
 

 



 

TCMB Kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini bugün saat 10:00'da açıklayacak. 

Cari işlemler açığının Kasım ayında 4.8 milyar dolar, 2012 sonunda ise 53 milyar dolar 

olarak gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB verilerine göre Ocak-Ekim'de cari açık geçen 

yılın aynı dönemine göre, 23.872 milyar dolar azalarak 41.095 milyar dolara geriledi. 

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık cari açık beklentileri 4.5-5 

milyar dolar, yıl sonu beklentileri ise 49-55 milyar dolar arasında değişiyor. Dış ticaret 

açığı Kasım ayında beklentilerin üzerinde 7.16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 

Rekabet Kurumu Bankaların sözlü savunmalarını 25 Şubat’ta alacak. Reuters’ın 

haberine göre Rekabet Kurumu devam etmekte olan kredi ve mevduat başta olmak üzere 

bazı faiz oranları ve ücretleri birlikte belirledikleri gerekçesi ile 12 banka hakkında 

başlatılan soruşturmada bankalardan 25 Şubat’ta sözlü savunmalarını alacak. Bu tarihten 

sonra ise 15 gün içerisinde nihai kararını açıklayacak. 
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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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İMKB verileri 

İMKB–100 80,837.5 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 320,468.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 91,894.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,056.81 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,472.1 0.8% 
Dow Jones 13,471.2 0.6% 
NASDAQ-Comp. 3,121.8 0.5% 
Frankfurt DAX 7,708.5 -0.2% 
Paris CAC 40 3,703.1 -0.4% 
Londra FTSE–100 6,101.5 0.0% 
Rusya RTS 1,572.0 0.2% 
Shangai Composite 2,283.7 0.4% 
Bombay Stock Exc. 19,663.6 0.0% 
Brezilya Bovespa 61,678.3 0.2% 
Arjantin Merval  3,114.2 1.4% 
Nikkei 225 10,652.6 0.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 80,837.5 -%0.4 %5.2 %57.2 
USD/TRY 1.7668 -%0.1 -%0.6 -%4.7 
EUR/TRY 2.313 %0.1 %0.3 -%2.0 
EUR/USD 1.3091 %0.2 %0.9 %2.8 
Altın/Ons ($) 1,676.5 %1.0 -%1.2 %2.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.75   

 

 
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 Dün sabah saatlerinde Çin’den gelen olumlu ihracat rakamları, 

sonrasında İspanya’nın tahvil ihraçları ile beklentilerin üzerinde borçlanması ve 

nihayetinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin genel ekonomik gidişata 

ilişkin iyimser yorumları küresel risk iştahını olumlu anlamda etkiledi. Bu paralelde dün 

küresel mali piyasalar olumlu bir seyir izledi. Euro birçok para birimi karşısında ciddi 

değerlenme kaydetti (EURJPY paritesi 118.2 ile 2011 yılı Nisan ayından bu yana en 

yüksek düzeye geldi). 

ECB’nin faiz toplantısından genel olarak herhangi bir değişiklik beklenmiyordu. Ancak, 

anketlere göre sayısı az olmakla birlikte faiz indirimi bekleyenler de yok değildi. 

Faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi sonrasında gerçekleşen fiyatı hareketi, 

açıkça ifade etmese de faiz indirimi bekleyenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu 

kanıtlar cinstendi. Sabah saatlerinde 1.3050 civarında işlem gören EURUSD paritesi kısa 

bir süre içerisinde 1.3270’e varan bir yükseliş kaydetti. Sorunlu ülke tahvil faizlerinde sert 

bir gerileme olurken Euro faizlerinde ise hatırı sayılır bir oranda yükseliş yaşandı. 

Bu sabah Japonya ve Çin’den gelen haberlerin belirleyici olduğunu görüyoruz. 

Japonya’da hükümetin 10.3 trilyon Yen’lik bir teşvik paketi açıklayacağı beklentisi Japon 

hisse senedi piyasalarını olumlu bir şekilde etkilemiş durumda. Japon Nikkei-225 endeksi 

%1.3 oranında yükseliş kaydederken USDJPY paritesi ise 89.3 ile 2010 yılı ortasından bu 

yana en yüksek seviyeye geldi. Çin’den gelen enflasyon rakamı ise bölge piyasalarında bir 

miktar satışa neden olmuş durumda. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı 

sonrasında Çin hisse senedi endeksi %1.2 oranında kayıpla işlem görürken diğer bölge 

borsalarında da daha düşük oranlarda eksiler mevcut. 

Türk mali piyasaları dün yurtdışı piyasalarda yaşanan iyimserliğe pek fazla tepki vermedi. 

Bunda, hafta başında var olan iyimserlik nedeniyle ortaya çıkan kar realizasyonu 

ihtiyacının etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Türk Lirası, EURUSD paritesindeki yükselişi 

tam olarak fiyatlamalara yansıtamayınca TL, döviz sepeti karşısında bir miktar değer 

kaybetti. Önceki gün 2.05’in altına gerileyen endeks değeri bu sabah saatlerinde 

2.0560’tan işlem görüyor. Öte yandan, USDTRY kuru 1.7700 seviyesinin altına 

gerileyerek son sekiz ayın en düşük düzeyine inmiş oldu. Faiz cephesinde hafif çaplı 

yükselişler olurken hisse senedi piyasasında ise sınırlı bir miktar kayıplar yaşandı. İMKB-

100 endeksi günü %0.4 oranında kayıplarla tamamladı. 

Bugün ABD’de ticaret ve bütçe dengesi rakamları ile bazı FED başkanlarının 

konuşmaları; İngiltere’de sanayi üretim rakamları, İtalya’da borçlanma ihaleleri ve 

ABD’den gelecek bilanço rakamları izlenecek. Bu haberler gündemi çok etkileyebilecek 

cinsten değiller. Dün ECB toplantısı sonrasında EURUSD’nin geldiği seviyeler teknik 

olarak önemli (1.3310’da teknik olarak önemli bir direnç var). Birçok emtia ve para 

biriminde de benzer şekilde önemli teknik seviyelere gelinmiş durumda. Bu nedenle 

bugünkü fiyat hareketlerini dikkatle izlemekte fayda var. USDTRY kurunun 1.7700’deki 

önemli seviyenin altına inmesi teknik olarak 1.7500 hedefini gündeme taşımış oldu. 

Bugün Asya piyasalarındaki karışık seyrin ardından Avrupa ve Amerika piyasalarında 

temkinli iyimser bir seyrin hakim olacağını öngörüyoruz. 

 

 
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 1.7668 -%1.0 -%0.8 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.65 %0.7 -%0.2 -%1.7 -%0.7 
USD/HUF 221.4 %0.0 %2.0 -%1.0 -%2.8 
USD/BRL 2.0290 -%0.8 -%2.7 -%0.2 %1.9 
USD/PLN 3.0831 -%1.7 -%1.6 %0.8 %0.8 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Trakya Cam, Hindistan'daki kapasite yatırımı için ortaklık kurdu. Hatırlanacağı gibi 

Trakya Cam bir süre önce, Hindistan’da HNGIL şirketinin %45’lik hissesini alarak bir 

ortaklık yapmak için çalışmalara başlamıştı. Trakya Cam dışında IFC’nin de %10 hisse 

sahibi olacağı ortaklık için anlaşmanın yapıldığı şirket tarafından açıklandı. Trakya Cam 

hisse alımının ardından HNGIL ile birlikte ülkede başka yatırımlar yapma çalışmalarını da 

araştırdıklarını belirtti. Coğrafi olarak operasyonların çeşitlendirilmesi olumlu bir gelişme 

olsa da hisseler için ödenecek fiyat şu aşamada açıklanmadığı için gelişmelerin hisse fiyatı 

üzerinde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz.  

Türk Telekom’da ikincil halka araz süreci başlıyor. Habertürk Gazetesi’nde yeralan 

habere göre, Türk Telekom’da %6.68 kamu hissesinin özelleştirilmesi için ikincil halka 

arz sürecinin Bakanlar Kurulu’nda imzaların alınmasının ardından önümüzdeki günlerde 

başlayacağı belirtildi. Yaklaşık 0.9 milyar dolarlık bu halka arzın kısa vadede hisse 

üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[TRKCM.IS; Mevcut Fiyat: 2.91 TL, Hedef Fiyat: 2.55 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 7.02 TL, Hedef Fiyat: 6.50 TL, Endeksin Altında Getiri] 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Doğan Holding 1.01 %8.6 
2 Doğan Yayın Hol. 0.84 %5.0 
3 Global Yat. 

Holding 
1.31 %4.8 

4 Enka İnşaat 5.96 %4.2 
5 Net Turizm 0.77 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.46 -%2.5 

2 Martı Otel 0.80 -%2.4 
3 Petkim 3.08 -%2.2 
4 Garanti Bankası 9.34 -%2.1 
5 Metro Holding 0.51 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.34 388.1 
2 T. Halk Bankası 17.90 242.1 
3 İş Bankası (C) 6.42 195.1 
4 Turkcell 12.10 163.2 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.46 149.6 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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