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HAFTANIN GELİŞMESİ!  

Türkiye Salgın Yılında %1,8 Büyüdü  

 

2020 yılında Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkisi ile büyük bir küresel kriz 

içerisindeyiz. Bu görülmemiş küresel krize rağmen Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,8 

büyüme gösterdi; son çeyrek için büyüme rakamı ise %5,9 oldu. Böyle bir yılı pozitif bir 

büyümeyle tamamlamak Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına dair bir gösterge olarak 

görülebilir. 

Birçok gelişmiş ülke geçtiğimiz yıl, 2008'deki küresel finans krizinden daha fazla daraldı ve 

gelişmekte olan ülkelerin bazıları son 60 yılın en kötü büyüme performansını kaydetti. En 

büyük ekonomik daralma gösteren ülkeler arasında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, 

Brezilya, Meksika ve Arjantin bulunuyor.  

Türkiye salgın yılında, G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte yılı büyüme ile kapatan iki ülkeden 

biri oldu. 
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PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Menkul Kıymet Faizlerinde Yükseliş Devam Ediyor 

TCMB’nin politika duruşu TL’de olumlu ayrışmanın sürmesini sağlayabilir.  

• Risk İştahının Azalması Eurobond Piyasasını Olumsuz Etkiledi 

Bu hafta yükselen CDS primi ile beraber eurobond fiyatlarında geri çekilmeler gözlendi. 

• Dolar, Pariteler Üzerindeki Baskıyı Arttırdı 

Piyasalardaki gelişmeler ile dolar endeksinin güçlenme eğilimini sürdürmesi diğer 

para birimlerinin değer kaybetmesine yol açıyor. 

• Küresel Risk İştahının Bozulması Küresel Borsalara Olumsuz Yansıyor 

Powell'ın açıklamalarından tatmin olmayan piyasalarda satış baskısı arttırırken, BIST100 

pozitif ayrışarak yükseldi.  

 
• Petrol Artışını Sürdürürken, Emtialarda Değer Kaybı Sürüyor 

OPEC toplantısında arzda değişiklik olmayacağı kararı petrol fiyatlarını desteklerken,  

doların değer kazancı emtia fiyatlarında gerilemenin sürmesine neden oldu. 

Kaynak: Bloomberg 

https://www.turkishbank.com/musteri-olmak-istiyorum/
https://www.turkishbank.com/acik-yatirim-nedir/
https://www.instagram.com/turkishbank/
https://www.youtube.com/channel/UC3bxkWFe7JIQoMsfNkggSMg


 
 

 Menkul Kıymet Faizlerinde Yükseliş Devam Ediyor 

Geçtiğimiz hafta açıklanan şubat ayı TÜFE aylık bazda %0.91 yıllık bazda ise %15.61 seviyesi 

ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.  TCMB’nin belirttiği gibi enflasyon hedefinde patikadan 

sapılması durumunda önden yüklemeli yeni sıkılaşma hamleleri gelebilir. TCMB’nin politika 

duruşu TL’de olumlu ayrışmanın sürmesi anlamına gelebilir. Bunun yanı sıra yurtdışı 

yerleşiklerin menkul kıymet alımlarının altı haftadır devam ettiğini görmekteyiz. 

Geçtiğimiz hafta hem kısa vadeli hem uzun vadeli menkul kıymetler faiz artışı olduğu 

görülmüştür. TL cinsi menkul kıymetlerde faiz yükselişinin devam edeceğini bekleyen 

yatırımcılar para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında yatırımlarını 

değerlendirebilirler. Borsa Para Piyasası faiz oranları, kısa vadede beklemek isteyen yatırımcılar 

için cazibesini korumaya devam etmektedir.  

  Risk İştahının Azalması Eurobond Piyasasını Olumsuz Etkiledi 

Amerikan 10 yıllık tahvil faizi haftayı 1.45-1.48% getiri bandında sürdürürken, Powell’in yaptığı 

açıklamalarda,  daha önceki beklentilerinde değişim olmadığı ve Fed’in para politikasında 

değişiklik planlamadıklarını söylemesi sonrası sert satış görerek 1.55% seviyesine kadar 

yükseldi. ABD tahvil faizlerinin artması,  global risk iştahının azalmasına neden olurken, hafta 

başında 300 baz puana doğru gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin haftayı tamamlarken 

yeniden 332 seviyelerine yükselmesine neden oldu. Artan CDS nedeniyle, Türk 

eurobondlarında satış görülürken özellikle yakın vadeli kıymetlerde satışların daha etkili 

olduğunu gözlemledik. Azalan taleple beraber, bu hafta hazine kısa vadeli eurbond verimleri 

%0,40 civarında artarken, banka eurbond verimleri ise %0,80 seviyelerine kadar artış 

göstermiştir.   

Elinde eurobond olan ve CDS primlerinin daha da yükseleceğini bekleyen yatırımcılar satış 

düşünebilirler. Risk iştahının toparlanacağını bekleyen yatırımcılar ise kısa ve orta vadeli 

eurbondlar ile içinde eurbond bulunan eurobond fonları portföyleri için alternatif olabilir.  

 Dolar, Pariteler Üzerindeki Baskıyı Arttırdı 

  

Son haftalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik dolar endeksini 

89,68 seviyelerinden iki haftada 91,60 seviyelerine taşıdı. Dolar endeksi güçlenme eğilimini 

sürdürdüğü için dolar diğer para birimleri karşısında değer kazancını sürdürüyor. 

Geçtiğimiz hafta 1,2113 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi küresel bazda endişelerin 

artması ile dolar endeksinde yaşanan yükselişten olumsuz etkiledi. Perşembe günü Powell 

sunumu ile satış baskısı görülen EURUSD yaklaşık %1,33 kaybederek 1,19130, GBP ise %0,67 

değer kaybederek 1,38308 seviyesine geriledi.  

Yılbaşından beri dolara karşı yaklaşık %8 değer kazanan Türk Lirası ise son iki haftada 

kazançlarını sildi. TL’nin bu değer kaybında yurtdışı gelişmeleri etkili olmasının yanı sıra 

yurtiçinde ise son haftalarda yaşanan Merkez Bankası döviz rezervleri tartışmaları etkili oldu. 

Geçtiğimiz hafta dolar karşısında %1,51 değer kaybeden parite 7,5171 seviyesinde haftayı 

tamamladı. 

Paritelerde yaşanan dalgalanmadan kendilerini korumak isteyen yatırımcılar, tezgahüstü türev 

piyasalarda opsiyon veya Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da beklentilerinin 

yönüne göre işlem yaparak döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerine karşı kendilerini 

koruyabilirler. Ayrıca paritelerdeki dalgalanmayı fırsata çevirmek isteyen müşteriler için ise 

artan opsiyon primleri cazip olmaya devam ediyor 
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 Küresel Risk İştahının Bozulması Küresel Borsalara Olumsuz Yansıyor 

Hafta sonuna doğru Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalarda satış baskısı artırırken,  ABD 

borsasında S&P 500 Endeksi %0,81, Nasdaq Endeksi %2.72 düşüşle;  Dow Jones endeksi de 

%1.82 yükselişle haftayı tamamladı. 

 

BIST 100 ise, hafta ortasında açıklanan enflasyon ve büyüme verilerin in beklentilerden ciddi 

bir sapma göstermemesinin desteği ile küresel borsalardaki düşüşe rağmen pozitif ayrışarak 

geçtiğimiz hafta %4,80 değer kazandı ve haftayı 1542 seviyesinde tamamladı. 

 

Tahvil faizlerinin yukarı yönlü devam edeceğini ve risk iştahının düşeceğini düşünen yatırımcılar 

hisse senetlerinde satış gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan bu düşüş dalgasının toparlanacağını 

ve ek mali teşvik paketleri ile likidite artışının borsalara olumlu yansıyacağını bekleyen 

yatırımcılar ise hisse senedi yoğun fonlara yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler. 

 

 Petrol Artışını Sürdürürken, Emtialarda Değer Kaybı Sürüyor 

  

Petrol talebindeki artış sürerken geçtiğimiz hafta OPEC toplantısından gelen arzın sabit kalacağı 

kararı fiyatların yukarı yönlü olmasına neden oldu. Petrol %8 değer kazanarak 69,55 seviyesini 

gördü. Petrol talebin devamını bekleyen yatırımcılar, içerisinde petrol bulunduran yatırım 

fonlarını tercih edebilirler.  

 

Altın ise ekonomilerde toparlanmaya dair beklentilerle sene başından bu yana %10 civarında 

değer kaybederek son 10 yıldaki en kötü performanslarından birini gerçekleştirdi.  Doların da 

değer kazanmasından olumsuz etkilenen altın ons fiyatı 1703 seviyesine gerilerken, gümüş ise 

haftayı %5,37 değer kaybı ile 25,23 seviyelerine düştü.  

 

Pandeminin etkisiyle 2075 seviyesinden gerileyen altında risk iştahının düşmesiyle tekrar 

yükseliş olabileceğini bekleyen yatırımcılar kaydi/fiziki altın veya içerisinde altın/gümüş 

bulunan yatırım fonlarında pozisyon alabilirler. 
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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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