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 Kapanış Değ% 

XU100 5297,77 -1,28 

XU030 5859,49 -1,12 

XUSIN 8581,81 -1,21 

XBANK 4460,01 -3,17 

XUTUM 5808,29 -1,13 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 127.456 +1,96 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 5.993 6.059 

Dolar/TL 18,84 18,84 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,80 18,80 

Euro/TL 20,52 20,46 

Sepet Kur 19,86 19,88 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

ATLAS 3,19 +10,00 

SOKE 19,38 +9,99 

SANEL 18,75 +9,97 

TNZTP 17,42 +9,97 

ONCSM 80,00 +9,97 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

ATSYH 89,10 -10,00 

ENSRI 27,60 -8,55 

QNBFL 95,50 -8,17 

PINSU 7,85 -7,54 

MIATK 114,30 -6,69 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 151,80 16.289 

KOZAL 606,00 7.283 

TUPRS 627,00 6.687 

ASELS 61,65 5.187 

EREGL 38,68 5.021 

 

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek? 

 ABD, Dayanıklı Mal Siparişleri, Mal Ticaret Dengesi – USD, Yeni Konut 

Satışları (Ara), GSYH – Öncü (4Ç22), İşsizlik Başvuruları (Haf) 

 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu (1Ç23), TCMB PPK Özeti (Oca), Menkul 
Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf) 

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif... 
ABD’de Tesla’nın beklentilerin üzerinde gelen kar raporu sonrası küresel 
piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli 
endekslerde alıcı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Japonya borsaları günü 
yatay yönde tamamlamaya hazırlanıyor. Erken kotasyonlarda dolar endeksi 
(DXY) 101,65’te yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi 
%3,44’de satıcılı seyretmektedir. Ons Altın fiyatları dün 1949 doları test etmesi 
sonrası yeni güne 1945 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda 
bugün ABD’de dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme rakamları, yurt içerisinde 
yılın ilk enflasyon raporu ile TCMB PPK Özeti öne çıkan gelişmeler arasında yer 
alıyor. Ayrıca yurt içerisinde bugün Anayasa Mahkemesinde bir siyasi partiye 
ilişkin kapatma kararı volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. ABD’de 
ekonomisinin dördüncü çeyrekte %2,6 oranında büyüme kaydetmesi 
beklenmektedir. Enflasyon raporu sunumunda ise 2023 yılına ilişkin görünüm, 
para politikası ve enflasyona ilişkin beklentiler yakından takip edilecek konu 
başlıkları arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile 
başlanmasını ve gün içerisinde 5 günlük AO 5371 – 5460’ın önemli direnç 
seviyeleri olmasını beklemekteyiz. Endekste olası satışlarda ise 5244 ve 5103 
destekleri takip edilebilir. 
 
Piyasalarda dün neler oldu?  
ABD’de açıklanan şirket bilançolarının resesyon endişelerini artırması, risk 
iştahını baskıladı. Dow Jones %0,03 artış kaydederken, S&P 500 -0,02% ve 
Nasdaq -0,18% değer kaybetti. ABD’de seans sonrası Tesla’nın bilançosu takip 
edildi. Tesla’nın olan hisse başı karı 1,15 beklentilerin üzerinde 1,19 dolara 
yükseldi. Şirketin net karı 2022 dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %59 artarak 3,7mlr dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Teknoloji 
şirketi IBM’in net karı ise dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %16 artışla 2,7mlr dolara çıktı. Şirketin net karı 2022’nin tamamında ise 
%71,5 azalışla 1,6mlr dolar oldu. Euro Bölgesi’nde öne çıkan bir veri olmadı. 
Almanya’da IFO iş iklimi endeksi ocakta 90,2 ile beklentilere paralel 
gerçekleşti. Açıklanan veriler, iş dünyası güveninde iyileşmenin devam ettiğini 
gösterdi. Aralıkta endeks 88,6 seviyesinde gerçekleşmişti. IFO ekonomisti 

Klaus Wohlrabe, muhtemelen bir resesyon olmayacağını ancak büyümenin ilk 
çeyrekte hafif bir şekilde düşeceğini söyledi. İngiltere ÜFE aralıkta %17,5’ten 
%14,7’ye geriledi. Piyasada beklenti %16,4 seviyesinde bulunuyordu. Yurt 
içinde güven endeksleri takip edildi. Ocakta hizmet sektöründe güven %1,7, 
perakende ticarette ise %1 düşüş gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 
%0,6 artış kaydetti. Reel kesim endeksi bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 
101,7 seviyesinde gerçekleşti. TCMB mevsimsel etkilerden arındırılmamış 
kapasite kullanım oranının ocakta 1,2 azalışla 75,3 seviyesine indiğini açıkladı.  
 
Veri Gündemi: Küresel piyasalar ABD tarafında açıklanacak olan verilere 
odaklandı. Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin aralıkta %2,5 artması bekleniyor. 
Kasımda %0,10 olan çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin ise aralık ayında 
%0,20 düşüş göstereceği tahmin ediliyor. Yeni konut satışlarının 640 binden 
617 bine gerilemesi bekleniyor. Geçen hafta 190 bin artış kaydeden işsizlik 
maaşı başvuruları için beklenti 205 bin artış olması yönünde. Ülkede son olarak 
öncü GSYH verileri ve mal ticaret dengesi açıklanacak. ABD ekonomisinin 
4Ç22’de %2,6 büyüdüğü tahmin ediliyor. Mal ticaret dengesinin ise 83mlr dolar 
açık vermesi bekleniyor. Yurt içinde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 
“Enflasyon Raporu 2023-I” sunumu takip edilecek. Diğer yandan TCMB PPK 
özeti yayımlanacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini %9 
seviyesinde sabit tutmuştu. Son olarak haftalık olarak açıklanan menkul kıymet 
ve para-banka istatistikleri takip edilecek. 
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Şirket Haberleri 
 
 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) 

kapsamında RODRG.E paylarında 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 
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 SAMAT.E ve VKING.E payları 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 

24/02/2023 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 TNZTP.E payları 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli 
işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 

 

 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. 

maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) 

payında 26/01/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt 

Takas" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2023'tür. 

 

 Arçelik (ARCLK, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %224,68, oranında artışla 2.564mn TL’ye yükselirken, çeyreksel bazda %663,87 

(3Ç22:335,76mn) oranında artış kaydetmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 961mn 

TL’de bulunmaktaydı. Satışlar piyasa beklentisi olan 39.111mn TL’ye paralel olarak yıllık %74 ve 

çeyreklik %14,4 artış ile 39.191mn TL’ye yükseliş kaydetmiştir. Böylece şirketin 2022 yılı toplam 

satış gelirleri yıllık bazda %96,5 oranında artışla 133.916mn TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 

satışlar içerisindeki payı %30 olan yurt içi satışlar yıllık %112, çeyreklik bazda %24 artış ile 

12.522mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 4Ç22’de bir önceki yılın aynı döneminde göre %102,4 ve 

çeyreksel bazda %23,56 oranında artışla 3.601mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK’te piyasa 

beklentisi medyan tahmini 3.635mn TL’de bulunmaktaydı. Azalan maliyetler, fiyat artışları ve daha 

da iyileşen operasyonel gider/satış oranı yılın son çeyreğinde FAVÖK marjına 42 baz puan katkı 

sağlamıştır. Böylece FAVÖK marjı 4Ç22’de %9,19 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 12 aylık 

sonuçlarına göre toplam FAVÖK geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 oranında artışla 

11.858mn TL’ye yükselmiştir. Şirket, 2023 konsolide satış beklentisini %45 olarak 

öngörmektedir. 2023 yılı Türkiye hasılat büyümesi %45, uluslararası yabancı para büyüme 

ise %6,00 olarak öngörüldü. Şirket, FAVÖK marjını %10, işletme sermayesi/satış oranını 

%23 – 25 ve yatırım harcamasını 300mlr€ olarak öngörmektedir.  
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 Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO, Sınırlı Pozitif ): Şirketin 2023 yılında, devam etmekte 

olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1. Çeyrekte; 206.928 m2 toplam brüt satış alanı ve 

KDV hariç toplam 11,6mlr TL satış değeri, 2. Çeyrekte; 501.122 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV 

hariç toplam 17,3mlr TL satış değeri, 3. Çeyrekte; 530.605 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV 

hariç toplam 19,7mlr TL satış değeri, 4. Çeyrekte; 242.405 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV 

hariç toplam 14,3mlr TL satış değeri, Toplamda ise; 1.481.060 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV 

hariç toplam 62,9mlr TL satış değerine ulaşacağı hedeflenmekte. Şirketin net karının ise 4,2mlr TL 

olabileceği öngörülmektedir. 

 

 Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Pozitif): Şirket, Asts Profil Mühendislik Ve Plastik A.Ş. ile 

Karaman İli Merkez İlçesinde bulunan arazilerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h 

maddesi kapsamında Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşmaya 

varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 2,56mn USD'dir.  

 

 Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM, Pozitif): Şirketin güneş enerji santralleri 

anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi ile Gemak Genel Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 

"Plastikçiler OSB'de bulunan 2 adet fabrika çatısına Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu 

sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken 

aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme bedeli 

KDV hariç 640.000 USD'dir. Sözleşme 25.01.2023 tarihinde imzalanmıştır. 

 

 İmaş Makine Sanayi (IMASM, Pozitif): Şirket ile Afrika'da mukim bir müşterisi arasında 

imzalanan, 1,2mn USD karşılığında 160ton/gün kapasiteli un fabrikası kurulum ve devreye 

alınması sözleşmesine istinaden şirket hesabına ilgili peşinat ödemesi 25.01.2023 tarihinde 

ulaşmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 25 Mayıs 2023'e kadar sevk edilmesi öngörülmektedir. 

Akreditif tutarının %35'i peşin, %35'i peşinattan 2 ay sonra, %25'i vesaik mukabili, %5'i ise fabrika 

çalıştırıldığında ya da yükleme tarihinden en fazla 10 ay sonra tahsil edilecektir. 

 

 Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket, 25.01.2022 tarihinde girmiş olduğu; 

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen, 1006228 ihale kayıt numaralı," Dicle Edaş 2023 

Diyarbakır 1.Grup Ag/Og Elektrik Tesis Yapım İşi" ihalesinde, vergiler hariç 98,7mn TL bedelle en 

avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. 

 

Pay Geri Alımları 

 

 Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET): Şirket, pay başına 13,28 – 13,30 TL fiyat aralığından (ortalama 

13,29) 150.000 adet pay geri almıştır. 

 

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 67,10 – 68,95 TL fiyat aralığından (ortalama 

68,0898) 1.473 adet pay geri almıştır.  

 

 Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 40,22 TL – 41,50 TL (ağırlıklı ortalama 

40,97 TL) fiyat aralığından toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır. 
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 Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 26,34 TL – 26,64 TL (ortalama 26,47 TL) fiyat 

aralığından toplam 14.500 adet pay geri almıştır.  

 

 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına başına 37,66 – 38,00 TL fiyat aralığından 

(ortalama 37,78) 9.000 adet pay geri almıştır. 

 

 MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 79,15 TL – 82,90 TL (ağırlıklı ortalama 

80,64 TL) fiyat aralığından toplam 51.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır. 

 

Ekonomi Haberleri 

 

 Tesla'dan son çeyrekte rekor gelir. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2022'nin Ekim-

Aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2021'in 

dördüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan 

Tesla'nın geliri, 24,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini de geride bıraktı. (BloombergHT) 

 

 BM, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yavaşlayacağını öngördü. Birleşmiş Milletler 

(BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, Kovid-19'un devam eden etkisi ve 

kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a 

gerileyeceğini öngördü. Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa 

Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri 

kalanını olumsuz etkiliyor. BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten 

sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024‘te ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu. Ayrıca 

Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise 

düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi. (AA) 

 

 Kanda: Kurlarda tek yönlü keskin hareketlere izin verilemez. Japonya'nın döviz 

politikasından sorumlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Masato Kanda, kurlarda tek yönlü keskin 

hareketlerin kabul edilemeyeceğini belirtti ve Japonya'nın kurlarda spekülatif veya ciddi hareketleri 

frenlemek için müdahaleye kararlı olduğunu teyit etti. Kanda, "Geçen yıl görülen keskin, tek yönlü 

hareketler arzu edilmiyor ve müsamaha edilemez" ifadelerini kullandı. Hükümetin kur 

hareketlerinde istikrarı korumayı amaçladığını belirten Kanda, BOJ'un para politikasında bağımsız 

olduğunu ve fiyat istikrarına sağlamaya odaklandığını da vurguladı. (Foreks) 

 

 Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi. Şirketlerin TL cinsi kur korumalı 

mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde 

genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 

itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında 

değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar 

vergisinden istisna olacak. Önceki uygulamada bu istisna şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli 

bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsıyordu. (BloombergHT) 

 

 TCMB'den, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL'ye dönüşümüne destek. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına 
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çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek. TCMB'ye satışı 

yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin 

yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak. (AA) 

 

 ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü, faizler geriledi. ABD'de mortgage 

başvuruları iyi başlatığı 2023 yılında yukarı hareketini sürdürüyor. Faizlerde ise düşüş üçüncü 

haftaya taşındı. ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 

mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage 

başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 20 Ocak ile sona eren haftada yüzde 7,0 artışla 255,3 

puana çıktı. MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 3,4 artışla 205,4 

puan olurken, refinansman endeksi yüzde 14,6 artışla 502,3 puana geldi. Söz konusu haftada 30 

yıllık mortgage faizi yüzde 6,23'den yüzde 6,20'ye indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık 

ortalamada 22 baz puan gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre 248 baz puan artış görüldü. 

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 5,58'den yüzde 5,54'e inerken, tek yükselen faiz olan 5 yıllık 

ARM kredi faizinde oran yüzde 5,31'den yüzde 5,44'e çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha 

büyük) kredi faizinde ise oran yüzde 6,08'den yüzde 5,92'ye indi. (Foreks) 

 

 AMB üyesinden yarım puanlık artışa destek açıklaması. Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve 

İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) gelecek iki 

toplantıda geçen ay yapılan yarım puanlık faiz artışına benzer bir miktarda artış yapmasını 

desteklediğini söyledi. "Gelecekteki politika kararlarımızın, hüküm süren belirsizlik göz önüne 

alındığında, verilere bağlı olmaya devam etmesi gerekiyor." diyen Makhlouf enflasyonu hedef 

aralığa getirmenin ekonomi ve toplumun refahı için şart olduğunu söyledi. Makhlouf, enflasyonun 

hala çok yüksek olduğunu vurguladığı konuşmasında, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli 

hedeflerine zamanında geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının “istikrarlı bir hızda” önemli 

ölçüde artması gerekeceğini belirtti. (BloombergHT 

 

 Bakan Nebati: Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlamış olacağız. Hazine ve Maliye Bakanı 

Nureddin Nebati, “Biz net ithalatçı olduğumuz için petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi lazım 

ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun. Döviz kurlarında oynamanın en aza inmesi 

lazım ki etkili olsun. Şu an bunları yakaladığımız için enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat 

istikrarını yavaş yavaş - ani yapmıyoruz bilerek - sağlamış olacağız” açıklamasını yaptı. 

Bloomberg'in haberine göre, AK Parti milletvekillerine sunum yapan Nebati, dolarizasyonun tersine 

döndürülmesine ilişkin bir soru üzerine, “Dövizden kurtulmanın tek yolu vardır. Dövizden gelir elde 

etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması ve bunu yaparken de alternatif alanların 

oluşturulması. İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman 

bir ülke. Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor. Parasını da korumak 

istiyor. Nereye? Faize yatırmayınca iki alan kalıyor. Ya dövize ya altına bağlayacak ya da 

gayrimenkule” ifadelerini kullandı. (BloombergHT 

 

 Beyaz eşya üretim ve ihracatı Aralık ayında geriledi. TÜRKBESD verilerine göre altı ana 

üründe beyaz eşya üretimi aralık ayında yüzde 10 düşüşle 2,31 milyon adet olarak gerçekleşti. 

Beyaz eşya iç satışı Aralık ayında yüzde 9 artışla 577 bin 737 adet oldu. İhracat yüzde 9 düşüşle 

1,97 milyon adet oldu. 2022 yılında beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 4 düşüşle 32,8 milyona geriledi. 

2022’de iç satış yüzde 2 düşüşle 8,34 milyon adet oldu. Yine geçen sene ihracat yüzde 1 düşüşle 

25,8 milyon adet olarak gerçekleşti. (BloombergHT) 
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 İngiltere Merkez Bankası'ndan para politikasında dönüş beklentisi. Piyasalarda Ağustos 

ayından beri ilk kez BOE'den 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Faiz 

artışlarının kısa vadede devam etmesi ve faiz oranlarının yaz aylarına kadar da yüzde 4,5 ile zirve 

yapması bekleniyor. Jefferies Stratejisti Mohit Kumar Avrupa ekonomisi için daha olumlu 

olduklarını, İngiltere için ise hala olumsuz görüşte olduklarını bildirdi. Societe Generale Stratejisti 

Kenneth Broux enflasyonun aşağı yönlü patikada olduğunu belirterek "Eğer resesyon ihtimali varsa 

bankanın yıl sonuna kadar faiz indirimine başlamaması için bir neden yok" diye konuştu. 

Piyasalarda bankanın gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışına neredeyse kesin gözüyle 

bakılıyor. HSBC Holdings Faiz Stratejisti Daniela Russell ise yetkililerin birkaç ay sonra faiz indirimi 

gerekeceğini varsayması durumunda haftaya 25 baz puanlık artışla devam edebileceğini söyledi. 

Uzman, "50 baz puanla devam ederlerse de sonrasında duraksayabilirler" ifadesini kullandı. 

(BloombergHT) 

 
 İngiltere'de ilk kez konut alanların sayısı 2022'de azaldı. İngiltere'de ilk kez konut alanların 

sayısı 2022 yılında düşüş gösterdi. Ancak bu düşüşe rağmen sayı 2019'un üzerinde gerçekleşti. 

Halifax tarafından derlenen verilere göre 2022 yılında İngiltere'de ilk kez konut alanların sayısı 

yüzde 11 düşüşle 362 bin 461 oldu. İlk kez konut alanların sayısı 2021'de 405 bin 320 ile rekor 

kırmıştı.  İlk kez konut alanların aldıkları konutlar için ödedikleri ortalama fiyat 2022'de 2021'e 

göre yüzde 13 artarak 302 bin 10 GBP oldu. Konutların ortalama fiyatı, İngiltere'deki ortalama 

yıllık ücretin 7,6 katı seviyesinde gerçekleşti. (Foreks) 

 

 Times: İngiltere'de Bütçe Sorumluluk Ofisi orta vadeli büyüme görünümünü 

düşürecekler. Times gazetesinin haberine göre İngiltere'nin resmi ekonomik tahmincisi olan 

Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), hükümete orta vadeli büyüme için görünümün abartıldığını ve 

görünümü düşürme niyetinde olduğunu bildirdi. Habere göre OBR'nin orta vadeli görünümü 

düşürmesi hükümetin kamu finansman için 9,2 milyar GBP büyüklüğündeki imkanının tamamını 

ortadan kaldıracak ve Maliye Bakanı Jermey Hunt'ın Mart ayındaki bahar bütçesi açıklamasında 

ortaya koyduğu manevra alanını sınırlayacak. OBR, Kasım ayında yaptığı açıklamada ekonominin 

2023'te yüzde 1,4, 2024'te yüzde 1,3, 2025'te yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 2,7 büyüyeceğini 

tahmin etti. (Foreks) 

 

Genel Kurul Tarihleri  
 

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

MARTI Martı Otel İşletmeleri 30.01.2023 

BRKO Birko Birleşik Koyunlular  31.01.2023 

MERKO Merko Gıda Sanayi ve Ticaret 10.02.2023 
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Ekonomik Takvim 
 

26 Ocak Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 10:30 TCMB Enflasyon Raporu 1Ç23     

Türkiye 14:00 TCMB PPK Özeti Oca     

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri Haf     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri Haf     

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları  Haf 205bin 190bin 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort Haf   206bin 

ABD 16:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Ara -0,20% 0,10% 

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

ABD 16:30 GSYH (Öncü) - Çeyreklik 4Ç22 2,60% 3,20% 

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi - USD Ara   -83mlr 

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları Ara 617bin 640bin 

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları - Aylık Ara -4,70% 5,80% 

27 Ocak Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı       

Japonya 02:30 Tokyo Çekirdek TÜFE - Yıllık Oca 4,20% 4,00% 

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE - Yıllık Oca   4,00% 

ABD 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri - Aylık Ara 0,30% 0,20% 

ABD 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri - Yıllık Ara 4,40% 4,70% 

ABD 16:30 Kişisel Tüketim Harcamaları - Aylık Ara   0,10% 

ABD 16:30 Kişisel Tüketim Harcamaları - Yıllık Ara   5,50% 

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı - Final Oca 64,60 64,60 

ABD 18:00 Askıda Konut Satışları- Aylık Ara   -4,00% 

30 Ocak Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Almanya 10:00 GSYİH - Yıllık (Öncü) 4Ç22   1,20% 

Almanya 10:00 GSYİH - Çeyreklik (Öncü) 4Ç22   0,40% 

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Oca   97,60 

ABD 18:30 Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi Oca   -18,80 

31 Ocak Salı           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Ara   2,50% 

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Aylık Ara   0,20% 
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Japonya 02:50 Perakende Satışlar - Yıllık Ara 3,70% 2,50% 

Çin 04:30 Bileşik PMI Oca   42,60 

Çin 04:30 İmalat PMI Oca 48,00 47,00 

Almanya 10:00 GSYİH - Yıllık (Final) 4Ç22 0,70% 1,20% 

Almanya 10:00 GSYİH - Çeyreklik (Final) 4Ç22   0,40% 

Almanya 10:00 Perakende Satışlar - Aylık Ara   -5,90% 

Almanya 10:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ara 1,00% 1,10% 

Türkiye 10:00 Turizm Geliri 4Ç22   17,95mlr 

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi Ara   -8,80mlr 

Türkiye 10:00 Hizmet ÜFE - Yıllık Ara   98,82% 

Türkiye 10:00 Aylık Para ve Banka İstatistikleri       

Almanya 16:00 TÜFE - Aylık (Öncü) Oca   -0,80% 

Almanya 16:00 TÜFE - Yıllık (Öncü) Oca   8,60% 

ABD 16:30 İstihdam Maliyet Endeksi 4Ç22 1,20% 1,20% 

ABD 17:00 Konut Fiyat Endeksi - Yıllık Kas   9,80% 

ABD 17:45 Chicago PMI Oca   45,10 

ABD 18:00 Conference Board (CB) Tüketici Güveni Oca 109,40 108,30 

1 Şubat Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 03:30 İmalat PMI - Final Oca   48,90 

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Oca   49,00 

Türkiye 10:00 İmalat PMI Oca   48,10 

Almanya 11:55 S&P Global İmalat PMI - Final Oca   47,00 

Euro Bölgesi 12:00 S&P Global İmalat PMI - Final Oca 47,80 48,80 

İngiltere 12:30 S&P Global İmalat PMI - Final Oca 44,70 46,70 

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Yıllık (Öncü) Oca 9,70% 9,20% 

Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Ara   6,50% 

ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdam Oca   235bin 

ABD 17:45 S&P Global İmalat PMI - Final Oca   46,80 

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Oca 48,20 48,40 

ABD 22:00 Fed Faiz Kararı   4,75% 4,50% 

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
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