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HAFTANIN GELİŞMESİ!  

KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR  
 

 

 

Küresel piyasalarda koronavirüs etkisinin aşılanmayla beraber hız kesmesinin ardından ötelenmiş 

taleplerin tekrardan devreye girmesi enflasyon endişelerini artırdı. Majör Merkez Bankaları genişlemeci 

para politikası uygulamalarına devam ederken, enflasyon rakamlarının tüm dünyada beklentilerin 

üzerinde gelmesi risk iştahını olumsuz etkiledi. Yüksek büyüme-düşük enflasyon ortamından düşük 

büyüme-yüksek enflasyon senaryosuna geçilmesi, merkez bankalarının -özellikle Fed’in- faiz artırma 

olasılığının zamansal olarak daha öne çekilmesi gelişmekte olan ülke piyasalarından gelişen piyasalara 

sermaye akımına neden olabilir. Son bir yılda küresel enflasyon %1,2’den %2,4’e çıktı. ABD ‘de TÜFE 

haziran ayında %5,4’lere gelirken, İngiltere’de enflasyon haziran ayında yıllık bazda %2,2 beklentilerine 

karşın %2,5 arttı. Devam eden tedarik sorunları, yükselen emtia fiyatları, ABD’de yeni kabul edilen 1.9 

trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin yarattığı ek enflasyon ve artan talebin özellikle hizmet fiyatlarına 

getirdiği baskı küresel enflasyonu bir süre daha da yukarı çekecek gibi görünmektedir.  
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Haftalık Görünüm 

 
PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Merkez Bankası Politika Faizini %19’da Sabit Bıraktı. 

TL yatırımcısı için stopaj avantajlı enstrümanlar ilgi çekiyor. 

• Makro Veriler Eurobond’ları Desteklemeye Devam Ediyor. 

CDS primlerinin 380 seviyelerine geri çekilmesiyle birlikte eurobond’lara alım geldi. 

 

• Dolar Endeksindeki Yatay Seyir Devam Ediyor. 

ABD enflasyonu beklentileri aşsa da dolar endeksi zirve seviyelerine yakın işlem görüyor. 

  Enflasyon ve Delta Varyantı Endişeleri Gölgesinde Borsa Endeksleri Yatay Seyrediyor. 

 Delta varyantının A.B.D.’de aşılamanın az olan bölgelerinde yayılması ve enflasyon verileri şu   

ana kadar piyasalar tarafından fiyatlanmamış görüntüsü vermektedir. 

 

• Altın, Beklentilerin Üzerinde Gelen ABD Enflasyon Verisi Sonrası Art Arda Dördüncü 

Haftayı Kazançla Kapatıyor 

Altın, enflasyon verisi sonrası Jerome Powell'ın kongre konuşmasıyla birlikte haftayı kazançla 

kapattı. 

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


 
 

  Merkez Bankası Politika Faizini %19’da Sabit Bıraktı 

Merkez Bankası toplantı sonrası yaptığı açıklamada son dönemde enflasyon için riskleri şöyle vurguladı; 

ithalat fiyatlarındaki  artışlar, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz 

aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin 

fiyatlama davranışlarına etkisi. Tüm bu etkilerden dolayı, Enflasyon Raporunda yer alan tahmin aralığına 

belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi. 

Türkiye ve Dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklerken, 

kısıtlamaların hafifletilmesi iktisadi faaliyetin daha güçlü bir performans sergilemesini sağlamaktadır. 

Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve 

taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol 

açmakta ve enflasyonu baskılamaktadır. Tüm bu veriler ışığında kısa vadeli faiz oranlarında hafif yukarı 

yönlü seyir geçtiğimiz hafta da devam etti.  

TL cinsi mevduat ve menkul kıymet faizlerinin seviyesi TL yatırımcıları için cazibesini koruyor. Banka 

bonoları da stopaj avantajı nedeniyle mevduatla benzer seviyelerde getiri sağlamakta diğer taraftan 

Borsa Para Piyasası da 6 ay vadeye kadar yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Para Piyasası ve Kısa Vadeli 

Borçlanma araçları Fonları da diğer seçenekler arasında. Sıfır stopaj nedeniyle mevduatın üzerinde getiri 

sağlaması mümkün. 

Yatırımlarını orta ve uzun vadede değerlendirmek isteyenler için ise TEFAS’te işlem gören ve Açık Yatırım 

aracılığıyla ulaşılabilecek sepet fonlar Orta ve Uzun vadeli borçlanma araçları fonlarına  30 Temmuz’a 

kadar yapılan yatırımlarda sıfır stopaj avantajı  bulunmaktadır. 

  Makro Veriler Eurobond’ları Desteklemeye Devam Ediyor 

 Geçtiğimiz hafta ABD hazine tahvillerinde, büyüme ve delta varyantı kaynaklı tedirginliğin etkisiyle 

yaşanan güçlü alımlar bu hafta hafiflerken, enflasyon verisi sonrası Fed başkanı Powell’in ekonomik 

hedefler konusunda kullandığı dilde değişime gitmemesi piyasa tarafından “varlık alımlarının azaltılması” 

için daha zaman olduğu şeklinde yorumlanarak, getirilerde tekrar düşüş yaratsa da, risk iştahını bir nebze 

de olsa kuvvetlendirdi ve TC Hazinesi eurobond’ları ile Türk  bankalarının  eurobond’ları hafta genelinde 

pozitif performans sergiledi. Önceki hafta 395’e yükselen ülke risk primi CDS’ler 380 seviyesine geriledi. 

Eurobond piyasasında kar realizasyonu düşünen ve eurobond'lara gelen satışların devamını bekleyen 

yatırımcılar bu seviyelerden satış yapabilecekleri gibi döviz yatırımcıları için hala cazip faiz oranlarında 

olan eurobond’lara bu seviyelerden yeniden alım geleceğini bekleyen yatırımcılar ise hem eurobond hem 

de içinde eurobond bulunduran fonlara yatırım yapabilirler.  

 

 Dolar Endeksindeki Yatay Seyir Devam Ediyor 

  
Dolar endeksi küresel piyasalarda 92,10-92,80 bandında, aylık zirvelerine yakın seviyelerde işlem 

görmeye devam ediyor. Ekonomik toparlanmanın sağlam temposu, beklenenden yüksek gelen 

enflasyon rakamları ve QE'nin beklenenden daha erken daralacağına dair yükselen söylentiler, dolar 

endeksindeki olumlu duruşa destek oldu. Haftaya 1,1850- 1.1880 aralığında  başlayan EUR/USD 

paritesi, en düşük 1,1772 seviyelerini görmesinin ardından salı günü ABD’de açıklanan  yıllık 

enflasyonun %5'in üzerinde gelmesi ve faiz artışına ilişkin beklentilerle birlikte 1,18 seviyelerinde 

destek buldu.  

Haftaya 1,39 seviyelerinden başlayan GBP/USD kuru, 1,3767 seviyelerinden haftayı kapattı. İngiltere 

Merkez Bankası'nın son zamanlardaki şahin yorumları, QE'ye olası bir son verme beklentileri, 

önümüzdeki birkaç hafta boyunca GBP'ye destekleyici bir arka rüzgar sağlayabilir. 

Bayram öncesi TL’ye olan talebin artması ile birlikte Dolar/TL kurunda hafta genelinde %2’ye yakın bir 

düşüş gerçekleşti. Haftaya 8,67 seviyelerden başlayan kur, 8,5275 seviyelerinden haftayı kapattı. 

Yatırımcılar, tezgahüstü türev piyasalarda opsiyon veya VİOP’da beklentilerine göre alım-satım yönünde 

işlem yaparak döviz fiyatlarındaki yüsekliş ve düşüşlerine karşı kendilerini koruyabilirler.                                     
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 Enflasyon ve Delta Varyantı Endişeleri Gölgesinde Borsa Endeksleri 

Yatay Seyrediyor 

 

Geçen hafta küresel borsa endekslerindeki iyimser kapanıştan sonra bu hafta nispeten daha 

yatay bir seyir içerisinde haftayı kapattı. Küresel gündemde A.B.D. tarafında açıklanan 

enflasyon verisinin 2008’den bu yana en yüksek seviye olan 5,4 seviyesine geldi. Öte yandan 

delta varyantının A.B.D.’de aşılamanın az olan bölgelerinde yayılması ve enflasyon verileri şu 

ana kadar piyasalar tarafından fiyatlanmamış görüntüsü vermektedir. S&P500 endeksi %0,097 

oranında düşüşle 4.327,16 puandan Nasdaq 100+ endeksiyse %1,86 oranında düşüşle 

14.427,24 puandan haftayı kapatmıştır. 

Avrupa’da gündemin en önemli maddeleri arasında Avrupa tüketici fiyat endeksiydi. Bu veride 

Eylül 2020’den beri ilk kez düşüş yaşandı. Sektörel bazdaysa Avrupa’da bilişim sektörü 

hisselerinde Çin pazarındaki talep gerilemesinden ötürü gerilemeler söz konusuydu. Dax 30 

endeksi %0,094 oranında bir düşüşle 15.540,31 puandan haftayı kapattı. 

BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki endişelerle birlikte haftayı %1,08 oranında düşüşle 

1.363,28 puandan kapatırken kimya ve demir çelik sektörü pozitif ayrışırken diğer 

sektörlerdeyse negatif ayrışma bulunmaktadır. Öte yandan borsada son 3 haftadır yabancıların 

net alıcı olarak gözükmesi göze çarpan veriler arasındadır. 

Genel olarak yatay seyreden borsalarda yükseliş trendinin devam edeceğini düşünen 

yatırımcılar  içerisinde yabancı hisse senetler bulunan ve TEFAS’ta işlem gören çeşitli 

temalardaki fonlara yatırım yapabilirler. 

 

 Altın, Beklentilerin Üzerinde Gelen ABD Enflasyon Verisi Sonrası Art Arda 

Dördüncü Haftayı Kazançla Kapatıyor 

  

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ultra genişlemeci para politikasına hala bağlı olduklarını 

söylemesi, ABD’de ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması ve Fed’in görece güvercin 

mesajlarıyla haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Delta varyantının yarattığı ekonomik 

belirsizlik ortamında merkez bankalarının güvercin politikalarını terk etmelerinin zaman alacağı 

beklentisi, altının yükselişinin yeniden başlaması için bir fırsat yaratabilir.  Önce Çin Merkez 

Bankası’nın likidite hamlesi ve ardından ECB ile Fed’in piyasalara “parasal sıkılaştırma için 

erken” mesajı vermesiyle kendini yeniden 1.800 doların üzerine atan ons altın fiyatının 1.833 

doların üzerinde kalması durumunda  yeni yükselişler muhtemel olabilir.  Altın fiyatlarının 

yükseleceğini düşünen yatırımcılar içerisinde altın olan yatırım fonlarıyla portföylerini 

çeşitlendirebilirler. Gümüş fiyatları hafta genelinden yatay bir görünüm seyretmesine rağmen 

haftanın son günü gelen satışlarla 25,66’ya gerileyerek 15 Nisan’dan bu yana en düşük haftalık 

kapanışı yaptı.  

 

Çin'in petrol ithalatını yılın ilk 6 ayında azaltmasının, talepte büyümeye yönelik endişeleri 

yeniden ön plana çıkarması petrol fiyatlarını bir miktar geriletti. Hafta sonu OPEC+ grubu, 

Ağustos-Aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını 

kararlaştırdı. Haftaya 75 dolar seviyesinden başlayan brent petrol, yaklaşık %3,32 değer 

kaybederek haftayı 72,70 seviyesinden tamamladı. 
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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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