB, 1 ve 5 yıl 

vadeli LPR oranlarını en son Ağustos ayında değiştirmişti. (BloombergHT) 

 

 Fed Başkan Yardımcısı, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını söyledi. ABD 

Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, son ılımlılığa rağmen enflasyonun yüksek 

olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini 

sağlamak için para politikasının bir süre daha 'yeterince kısıtlayıcı' olması gerekecek." dedi. Dün 

açıklanan sanayi üretimi verilerinin imalat sektöründe zayıflamaya işaret ettiğini dile getiren 

Brainard, ABD büyümesinin 2022 ve 2023'te potansiyelin altında olacağına dair beklentilerin de 

para politikasındaki önemli sıkılaşmayı yansıttığını anlattı. Brainard, üretim artışındaki 

yavaşlamanın aksine, iş gücü piyasasının 2022 boyunca sıkı durumda olduğunu, işten çıkarmaların 

Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin altında kaldığını belirtti. Enflasyonun son aylarda yüksek 

seviyelerden gerilediğini hatırlatan Brainard, bu yavaşlamanın savaşla ilgili enerji şoklarıyla temel 

mal enflasyonundaki hafiflemeyi yansıttığını kaydetti. (AA) 

 

 İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. İngiltere'de tüketici 

güveni 3 aydır ilk kez düştü. Ocak ayında tüketici güven endeksi son 50 yılın en düşük seviyesine 

yaklaştı. Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ocak ayında 

1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan -45'e indi. Ekonomistler, Aralık ayında -42 

olan güven endeksinin -40'a toparlanmasını bekliyorlardı. (Foreks) 

 

 Japonya'da enflasyon 41 yılın zirvesinde. Japonya'da tüketici enflasyonu Aralık ayında 41 yılın 

zirvesine çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları BOJ'un yüzde 2 olan hedefini ikiye katlayarak yüzde 

4 seviyesine yükseldi. Taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon Aralık 

ayında da Kasım ayında olduğu gibi yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu, Aralık 1981'den bu yana 

görülen en hızlı yıllık artış oranı. Taze gıda fiyatlarının yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarıda bırakan 

çekirdek enflasyon da Aralık ayında Kasım ayındaki yüzde 2,8'den yüzde 3,0'a hızlandı.  Kasım 

ayında yıllık yüzde 13,3 artan enerji fiyatları, Aralık ayında yüzde 15,2 yükseldi. (Foreks) 

 

 SPK'den halka arzlarla ilgili yeni kararlar. SPK açıklamasında, son dönemde gerçekleştirilen 

ilk halka arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının 

karşılandığının görüldüğü belirtildi. "Kurul, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin 

daha fazla karşılanmasını, sınırlı sayıda yatırımcısı bulunan ya da fonun önemli bir kısmına sahip 

az sayıda yatırımcının olduğu serbest ve/veya özel fonların, payların ilk halka arzından bireysel 

yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almamalarını teminen kararlar aldı." ifadesi yer alan 

açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Buna göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa 

halka arz edilmesi işlemleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında 'özel' ibaresi yer alan yatırım 
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fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için 'yatırımcı sayısının 50'den az olmaması' 

ve 'herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının yüzde 20'sinden fazlasına sahip 

olmaması' koşullarının bir arada sağlanması gerekecek. Bu şartları sağlamayan serbest ve/veya 

özel fonlar bireysel yatırımcı olarak değerlendirilecek." (AA) 

 

 Williams: Fed'in enflasyonu soğutmak için daha faizleri daha da artırmaya ihtiyacı var. 

New York Fed Başkanı John Williams, New York'ta Sabit Getirili Analistleri Derneği'nin etkinliğinde 

yaptığı konuşmada, "Enflasyon hala yüksek ve arz-talep dengesizliklerinin devam ettiği yönünde 

işaretler var. Para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir şekilde getirmek için 

yapması gereken daha çok işi olduğu açık" dedi. "Enflasyonu aşağı getirmenin bir süre için trendin 

altında büyüme ve iş gücü piyasası şartlarında bir miktar gevşemeyi gerektirmesi büyük olasılık" 

diye konuşan Williams, "Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek maksimum istihdam ve uzun vadede 

istikrarlı fiyatları için zaruri. İşimizi tamamlayana kadar rotada kalmaya devam etmemiz çok 

önemli" ifadelerini kullandı. Enflasyon baskılarının yavaşlamaya başladığına dair işaretler 

gördüklerini belirten Williams, enflasyonun bu yıl yüzde 3'e gerilemesini beklediğini vurguladı. 

(Foreks) 

 

 Bailey: İngiltere ekonomisinin resesyona gireceğine inanmaya devam ediyoruz, ancak 

bu sığ bir resesyon olacak.  İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere 

ekonomisinin bir resesyona gireceğine inanmaya devam ettiklerini, ancak bu resesyonun sığ 

olacağını öngördüklerini söyledi. Enflasyonun bahar aylarında hızlı şekilde düşme yolunda 

ilerlemeye devam ettiğini, bununla birlikte iş gücü piyasasının Banka'yı faiz artırımı yolu ile 

müdahaleye zorlayan daha fazla enflasyonist baskı yarattığını da vurguladı. Faiz oranlarının nerede 

tepe yapacağı konusunda yorum yapabilecek durumda olmadığını da anlatan Bailey, "Faiz oranları 

enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmekte önemli bir silah" diye konuştu. Bailey, Kasım ayında 

ifade edilen yüzde 6 seviyesinin faizde tepe noktası için çok yüksek olduğunu belirtirken, piyasada 

dile getiriler yüzde 4,5 seviyesini teyit edecek durumda olmadığını da vurguladı. (Foreks) 

 

 Dimon: Fed faizi yüzde 5'in ötesine yükseltecek. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, enflasyonun 

yüksek seyretmeye devam ettiği ortamda Fed'in faiz oranını yüzde 5'in ötesine geçirmesini 

beklediğini söyledi. Enflasyonda son dönemde görülen gerilemenin petrol fiyatlarındaki geri 

çekilme ve Çin'deki yavaşlama gibi geçici faktörlerden kaynaklandığını savunan Dimon, "Çin'in 

yavaşlamasının, petrol fiyatlarının bir miktar düşmesinin faydasını gördük" diye konuştu. Dimon, 

ABD'nin ılımlı bir resesyon ile karşı karşıya kalması durumunda faiz oranının yüzde 6'ya 

yükseleceğini belirtirken, ekonomide daralmaları öngörmenin herkes için zor olduğunu da 

vurguladı. (Foreks) 

 

 Fed üyesinden yavaşlama mesajı. Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyonla 

mücadele etmek için sürdürülen sıkılaşma politikasının daha ılımlı hızda devam etmesinden yana 

olduğunu belirtti. Bu yıl oy hakkı bulunmayan Collins “Daha fazla faiz artışı bekliyorum. 

Muhtemelen yüzde 5’in biraz üzerinde olur ve bir süre bu seviyede kalır” ifadesini kullandı. Fed’in 

1 Şubat’taki toplantıda artış hızını yavaşlatması ve 25 baz puanla yola devam etmesi bekleniyor. 

Collins konuşmasında enflasyonun büyük bir durgunluğa yol açmadan düşürüleceği konusunda 

iyimser olduğunu da sözlerine ekledi. 
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 İngiltere'de gıda fiyatlarında son 45 yılın en sert artışı görüldü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi 

(ONS) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 arttı. 

Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçti. ONS verilerine 

göre, İngiltere'de gıda fiyatlarında aralık ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artış süt, şeker, reçel, 

bal ve çikolata kalemlerinde kaydedildi. (AA) 

 

 Knot: Piyasa ECB faiz artırımlarını düşük fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda 

MB Başkanı Klaas Knot, yatırımcıların ECB'nin planladığı faiz artırımı miktarını olması gerekenden 

düşük fiyatlıyor olabileceğini, ECB'nin birçok defa 50 baz puan artırım yapacağını söyledi. Knot, 

yatırımcıların ECB'nin ortaya koyduğu politika yönlendirmesini daha ciddiye almaları gerektiğini 

vurguladı. Knot, ECB'nin para politikasında sıkılaştırmayı en ayından yıl ortasına kadar devam 

ettireceğini belirtirken, "Faizlere ilişkin cari piyasa fiyatlaması Banka'nın enflasyonu yüzde 2 

seviyesine indirme hedefi ile tutarlı değil" dedi. (Foreks) 

 

 UEA Başkanı Birol: Gelecek kış daha zor geçebilir. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı 

Fatih Birol "40 yıldan beri ilk defa geçen sene Çin’deki ithalat talebi düştü; fakat açılma ile birlikte 

Çin piyasalardan önemli miktarda LNG ithal edecek. Rusya’dan gaz ithalatı ise sıfıra gelecek. Bu iki 

sebep doğrultusunda 2023-2024 kışı hâlâ riskli” dedi. Birol Türkiye’ye dair değerlendirmesinde ise 

“Doğalgaz açısından baktığımız zaman iki tane önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi Sakarya 

havzasından gelecek olan doğalgaz. İkincisi ise Türkiye’nin büyük bir doğalgaz depolama tesisi 

gündeme getirmesi. Bu da enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli. Nükleer konusunda 

atılan adımlar bence çok isabetli. (BloombergHT) 

 

 WhatsApp’a 5,5 milyon euro para cezası. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Avrupa Birliği 

(AB) veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5,5 milyon euro para cezası verildi. İrlanda'da bulunan 

Veri Koruma Komisyonu, WhatsApp'ın veri işletim süreçlerini 6 ay içinde AB gizlilik kurallarına 

uygun hale getirmesini kararlaştırdı. Öte yandan, WhatsApp kararı temyize götüreceğini açıkladı. 

 
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 
 

20 Ocak Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

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

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

ABD 17:00 Fed Üyesi Harker'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% 

ABD 21:00 Fed Üyesi Waller'ın Konuşması       

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 

25 Ocak Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       
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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% 

26 Ocak Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri Haf     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri Haf     

ABD 16:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Ara   0,10% 

ABD 16:30 Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Ara 2,50% -2,1% 

ABD 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri 4Ç 4,50% 4,70% 

ABD 16:30 Reel Tüketici Harcamaları 4Ç   2,30% 

ABD 16:30 GSYH - Çeyreklik 4Ç 2,80% 3,20% 

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi Ara   -83mlr 

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları Ara 618bin 640bin 

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. 

mailto:Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/

