
 

 



İstanbul’da perakende fiyatlar %0.36, toptan fiyatlar %0.56 arttı. İstanbul'da Aralık 

ayında perakende fiyatlar % 0.36, toptan fiyatlar % 0.56 oranında arttı. Perakende fiyatlar 

2012'de yıllık ortalama % 9.92, toptan fiyatlar ise % 8.13 oranında artış gösterdi. Toptan 

fiyat hareketlerini yansıtan ve 2012 Kasım ayında % 0.86 artış gösteren Toptan Eşya 

Fiyatları İndeksi ise Aralık ayında % 0.56 oranında arttı. Gıda Maddeleri ile Madenler 

grubunda yer alan ve iç-dış borsalarda işlem gören maddelerin yukarı yönlü fiyat 

hareketlerinin yanı sıra akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamaları, gıda harcamaları 

grubundaki bazı ürünlerin maliyet kaynaklı fiyat artışları bu ayki enflasyonun ana 

belirleyicileri oldu. 

Brüt Dış Borç Stoku 326.3 milyar dolar. Hazine Müsteşarlığı, 30 Eylül 2012 itibarıyla 

“Türkiye Brüt Dış Borç Stoku” geçici verilerini açıkladı. Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 

326.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku 

içerisindeki payı 217.2 milyar dolar ile % 66.6 ve kamu kesimi borçlarının payı 101.1 

milyar dolar ile % 31 oldu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki 

payı ise 7.9 milyar dolar ile % 2.4 düzeyinde gerçekleşti. 

Konutlar için yeni KDV mekanizması açıklandı. Gazetelerde yer alan haberlere göre, 

yeni KDV sistemi konutun üzerinde bulunduğu arsanın ruhsat tarihindeki değeri 

üzerinden belirlenecek. Buna göre, metrekaresi 500 TL altında olan arsalar için KDV %1, 

500-1000 TL olan arsalar için %8, 1000 TL üzerinde olan arsalar için %18 olarak 

açıklanacak. Bu düzenleme bu aşamada özellikle üç büyük şehirdeki tüm yeni konutların 

%18 KDV ile satılmasına yol açabilecektir. Ancak bu düzenleme uygulaması sokak sokak 

uygulanacağından bazı bölgelerde düşük KDV oranlarının uygulanması da söz konusu 

olabilir. KDV yapısındaki bu değişiklik bir süredir konuşulduğu için sektör açısından 

sürpriz bir gelişme olarak öne çıkmıyor. Ancak yine de önümüzdeki dönemde özellikle 

merkezi projelerde fiyatların artacak olması ve 1+1 formatındaki küçük dairelerin 

cazibesini yitirmiş olmasından dolayı sektör açısından olumsuz bir gelişme olarak öne 

çıkıyor. Düzenleme bu haliyle, şehir dışı bölgelerdeki projeleri daha olumlu bir fiyat 

yapısına kavuşturacağından bu bölgelerde proje geliştiren şirketler kısmi de olsa olumlu 

etkilenebilir. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 78,208.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 307,095.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 88,266.2 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,069.00 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,426.2 0.0% 
Dow Jones 13,104.1 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,019.5 0.0% 
Frankfurt DAX 7,612.4 0.0% 
Paris CAC 40 3,641.1 0.0% 
Londra FTSE–100 5,897.8 0.0% 
Rusya RTS 1,527.0 0.0% 
Shangai Composite 2,269.1 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,580.8 0.8% 
Brezilya Bovespa 60,952.1 0.0% 
Arjantin Merval  2,854.3 0.0% 
Nikkei 225 10,395.2 0.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

 Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) 

İMKB–100 78,208.4 -%0.5 %7.0 %52.6 
USD/TRY 1.7776 -%0.3 %0.0 -%5.9 
EUR/TRY 2.3452 -%0.3 %1.5 -%4.0 
EUR/USD 1.3193 %0.0 %1.5 %2.0 
Altın/Ons ($) 1,662.4 %0.0 -%2.0 %5.6 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.82   
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Mevduatta vadeyi uzatacak teşvikler açıklandı. Başbakan Yardımcısı Babacan 

mevduatın vadesinin uzatılması için alınan iki teşvik kararını açıkladı. Birinci karara göre, 

Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle bir yıldan uzun vadeli mevduatta mevduatın 

%50’sine kadar kısım için yılda iki kez çekim hakkı tanınırken, vadesinden önce çekilen 

kısım için faiz kaybı olmayacak. İkinci teşvik kararı ise mevduat üzerindeki stopajın uzun 

vadeli mevduatta düşürülmesi şeklinde uygulanacak. TL mevduatta altı aya kadar olan 

vadede stopaj %15 seviyesinde kalırken, 6-12 ay arası için bu oran %12’ye, 12 ay ve üzeri 

vadeler için ise %10’a indirildi. DTH’larda ise altı aya kadar olan vadede stopaj %18 

seviyesine yükseltilirken, 6-12 ay arası için bu oran %15’te sabit kaldı ve 12 ay ve üzeri 

vadeler için ise %12’e indirildi. Bankacılık sektöründe üç ay ve üzerindeki mevduatın 

toplam mevduata oranı %12.5 seviyesinde bulunmakta. 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 4G ihalesi konusunda çalışmalara başlaması için 

Telekomünikasyon Kurumu'nu görevlendirdi. Hürriyet Gazetesi'nde yeralan habere 

göre ihalenin yapılması gelecek genel seçimler sonrasında 2015 yılında olabilir. Bu 

aşamada Turkcel, Turk Telekom gibi operatörler için haberin önemli bir etkisi 

bulunmamaktadır. 

Vergi artışları sonrasında sigara fiyatlarında %5 ila %10 arasında zam bekleniyor. 

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, zammın fiyatı düşük ürünlerde %5 yüksek 

ürünlerde ise %10 olması bekleniyor. Fiyat artışı elinde yüksek miktarda stok bulunduran 

Bizim gibi perakende mağazaları açısından olumlu etki yaratacaktır. 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Piyasa Yorumu 

ABD’nin mali uçuruma yuvarlanmasına son dakika çabaları ile engel olundu. Gelir 

vergisinde 2 puana yakın bir artış öngören, 400-450bin dolar yıllık kazanca sahip olanlara 

yeni vergiler getiren tasarı önce Senato'da sonra ise Temsilciler Meclisi’nde onaylandı. 

Böylelikle mali uçurum konusunun vergi boyutu çözümlenmiş oldu. Ancak, borç tavanı 

hususu hala gündemde ve bunun çözülebilmesi için harcamalar cephesinde radikal 

adımlar atılması gerekiyor. Şubat ayı sonuna kadar vakti olan ABD’li siyasetçilerin asıl 

mücadeleyi bu alanda vermesi bekleniyor. Vergi hususunda galip gelen Demokratların 

harcamalar cephesinde epeyce terleyeceği tahmin ediliyor. 

Kısa vadeli bir bakış açısı ile Amerikan ekonomisinin mali uçurumdan kurtulması olumlu 

bir gelişme. Mali piyasalardaki hareketler de bunu açık bir şekilde yansıtıyor. Sabah 

saatlerinde Amerikan vadeli endeksleri %2’nin üzerinde artıda işlem görürken Asya’da 

açık olan piyasalarda da %2’ye varan oranlarda yükselişler var. Avrupa piyasalarının da 

güne benzer bir eğilimle başlaması gerekiyor. Ancak, kararın orta vadeli etkileri 

hususunda temkinli olmakta fayda var. İlk olarak, mali uçurum kalıcı olarak aşılabilmiş 

değil. Önümüzdeki günlerde harcamalar üzerinde yoğunlaşacak tartışmalarda bunu daha 

net anlayabileceğiz. İkinci olarak, artan vergi oranlarının ekonomik büyüme üzerinde 

negatif etkilerinin olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Gelen ilk raporlar bu kararların 2013 

yılı büyümesi üzerinde 0.4 puana yakın bir etkisi olabileceğine işaret ediyor. Bu 

nedenlerden dolayı, mali uçurumdan şimdilik kurtulmanın mali piyasalar üzerindeki 

olumlu etkisinin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. 

Yılın ilk saatlerinde alınan kararlar küresel risk iştahını olumlu anlamda etkilemiş. 

EURUSD paritesi 1.3290’a varan bir yükseliş kaydederek son dokuz ayın en yüksek 

düzeyini bir kez daha test etti. Brent cinsi ham petrol varil fiyatı 111.80 ile son iki buçuk 

ayın zirvesine çıkarken Altın fiyatı ise 1683 dolar/ons ile son iki haftanın en yüksek 

düzeyine geldi. Karar, Amerikan tahvil faizlerinde sadece sınırlı bir artışa neden oldu zira 

büyüme üzerindeki olası negatif etkileri ABD Merkez Bankası’nın teşvikleri sürdüreceği 

anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülke borsaları ve para birimleri de yeni yılın ilk gününe 

artışlarla başlamış durumda. ABD’deki gelişmeden bağımsız olarak Japonya’da sınırsız 

teşvik vaatleri USDJPY paritesini 87.30 ile 2010 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek 

düzeye itti. 

Türk mali piyasaları da yılın ilk saatlerinde ABD’den gelen olumlu haberleri fiyatlıyor. 

USDTRY kuru 1.7780’e kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. 

Bunun önemli bir kısmı parite kaynaklı idi. Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısında 2.07 

civarında kalması da bunu kanıtlıyor. Ancak, son dönemde sıklıkla vurguladığımız üzere 

TL’nin yeni yıla iyimser bir görünümle başlayacağını tahmin ediyoruz. Buna neden 

olarak, a) Türkiye ekonomisindeki olumlu tablo, b) kredilerdeki artışlarla birlikte 

TCMB’nin politika duruşunu daha nötr bir düzeye çekeceği beklentisi (BDDK’nın son 

verilerine göre kur etkisinden arındırılmış yıllık kredi büyümesi %17.2 ile son 27 haftanın 

zirvesinde gerçekleşti), c) yıl sonunda artış kaydeden kurumsal döviz talebinin azalmış 

olması gibi nedenlerden ötürü TL’nin döviz sepeti karşısındaki değerinin kısa vadede 

2.05’in altına ineceğini öngörüyoruz. 

 
Piyasa Gündemi 

31 Aralık Pazartesi Önemli bir veri bulunmamaktadır.

1 Ocak Salı Resmi tatil.

2 Ocak Çarşamba Almanya TÜFE - Aralık

3 Ocak Perşembe Türkiye Tüketici Fiyatları - Aralık

Türkiye Üretici Fiyatları - Aralık

4 Ocak Cuma Almanya Parakende Satışlar - Kasım

ABD İşsizlik Oranı - Aralık  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7776 -%0.9 -%0.4 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.46 -%1.3 -%3.9 %0.4 %3.6 
USD/HUF 220.8 -%0.4 %2.1 -%0.5 -%2.4 
USD/BRL 2.0485 -%1.4 -%3.4 %0.5 %3.1 
USD/PLN 3.0858 -%0.3 -%2.2 -%0.7 %1.9 

 

 



 



Yeni yıla girerken vergi düzenlemelerine ek olarak stopaj ve KKDF kararları da gündemin 

ilk sırasında yer aldı. Vadenin uzatılması ve finansal istikrara katkı sağlaması amacıyla 

alınan kararların piyasalar üzerinde major bir etkisinin olmayacağı kanaatindeyiz. Yine de 

alınan kararların hem mevduatta hem de kredilerde bir miktar vade uzamasına neden 

olacağını, bunun da finansal istikrar algılaması olarak olumlu etkiler doğurabileceği 

kanaatindeyiz. Dün açıklanan İstanbul bölgesi enflasyon rakamlarına göre Aralık’ta 

perakende fiyatlar %0.36 oranında artış kaydetti. İTO rakamları ile Türkiye’nin geneli için 

açıklanan TÜFE rakamları arasında yüksek bir korelasyon yok. Yarın sabah saatlerinde 

açıklanacak Aralık ayı resmi rakamları ile 2012 yılının TÜFE’de %6.0 civarında 

tamamlanacağı kanaatindeyiz. 

Bugün küresel mali piyasaların gündeminde ABD’de açıklanacak imalat sanayi ISM 

verileri (TSİ17:00), Avrupa’da imalat sanayi PMI rakamları, Almanya’da TÜFE 

enflasyonu takip edilecek. Mali piyasaların yeni yıla temkinli iyimser bir eğilimle 

başlayacağını tahmin ediyoruz. EURUSD paritesinde 1.3310 seviyesi önemli. Hem mali 

uçurumun bertaraf edilmesi, hem de FED’e olan ihtiyacın sürmesi nedeniyle ABD 

Doları’nın zayıf kalacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede EURUSD paritesinde 1.3500 

seviyesi hedef sahasına girmiş durumda. Bu öngörü paralelinde USDTRY kurunun 1.7700 

direncini aşağı yönde kırma ihtimali kuvvetli. Orta vadeli bir yaklaşımla olsa da aşağıda 

sırasıyla 1.7500 ve 1.7350 seviyeleri bulunuyor. Aynı öngörüler paralelinde XAUUSD’de 

yukarı yönlü bir eğilim olacağını ve 1700 seviyesinin hedefleneceğini düşünüyoruz 

(önemli teknik seviye 1715’ten geçen 100 günlük ortalama olabilir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Şirket Haberleri 

Doğuş Otomotiv kayıtlı sermaye tavanını artırıyor. DOAŞ 275m TL olan kayıtlı sermaye 

tavanını 31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak şekilde %140 artışla 660m TL’ye 

artırmak üzere SPK’ya başvurma kararı aldı. Şirketin mevcut ödenmiş sermayesi 220m 

TL. 

İş Bankası’na 68mn TL tutarında vergi cezası. İş Bankası 2007-2008 hesapları 

incelenmesi sonucunda vergi dairesi tarafından 68mn TL tutarında vergi cezası 

beklediğini açıkladı. Ancak banka uygulamalarının mevzuata uygun olduğunu 

düşünmekte olduğunu ve yasal haklarını koruyacağını açıkladı. Olası 68mn TL tutarındaki 

ceza bankanın 2013 için beklenen karının %2’si seviyesinde bulunmakta. 

Rusya’da bira satışını kiosklarda yasaklayan yeni uygulama 1 Ocak 2013 itibariyle 

başlatıldı. Rusya’da alkol problemini azaltmak amacıyla yapılan yeni düzenleme ile bira 

satışı ancak 50 metrekareden yüksek perakende mağazaları ve restoran/kafelerde 

yapılabilecek. Ayrıca gıda maddesi yerine alkol olarak tanımlayan yeni yasaya göre bira 

geçe 11’den sabah 8’e kadar herhangi bir mağazada satılamayacak. Son yıllarda Rusya 

pazarı büyümesi üzerinde baskı oluşturan yasalar bu yeni düzenleme ile Anadolu Efes’in 

2013 yılında da satış hacmi üzerinde etkili olacaktır. 

Tofaş üretimde vardiya sayısını ikiye düşürüyor. Tofaş 2012 yılında Avrupa ihraç 

pazarlarında görülen zayıf talebin 2013 yılında da devam etmesinin beklenmesi nedeniyle 

7 Ocak’tan itibaren üretimde 2 vardiya düzenine geçileceğini açıkladı. Şirket 4Ç 2011’de 

Opel için başlayan üretimle birlikte 2012 yılı boyunca 3 vardiya ile üretim yapmıştı. 

20132 başlarken zayıf ihracat talebini teyit etmesi bakımından olumsuz bir gelişme. 

 

Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC’nin son araştırma notlarında verdiği 

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 6.92 TL, Hedef Fiyat: 6.50 TL, Endeksin Altında Getiri] 

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 6.18 TL, Hedef Fiyat: 6.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 8.58 TL, Hedef Fiyat: 6.10 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[AEFES.IS; Mevcut Fiyat: 25.70 TL, Hedef Fiyat: 27.30 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 10.45 TL, Hedef Fiyat: 10.10 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[BIZIM.IS; Mevcut Fiyat: 27.80 TL, Hedef Fiyat: 30.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TRKCM.IS; Mevcut Fiyat: 2.44 TL, Hedef Fiyat: 2.55 TL, Endekse Paralel Getiri]  

 

  

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Türk Traktör 58.25 %9.4 
2 Good-Year 65.75 %3.5 
3 Aselsan 8.44 %3.2 
4 Fenerbahçe Futbol 40.30 %3.1 
5 Göltaş Çimento 62.75 %2.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Karsan Otomotiv 1.21 -%4.7 
2 Sinpaş GMYO 1.41 -%2.7 
3 Konya Çimento 321.00 -%2.7 
4 Anadolu Sigorta 1.15 -%2.5 
5 Koç Holding 9.26 -%2.5 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.26 197.3 
2 İş Bankası (C) 6.18 97.8 
3 T. Halk Bankası 17.50 94.0 
4 Turkcell 11.55 82.7 
5 Akbank 8.80 76.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü  

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 

Bülent Yurdagül - Araştırma  Direktörü bulentyurdagul@hsbc.com.tr 

  
Tamer Şengün - Müdür  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Kıdemli Analist  leventbayar@hsbc.com.tr 

Melis Metiner - Ekonomist melismetiner@hsbc.com.tr 

   

HSBC Bank   

Fatih Keresteci - Stratejist  (HSBC Hazine Satış)  fatihkeresteci@hsbc.com.tr 

 
 

 Yasal Çekinceler 

Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“HSBC”) tarafından yalnızca Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin 
kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır.  Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk 
tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. 

Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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 dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu 
nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu rapordaki bilgiler HSBC’nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu 
bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve 
doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü’ne ait olup önceden 
belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul 
kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü 
edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda 
alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. 

Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla 
birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında 
belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. 
Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para 
biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler 
yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya 
da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. 

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128  

Şişli / İstanbul 34394  

Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13  

http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 
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