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Yurtiçinde veri akışı küresele kıyasla sakin, jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam edecek.
Yurtiçinde yeni haftanın ekonomi takvimine bakıldığında Pazartesi günü Hazine’nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve
7 yıl vadeli değişken kuponlu tahvil ihraçları ile Ocak ayı Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri; Salı günü Şubat
ayı İmalat Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ile Hizmet, Perakende-Ticaret ve İnşaat Sektörü
Güven Endeksleri, Hazine’nin 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihraçları;
Perşembe günü Haftalık Para-Banka İstatistikleri; Cuma günü Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi öne çıkan
başlıklar olarak sıralanabilir. Ayrıca, payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal
Sonuç Açıklama takvimi konsolide olmayan sonuçlar için 1 Mart’a, konsolide sonuçlar için ise 11 Mart’a kadar
devam edecek. Bu hafta sonuçlarını açıklanması beklenen bazı şirketler şu şekilde: Pazartesi Coca Cola ve
Kordsa; Çarşamba Anadolu Efes ve Tekfen Holding; Perşembe Sabancı Holding.
Küresel gündemde hafta boyunca en önemli başlık Rusya-Ukrayna gerginliği olmaya devam edecek gibi
görünüyor. Perşembe günü ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Ayrıca,
ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de, henüz tarihi ve detaylar netleşmese de, bir görüşme
gerçekleştirebileceği yönünde haber akışı görülmekte. Diplomatik çözüm olasılığını destekleyen bu gelişmelerle
birlikte; Rusya’nın Belarus ile gerçekleştirdiği ve 20 Şubat’ta sona ermesi beklenen tatbikatları uzattığını ve
süresiz olarak Belarus’ta kalacağını duyurması da bardağın boş tarafına not edilebilir. Vadeli piyasalar son
gelişmelerin ardından küresel risk iştahının yeni haftaya nispeten olumlu bir başlangıç yapabileceğini işaret
etmekte. Piyasaların Rusya-Ukrayna gerginliğine yönelik anlık haber akışlarına olan hassasiyeti yüksek kalmaya
devam edecektir. Sıcak çatışmaya yönelik risklerin artması küresel risk iştahını düşürücü, bu yöndeki risklerin
azalması ise risk iştahını artırıcı etki yapacaktır.
Küresel ekonomi takvimine bakıldığında ise Pazartesi Almanya Ocak ayı ÜFE ve Euro Bölgesi Şubat ayı öncü
Bileşik PMI; Salı günü Almanya Şubat ayı Ifo İş Dünyası Anketi, ABD Aralık ayı Konut Fiyat Endeksleri, Şubat
ayı öncü Bileşik PMI ve Şubat ayı Tüketici Güveni; Çarşamba günü Euro Bölgesi Ocak ayı TÜFE; Perşembe
günü ABD 4Ç21 Ekonomik Büyüme, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Ocak ayı Yeni Konut Satışları; Cuma
günü Almanya 4Ç21 Ekonomik Büyüme ve Euro Bölgesi Şubat ayı Ekonomik Güven, ABD Ocak ayı Dayanıklı
Mal Siparişleri, Ocak ayı Kişisel Harcamalar ve Gelirler (özellikle Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları önemli), Şubat ayı Tüketici Hassasiyeti ve Ocak ayı Bekleyen Konut
Satışları hafta boyunca öne çıkması beklenen veriler olarak sıralanabilir. Yakın dönemde artan enflasyon ve
gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaşma adımlarına ilişkin beklentiler göz önüne alındığında başta Fed olmak
üzere ilgili merkez bankalarının yöneticilerinden gelecek mesajlar ile enflasyona ilişkin açıklanacak her türlü
veriye karşı küresel piyasaların hassasiyetinin yüksek kalmaya devam etmesi beklenebilir.
Pazartesi günü ABD borsaları Başkanlık günü tatili nedeniyle kapalı olacak.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya
mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya
alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa
koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. 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 nitelikte olup, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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 e-posta içeriğinde
yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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