
 

 



İhracat miktar endeksi %26.9, ithalat miktar endeksi %16 arttı. İhracat miktar 

endeksi, 2012 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 26.9 oranında artışla 

224.4 düzeyinde gerçekleşti. İthalat miktar endeksi % 16 oranında artışla 208.9’a ulaştı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2012 yılı Kasım ayında 2011 Kasım ayına 

göre ihracat miktar endeksi % 13.7, ithalat miktar endeksi % 8.6 oranında arttı. Mevsim 

ve Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2012 yılı Kasım ayında bir önceki aya 

göre ihracat miktar endeksi % 4.8 azalırken, ithalat miktar endeksi % 4.9 oranında arttı. 

Hazine tahvil ihracını tamamladı. Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı dış borçlanma 

programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracını tamamlayarak, 1.5 

milyar dolar düzeyinde ihraç gerçekleştirdi. Açıklamaya göre 23 Mart 2023 vadeli tahvilin 

kupon oranı % 3.25, yatırımcıya getirisi ise 3.473 oldu. İhraç, bu zamana kadar Hazine 

Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu. 

Köprü ve otoyollar 2012’de 803m TL gelir elde etti. Basında yer alan habere göre, 

köprü ve otoyol geçişlerinden elde edilen gelir 2012’de %10 artışla 803m TL oldu (dolar 

bazında gelir %2 artışla 450m dolar seviyesinde gerçekleşti). Köprü ve otoyolları kullanan 

toplam araç sayısı da %3 artışla 360m adede ulaştı. 17 Aralık’ta yapılan özelleştirme 

ihalesinde Koç Holding-UEM Group Berhad-Gözde Girişim konsorsiyumu 25 yıllığına 

işletme hakkı için 5.72 milyar dolarlık en yüksek teklifi vermişti. Varlık devrinin 

önümüzdeki haftalarda tamamlanacak onaylara bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 İhracat miktar endeksi 2012 yılı Kasım ayında %26.9, ithalat 

miktar endeksi ise %16 arttı   

 Hazine 1.5 milyar dolar düzeyinde tahvil ihracı gerçekleştirdi 

 Köprü ve otoyollar 2012’de 803m TL gelir elde etti 

 

 

  

 

 

Günlük Bülten 

 

İstanbul’da perakende fiyatlar %0.36, toptan fiyatlar %0.56 

arttı  

Konutlar için yeni KDV mekanizması açıklandı 

Mevduatta vadeyi uzatacak teşvikler açıklandı 
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Perşembe 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 81,149.1 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 320,064.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,060.8 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,046.97 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,461.0 0.3% 
Dow Jones 13,390.5 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,105.8 0.5% 
Frankfurt DAX 7,720.5 0.3% 
Paris CAC 40 3,717.5 0.3% 
Londra FTSE–100 6,098.7 0.7% 
Rusya RTS 1,568.6 -0.5% 
Shangai Composite 2,275.3 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,666.6 -0.4% 
Brezilya Bovespa 61,578.6 0.7% 
Arjantin Merval  3,071.8 1.8% 
Nikkei 225 10,578.6 0.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 81,149.1 %1.2 %5.8 %59.8 
USD/TRY 1.7692 -%0.1 -%0.8 -%5.0 
EUR/TRY 2.3118 -%0.4 %0.4 -%2.9 
EUR/USD 1.3067 -%0.3 %1.2 %2.2 
Altın/Ons ($) 1,659.2 %0.3 -%3.0 %3.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.50   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

ABD’nin mali uçuruma yuvarlanmasını son dakikada engelleyen çabalar, küresel mali 

piyasaların yeni yıla oldukça iyimser Küresel mali piyasalar dünü iyimser bir seyirle 

tamamladı. Bunda ABD’de başlayan bilanço sezonuna ilişkin iyimser beklentiler ve gelen 

ilk bilançonun olumlu olması (alüminyum üreticisi Alcoa), Avrupa’da telekomünikasyon 

sektörüne ilişkin iyimser gelişmeler (ortak bir platform oluşturulacağı haberleri tüm AB 

telekomünikasyon şirket hisselerinde ciddi oranlarda yükselişe neden oldu) ve Asya’dan 

gelen iyi makro ekonomik verilerin belirleyici olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda, hisse 

senedi endekslerinde %0.3-1.0 arasında değişen oranlarda yükselişler yaşandı.  

Bu sabah Çin’de açıklanan ihracat artışının beklentilerin çok üzerinde gelmesi ile Japon 

Merkez Bankası (BOJ) Başkanı’nın hükümet ile oldukça uyumlu çalıştıklarına ilişkin 

açıklamaları (yeni başbakandan gelen gevşeme yönündeki baskılar sonrasında merkez 

bankasından gelen bu açıklama piyasalarca olumlu karşılandı) hem hisse senetlerini 

olumlu etkiledi hem de Japon Yeni’ndeki değer kaybının devam etmesine yardımcı oldu. 

Japonya cephesinde en kritik tarih 22 Ocak’taki faiz toplantısı olacak. Bu toplantının bir 

diğer özelliği ise dört yıl aradan sonra hükümet yetkililerinin de katılacak olması. 

Hükümet cephesinden gelen enflasyon hedefinin %2’den %1’e çekilmesi baskısının 

karşılık bulması durumunda Japon Yeni’ndeki değer kaybının süreceğini tahmin ediyoruz. 

Bugünün en önemli gelişmesi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz toplantısı olacak. 

Toplantı sonucu TSİ14:45’te açıklanacakken Başkan Draghi’nin basın toplantısı 

TSİ15:30’da başlayacak. Genel eğilim ECB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği 

yönünde. Ancak, ECB’nin bir önceki faiz toplantısında negatif faizleri tartışmış olması ve 

o toplantıdan bugüne kadar Euro bölgesinden gelen ekonomik verilerin daha da bozulması 

faiz indirim ihtimalini gündeme getiriyor. ECB’nin faizlerde indirime gitmesi durumunda 

Euro’da sert bir değer kaybı olacağını, aksi durumda ise Euro’nun değerleneceğini tahmin 

ediyoruz. Bu nedenle ECB’nin faiz toplantısı ve sonrasında Başkan Draghi’nin 

açıklamaları önem arz ediyor. 

Türkiye cephesinde dünün piyasa gündeminde önemli bir haber yoktu. Hazine’nin başarılı 

geçen tahvil ve Eurobond ihraçlarının ardından faiz cephesinde bir miktar kar 

realizasyonu yaşandı. Yine de satışın sınırlı düzeyde kaldığı ve yeni alıcıların geldiği 

gözlemlendi. Kur cephesinde Türk Lirası kademeli olarak değerlenmeye devam etti. Hem 

tahvil ihraçlarına yoğun talebin bir kısmının doğrudan TL’ye dönmesi, hem de TCMB’nin 

politika duruşunu nötre çekebileceği öngörülerinin TL’yi olumlu etkilediğini tahmin 

ediyoruz. Bu kapsamda, TL’nin döviz sepeti karşısındaki değeri 2.05’in altına inerek 

Kasım ortasından bu yana en değerli düzeye geldi. USDTRY kuru 1.7750-1.7800 

aralığında denge buldu. Hisse senedi piyasasındaki iyimserlik korunurken İMKB-100 

endeksi günü %1.2 oranında artışla yeni bir zirveden tamamladı. 

Bugün ECB’nin faiz toplantısının yanında ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı 

başvuruları, FED başkanlarından Bullard ve George’nin konuşmaları, İspanya’nın uzun 

vadeli tahvil ihraçları ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz toplantısı yakından izlenecek. 

Yurtdışında ECB’nin faiz toplantısı belirleyici olacak. Türkiye cephesinde TL’deki 

değerlenme eğiliminin düşük bir ivme ile devam edeceğini, hisse senedi piyasasındaki 

iyimserliğin ivme kaybetmekle birlikte korunacağını ve faizlerde dengelenmeye 

gidileceğini tahmin ediyoruz. 

 
Piyasa Gündemi 

7 Ocak Pazartesi Euro Zone ÜFE - Kasım

8 Ocak Salı Almanya Dış Ticaret Dengesi - Kasım

Almanya Cari Açık - Kasım

Euro Zone Tüketici Güveni - Aralık

Euro Zone Parakende Satışlar - Kasım

Euro Zone Sanayi Güveni - Aralık

9 Ocak Çarşamba Almaya Sanayi Üretimi - Kasım

İngiltere Dış Ticaret Dengesi

10 Ocak Perşembe Önemli bir veri bulunmamaktadır.

11 Ocak Cuma Türkiye Cari Açık - Kasım

İngiltere Sanayi Üretimi - Kasım

ABD  İthalat Fiyat Endeksi - Aralık

ABD - Dış Ticaret Dengesi - Kasım  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7692 -%0.5 -%0.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.59 %1.2 -%0.7 -%1.7 %0.2 
USD/HUF 221.8 %0.5 %2.7 -%1.0 -%3.1 
USD/BRL 2.0381 -%0.4 -%1.6 -%0.2 %1.2 
USD/PLN 3.1210 %1.2 -%0.3 -%1.7 -%0.2 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Garanti Bankası 2013 yılı bütçe beklentilerini açıkladı. Banka, bilanço tarafında yüksek 

getirili aktiflere yoğunlaşırken, kredi büyümesinin %18 seviyelerine olmasını, bireysel 

mevduatta büyümenin ise %15 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Net faiz marjında 

yatay seyir bekleyen Garanti Bankası, ücret ve komisyon gelirlerinde %10’lu seviyelerde, 

faaliyet giderlerinde ise enflasyon artı 3-4 puan seviyelerinde büyüme bekliyor. Aktif 

kalitesi tarafında brüt risk maliyetinin 100 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen 

Garanti Bankası, 2013 yılında aktif getirisinin 2012’ye göre yatay, sermaye veriminin ise 

%15-16 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. 

İtalyan Sigorta şirketi Generali CEO’su Yapı Kredi Sigorta’yı satın almaya yakın 

olduklarını açıkladı. Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre Generali’nin CEOsu Greco, 

Yapı Kredi Sigorta’nın satın alımı ile ilgili görüşmelerin sonucunda anlaşmanın kısa 

sürede sonuçlanacağın beklediğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere yakın zamanda Yapı 

Kredi Sigorta’nın sigorta ve bireysel emeklilik şirketi şeklinde bölünme planı 

açıklanmıştı. Yapı Kredi Sigorta’da Yapı Kredi Bankası’nın %74 hissesi bulunmakta. 

Yapı Kredi Bankası 585mn dolarlık sermaye benzeri kredisini daha ucuzu ile değiştirdi. 

Yapı Kredi Bankası geçtiğimiz sene Unicredit’ten temin ettiği 585mn dolar tutarında ve 3 

aylık libor + 830 baz puan maliyetindeki sermaye benzeri krediyi kapatarak aynı vade ve 

miktarda sabit %5.5 faizle değiştirdiğini açıkladı. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 9.54 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 5.60 TL, Hedef Fiyat: 5.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.90 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri]  

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Petkim 3.15 %7.5 
2 Enka İnşaat 5.72 %4.4 
3 Şişe Cam 3.34 %4.1 
4 Türk Hava Yolları 6.70 %3.7 
5 Vakıflar Bankası 5.14 %3.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Tekstilbank 1.13 -%5.8 
2 GSD Holding 0.89 -%3.3 
3 Trabzonspor 

Sportif 
11.60 -%2.1 

4 Tek-Art Turizm 0.87 -%1.1 
5 Park Elek. 

Madencilik 
6.22 -%0.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.54 498.3 
2 İş Bankası (C) 6.46 314.4 
3 Petkim 3.15 265.7 
4 T. Halk Bankası 18.15 185.5 
5 Akbank 9.02 167.3 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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