
  
  

HAFTANIN GELİŞMESİ 

 Ülkelerin Aşı Tercihleri Değişim Gösterse de Siparişlerde Yarış Sürüyor. 

 

Dünya çapında toplam 7,4 milyar doz aşı alımı gerçekleştirildi. Bunların 3,9 milyarını yüksek 

gelirli ülkeler, 1 milyarını üst-orta gelirli ülkeler, 1,8 milyarını ise düşük-orta gelirli ülkeler satın 

alırken bu süreçte COVAX ise 700 milyon dozluk aşı anlaşmasında bulundu.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından oluşturulan COVAX, dünyanın orta ve düşük gelirli 

ülkelerinde yaşayan milyarlarca kişinin koronavirüse karşı aşılanabilmesi için oluşturulan 

küresel bir yapılanmadır. COVAX 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin 

Amerika’da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye, en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak, hastalık 

karşısında en korumasız insanların yüzde 20’sinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor. 

Aşı çalışmaları devam ederken salgından etkilenen ülkelerin aşı üreten ilaç firmaları ile anlaşma 

yapmak için yoğun çaba sarf ettikleri bilinmektedir. Ülkelerin siparişlerine bakıldığı zaman en 

çok tercih edilen aşı firmaları Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca- Oxford, Johnson and 

Johnson, Novavax olduğu görülmektedir.  

   “AÇIK YATIRIM”  
müşterisi olarak tüm 
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  PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
• Bu hafta Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor. 

Merkez Bankası faiz kararı öncesi TL cinsi faizler yatay seyrediyor.  

• Eurobond Piyasası Tekrar Yükselişte. 

Yaptırım haberlerinin olumsuz etkisinin azalması, ABD Mali destek paketi gelişmeleri ve aşı 

gelişmeleri sayesinde artan risk iştahı eurobond piyasasını destekliyor. 

• Dolar Endeksi 2,5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi. 

Vaka sayıları ve ekonomilerdeki kapanmalar dolar endeksini baskılıyor.     

•  Borsalar Rekor Yükselişlerine Devam Ediyor. 

Aşı tarafındaki olumlu gelişmelerin devam etmesi küresel piyasalara olumlu yansırken borsalar 

da rekor tazelemeye devam ediyor. 

• Emtia Fiyatları, Mali Teşvik Umutlarıyla Yükselmeye Devam Ediyor. 

Teşvik paketinin onaylaması umudu ve artan vaka sayıların devam etmesi nedeniyle 

geçtiğimiz hafta altın %2,3’e yakın değer kazanarak 1881 seviyesine yükseldi. 

Kaynak: Duke Global Health Innovation Center 

https://bit.ly/2Ghb6zH
https://www.turkishbank.com/musteri-olmak-istiyorum/
https://www.turkishbank.com/acik-yatirim-nedir/


      

                                                         Bu Hafta Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor.   

Kasım ayında TÜFE aylık bazda %2.3 artarak yıllık enflasyon %14 seviyesine gelmişti. Bu hafta 

piyasanın en önemli gündemi 24 Aralık’taki PPK toplantısı olacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan 

Para ve Kur Politikası metninde, fiyat istikrarını sağlamak için 2021 yılında sıkı para politikasının 

sürdürüleceğini, para politikasının gerekirse daha da sıkılaştırılabileceği vurgulanmıştı. MB’nin 

faiz toplantısı beklenirken, TL cinsi menkul kıymet faizlerinde geçtiğimiz hafta yatay bir seyir 

yaşandı.   

 

Bu hafta Merkez Bankası faiz kararı öncesi likit kalmak isteyen yatırımcılar kısa vadede Borsa 

Para Piyasası’nda işlem yapabilirler.  Mart ayı sonuna kadar uzatılan TL cinsi mevduat 

oranlarına uygulanan %5’lik stopaj avantajı Borsa Para Piyasası işlemleri için de geçerli olup 6 

aya kadar ve kırık vadede işlem yapılabilmektedir. 

 

                Eurobond Piyasası Tekrar Yükselişte 

Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar konusunda ABD’nin zayıf kalması ve Avrupa’nın 

yaptırımları söylem düzeyinde bırakması sonucu yurtiçi piyasadaki olumsuz görünüm 

azalırken, CDS priminin aşağı yönü destek buldu. Eurobond piyasasına gelen alımlarla özellikle 

Hazine eurobondları kayıplarını geri alırken, ABD mali destek paketi gelişmeleriyle global 

düzeyde artan risk iştahı eurobond piyasasını desteklemeye devam etti. Aşı gelişmelerinde ise 

yeni onaylanan aşılar ve dağıtıma başlanması haberleri piyasadaki olumlu havayı ve 

beraberinde risk iştahını artırdı. Bunun yanında aşı üretimi kapasitesinin yeterliliği ve talebi 

karşılaması konusundaki tereddütlerin zaman zaman gündeme geleceği ve risk iştahını 

olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. 

  

Gelişmelerle artan risk iştahı nedeniyle eurobond piyasasında görülen alıcılı seyir elinde 

eurobond bulunduran müşteriler için kar realizasyonu fırsatı yaratmaktadır. Aşı üretimi 

konusundaki yetersizliğin ve ihtiyaç duyulan arzın sağlanamaması konusundaki haberlerin 

etkisini artırması durumunda ise risk iştahında bozulma görülebilir ve bunun sonucunda 

eurobond piyasasına tekrar satış gelebilir. Bu durumda düşen fiyatlar alım için bekleyen 

müşterilere fırsat oluşturacaktır.  

   

Dolar Endeksi 2, 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi. 

ABD'de 908 milyar dolarlık teşvik paketi üzerinde anlaşma yapıldı. Öte yandan ABD’nin bazı 

bölgelerde can kayıplarının rekor seviyeye yükselmesi ve geçici kapanmaya gitmesi doları 

baskılıyor.  Dolar endeksi haftayı %0,69 değer kaybederek Nisan 2018’den bu yana en düşük 

seviye olan 90,13 dolarda kapattı. Bu süreçte doların değer kaybetmesinden destek bulan Euro 

paritesi ise haftayı %1,19 değer kazanarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesinde tamamladı. 

Diğer taraftan İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yıl bitmeden Brexit anlaşmasına 

varabileceklerine dair umutları artıyor. Umutların artması ve doların zayıflamasıyla 

Sterlin/dolar paritesi geçtiğimiz hafta önemli direnç noktası olan 1,3521 seviyesinin üzerine 

çıkarak Mayıs 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü.  

 

ABD’de teşvik paketinin onaylanması ile birlikte piyasalarda likidite bollaşacak ve gelişmekte 

olan ülkelere talep artacaktır.  Bunun yanında ABD’de daha sıkı tedbirler alınması durumunda 

dolar endeksinin üzerinde baskı artmaya devam edecektir. Gelişmelerin bu yönde ilerleyeceğini 

bekleyen yatırımcılar opsiyon işlemleri ile yatırımlarının verimliliğini artırabilir ve Vadeli 

İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP) çift taraflı işlem yaparak riskten korunabilirler. 
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      Borsalar Rekor Yükselişlerine Devam Ediyor. 

Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta yön bulmakta zorluk çekti. Salgının yayılmaya devam etmesi 

ve hayatını kaybedenlerin artması nedeniyle ABD ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Ocak ayı 

ortasına kadar geçici kapanma kararları alındı. Bu kararlar neticesinde yatırımcıların risk 

iştahında azalma görülürken piyasalarda dalgalanmalar arttı. Öte yandan İngiltere, ABD, 

Meksika ve Kanada’nın Pfizer/BionTecH aşısını onaylaması ve kullanıma başlanması risk 

iştahının düşüşünü sınırlıyor. Aşının bazı ülkelerde dağıtılmaya başlanması ve ABD’nin 908 

milyon dolarlık mali teşvik paketi üzerine görüşmelerin devam etmesinin etkisiyle haftayı SPX 

endeksi %1,25 değerlenerek 3709 seviyesinden, Dow Jones Endeksi ise rekor tazeleyerek 

30.179 seviyesinden tamamladı.  

 

Borsa İstanbul’da ise ekonomi kurumlarının normalleşme adımlarının devam etmesi, 

beklenenden iyi gelen makro veriler ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların beklenenden 

hafif olması nedeniyle banka, holding ve demir-çelik hisseleri öncülüğünde rekor kırmaya 

devam ediyor. Haftaya 1.378 seviyesinde başlayan endeks %3’e yakın değer kazanarak haftayı 

tarihi zirvesi olan 1408 seviyesinde kapattı. 

   

Aşı ve mali teşvik paketindeki olumlu haber akışlarının devam etmesi piyasalarda risk iştahını 

artırmaya devam edecektir. Artan risk iştahı ile birlikte bol likidite gelişmekte olan piyasaları 

pozitif etkilemeye devam edecektir. Bu durumda içerisinde turizm, ulaştırma, finans gibi hisse 

senetleri bulunan yatırım fonlarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler.  

 

Diğer taraftan aşı kullanımının yaygınlaşmasının zaman alması ve salgın nedeniyle 

kapanmaların artmaya devam etmesini bekleyen yatırımcılar ise içerisinde sağlık, teknoloji ve 

gıda hisselerinin bulunduğu hisse senedi yatırım fonlarına yatırım yapabilirler. 

 

 Emtia Fiyatları, Mali Teşvik Umutlarıyla Yükselmeye Devam Ediyor.   

Altın fiyatlarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı volatilite 

arttı. Öte yandan ABD ve AB’de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. ABD’nin bazı 

bölgeleri ve Almanya başta olmak üzere geçici kapatmalara giderek tedbirleri sıkılaştırma 

adımları atıyorlar. Ülkelerde tekrar kapanma yaşanmasıyla makroekonomik göstergelerin 

zayıflayacağı bekleniyor. Bununla beraber ABD’nin 908 milyar dolarlık teşvik paketinin yılbaşı 

öncesinde onaylandı. Teşvik paketinin onaylanması ve artan vaka sayıların devam etmesi 

nedeniyle geçtiğimiz hafta altın %2,3’e yakın değer kazanarak 1881 seviyesine yükseldi. 

Gümüş ise bu süreçte  %8’e yakın değer kazanarak haftayı 25,80 dolar seviyelerinde kapattı. 

Kısıtlamaların devam etmesini ve teşvik paketlerinin onaylanmasını bekleyen yatırımcılar altın 

ve gümüş fonlarına yatırım yapabilirler.  

Petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kısıtlamaya gitmesiyle geçtiğimiz hafta içinde 

son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 52,46 doları gördü. Diğer yandan başta ABD ve Avrupa 

olmak üzere büyük akaryakıt tüketicisi olan ülkelerin geçici kapanmalara gitmesiyle bu 

seviyelerde yatay seyrediyor. Petrol talebinin daralmasını beklemeyen ve aşı tarafında olumlu 

gelişmelerin devam etmesini bekleyen yatırımcılar içerisinde petrol bulunduran yatırım 

fonlarını tercih edebilirler. 
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YASAL ÇEKİNCE  
 

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, 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. 

 

Burada yer alan bilgiler Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. tarafından 

genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, 

portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak 

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir 

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler 

mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 

yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 

doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi 

vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım 

kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu 

sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve 

ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Turkish Bank A.Ş. ve 

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, 

haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların 

kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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