
 

 



Faiz koridoru sınırlı oranda indirildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 

faiz koridorunu sınırlı oranda indirirken, zorunlu karşılıklara ilişkin sıkılaştırıcı yönde 

ölçülü adımların atılmasını uygun gördü. PPK’nın dün gerçekleştirdiği Ocak ayı 

toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı % 5.5 düzeyinde sabit 

tutulurken, Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı % 5’ten % 4.75’e, borç verme 

faiz oranı % 9’dan % 8.75’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara 

repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise % 8.5’ten % 8.25’e 

indirildi. 

Zorunlu karşılıklar arttırıldı. Merkez Bankası, Türk Lirası yükümlülüklerde vadesiz, 

ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduatlar 

veya katılma hesaplarında % 11 olan zorunlu karşılıkları, % 11.25’e yükseltti. 6 aya kadar 

vadeli mevduatlar veya katılma hesaplarında % 8’den % 8.25’e, 1 yıla kadar vadeli 

mevduatlar veya katılma hesaplarında % 6’dan % 6.25’e çıkardı. Yabancı para 

yükümlülüklerde vadesiz ve ihbarlı DTH, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli 

maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli 

DTH, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında zorunlu karşılık oranları 

% 11.5’ten % 12’ye yükseltti. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden 

tesisine ilişkin rezerv opsiyonu katsayısı tüm dilimler için 0.1 puan yükseltildi. 

İstanbul’a 3. Havalimanı için yarın ihaleye çıkılıyor, ihale tarihi 5 Nisan. Başbakan 

Erdoğan dün yaptığı açıklamada İstanbul’a kurulacak yeni havalimanı için Perşembe günü 

(24 Ocak) ihale ilanına çıkılacağını açıkladı. Bugün basında yer alan bilgilere göre; 1) 

İhale duyurusu 24 Ocak’ta Resmi Gazete’de yapılacak, ihalede son teklif alma tarihi ise 5 

Nisan olarak belirlendi, 2) toplamda 150m yolcu kapasitesine ulaşacak olan havalimanı, 

3-4 faz halinde devreye alınacak. 70m yolcudan oluşacak ilk fazın 2017 yılında devreye 

alınması hedefleniyor, 3) Yap-İşlet-Devret modelinde yapılacak ihaleyi en yüksek yıllık 

kira ödemesini teklif eden yatırımcı kazanacak, havalimanı 25 yıllığına işletildikten sonra 

devlete teslim edilecek, 4) devlet buna karşılık 25 yıl boyunca dış hatlarda toplam 342m 

yolcu garantisi verecek, yıllara göre gelmeyen her yolcu için Euro bazında ödeme 

yapacak. Havalimanı projesinin toplam maliyeti için de 6-10 milyar dolar gibi oldukça 

geniş bir tahmin aralığı var (basında çıkan haberlere göre). TAV Havalimanları ihalede 
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İMKB verileri 

İMKB–100 85,646.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 338,993.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 97,718.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,572.57 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,492.6 0.4% 
Dow Jones 13,712.2 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,143.2 0.3% 
Frankfurt DAX 7,696.2 -0.7% 
Paris CAC 40 3,741.0 -0.6% 
Londra FTSE–100 6,179.2 0.0% 
Rusya RTS 1,589.0 -0.7% 
Shangai Composite 2,315.1 -0.6% 
Bombay Stock Exc. 19,981.6 -0.6% 
Brezilya Bovespa 61,692.3 -0.3% 
Arjantin Merval  3,306.2 1.7% 
Nikkei 225 10,709.9 -0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 85,646.9 %0.4 %11.7 %55.2 
USD/TRY 1.7572 %0.2 -%1.7 -%3.5 
EUR/TRY 2.3431 %0.3 -%0.7 -%0.7 
EUR/USD 1.3334 %0.2 %0.9 %2.8 
Altın/Ons ($) 1,692.8 %0.2 %1.9 %2.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.63   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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teklif verecek en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Perşembe günü ihale ile ilgili daha 

fazla detay gündeme gelebilir. 

İkinci nükleer tesis için karar bu ay netleşebilir. Vatan’da yer alan habere göre Enerji 

Bakanı Yıldız Sinop’ta kurulacak Türkiye’nin ikinci nükleer tesisi için Japonya, Çin ve 

Güney Kore’nin tekliflerinin değerlendirildiğini ve araya yeni teklifler girmezse kararın 

bu ay sonuna kadar netleşebileceğini söyledi. Güney Kore’nin ihtimal dahilinde oluşu 

inşaatı gerçekleştirecek firmalar arasında Enka’ya ilişkin beklentileri tekrar gündeme 

getirebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar güne Japonya’dan gelen haberlerle başladı. Japon Merkez 

Bankası’nın (BOJ) uzun süredir Küresel bazda hikayeler ayrışmaya başladı. ABD’de 

güçlü şirket bilançoları mali piyasaları olumlu tarafta tutmaya yardımcı oluyor. Finansal 

sektör şirketlerinin olumlu verilerinin ardından teknoloji cephesinde faaliyet gösteren 

firmaların da beklentilerin üzerinde gelen kar rakamları ABD hisse senetlerini yükseliş 

trendinde tutmaya yardımcı oluyor. DJ Sanayi endeksi dün itibariyle 2007 yılı ortasından 

bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Avrupa’da risk algılamalarındaki iyileşme sorunlu ülke 

tahvil faizlerindeki düşüşü destekliyor. Portekiz’in 10 yıllık tahvil faizi uzun bir aradan 

sonra %6’nın altına gerilerken önemli bir risk göstergesi olan İtalyan 10 yıllık tahvil faizi 

ile Alman 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 250 baz puan ile son yılların en düşük 

seviyesinde kaldı. Avrupa cephesinde dün çeşitli dedikodular (Alman bankacılık 

sektörüne yönelik söylentiler ile Bundesbank Başkanı’nın istifa ettiğine yönelik 

söylentiler; ki bunların hiçbirisi doğrulanmadı) nedeniyle dalgalı bir eğilim kaydedilse de 

genel iyimser hava korundu. Asya’da Japonya kaynaklı bir satış baskısı var. Japon Merkez 

Bankası’nın dün düzenlediği faiz toplantısında piyasaları tam olarak tatmin edememesi 

(yeni tur parasal genişlemenin 2014 yılı başına bırakılması) piyasalarda belirgin bir kar 

satışına neden oldu. USDJPY paritesi 88.2’ye kadar gevşerken Nikkei-225 endeksi ise şu 

dakikalarda %2 kayıpla işlem görüyor. 

Türkiye cephesinde TCMB’nin düzenlediği Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısı belirleyici oldu. Genel beklenti, TCMB’nin somut anlamda önemli bir adım 

atmayacağı yönünde olsa da dünkü günlük bültende ön plana çıkardığımız sürpriz 

senaryonun gerçekleştiğini gözlemledik. TCMB, sermaye girişlerinin hızlanması 

nedeniyle kredilerde meydana gelen öngörülenden hızlı artış nedeniyle faiz koridorunda 

sınırlı oranda indirime giderken zorunlu karşılıklara ilişkin sıkılaştırıcı yönde ölçülü 

adımlar atılmasını uygun gördü. Bu bağlamda, gecelik borçlanma faizi 25 baz puanlık 

indirimle %4.75’e, gecelik borç verme faiz oranı ise 25 baz puanlık indirimle %9’dan 

%8.75’e indirildi. Zorunlu karşılık oranları ise çeşitli vadelerde ölçülü oranlarda artırıldı. 

TCMB’nin faizde bir miktar da indirime gitmesi Türk Lirası’nı olumsuz etkiledi. Karar 

öncesinde 1.7600 civarında işlem gören USDTRY kuru kararla birlikte hızlı bir yükselişle 

1.7700’ye yükseldi. Kısa vadeli bono faizleri, kısa vadeli fonlamanın aşağı geleceği 

beklentisi ile 10-15 baz puanlık bir düşüş sergilerken uzun vadeli tahvil faizlerinde 

anlamlı bir değişim olmadı. Kararın hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi göreceli olarak 

sınırlı kaldı. Ancak, hisse senedi piyasasında öğle saatlerinde çıkan not artırım 

söylentisinin daha belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Kredi derecelendirme kuruluşu 

Moody’s’in 28 Ocak’ta Türkiye konulu bir telekonferans düzenleyeceğine ilişkin 

açıklama not artırımı yönünde bir karar alınabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak, günün 

ilerleyen saatlerinde bu söylentinin yalanlanması hisse senedi piyasasındaki anlık sert 

yükselişi tersine çevirdi. Yine de İMKB-100 endeksi günü %0.43 oranında artışla yeni bir 

zirveden tamamladı.  

Bugün küresel mali piyasalarda çok önemli bir gündem maddesi yok. ABD’de 

açıklanmaya devam eden bilançolar ile borç tavanının üç aylığına ertelenmesine yönelik 

Cumhuriyetçilerin oylaması, IMF’nin Dünya Ekonomi Görünüm raporu ile Başkan 

Lagarde’nin Davos’ta yapacağı konuşma, ABD’de konut sektörü fiyat endeksi ve 

İngiltere’de merkez bankası cephesinde gelen bazı açıklamalar izlenecek. Sabah Asya’da 

 
Piyasa Gündemi 

21 Ocak Pazartesi Almanya Üretici Fiyatları - Aralık

22 Ocak Salı ABD Ev Satışları - Aralık

23 Ocak Çarşamba Euro Zone Üretici Fiyatları - Ocak

ABD Ev Fiyatları Endeksi - Kasım

24 Ocak Perşembe Önemli bir veri bulunmamaktadır.

25 Ocak Cuma İngiltere GSMH - 4. Çeyrek

Türkiye Sanayi Güveni - Ocak

Türkiye Kapasite Kullanımı - Ocak  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7572 -%0.7 -%2.1 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.85 %0.4 %3.3 -%1.1 -%5.2 
USD/HUF 220.9 -%0.1 -%0.4 -%0.5 -%1.7 
USD/BRL 2.0429 %0.4 -%1.7 -%1.0 -%0.4 
USD/PLN 3.1366 %1.4 %1.4 -%2.0 -%3.4 

 

 



 



satıcılı bir seyir var. Avrupa borsalarının güne hafif satışlarla başlaması bekleniyor. ABD 

vadelileri ise sınırlı oranda ekside işlem görüyor. Bu bağlamda Türk mali piyasalarının 

günde dengeli bir seyirle başlaması ve yatay bir görünüm arz etmesi beklenebilir. 

EURUSD paritesi son günlerde 1.3250-1.3405 aralığı içerisinde sert zikzaklar çiziyor. 

Euro Bölgesi’nin değerli bir Euro arzu etmemesi yukarı yönlü hareketi zorlarken mevcut 

risk iştahı ise aşağı yönde eğilimi sınırlıyor. Bahsettiğimiz bandın kırıldığı yönde sert bir 

hareket olabilir ancak kısa vadede bu bandın kırılması için de önemli bir haber, olay ya da 

sürprize ihtiyaç var. USDTRY tarafında TCMB’nin dünkü kararı Türk Lirası’ndaki 

değerlenmeye set çekmiş oldu. USDTRY’nin bu politika düzleminde 1.75 seviyesinin 

altına inme ihtimali iyice zayıflamış oldu. Ancak, Türkiye ekonomisine yönelik iyimser 

görüşler nedeniyle yukarı yönlü hareketin de sınırlı olacağı kanaatindeyiz. Bu kapsamda, 

kısa vadeli olarak 1.7600-1.7750 aralığını ön plana çıkarabiliriz. XAUUSD’de sıkışma 

devam ediyor. XAUUSD’nin yukarı yönlü bir hareket yapabilmesi için 1695 seviyesini 

yukarı yönde kırması gerekiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Full, 53 istasyonunun tamamını Lukoil'e 10 yıllığına kiralamak için niyet mektubu 

imzaladı. Reuters’da yer alan habere göre, Akaryakıt dağıtım şirketi Full'ün Yönetim 

Kurulu Üyesi Timuçin Yalı, sahip oldukları 53 istasyonun 10 yıl süreyle Rus petrol şirketi 

Lukoil'e kiralanması için niyet mektubu imzaladıklarını söyledi. Anlaşmanın Mart ayının 

sonuna kadar imzalanması bekleniyor. 3.7 pazar payına sahip olan Lukoil’in 53 istasyonu 

daha operasyonlarına dahil etmesi rekabet üzerinde ciddi bir etki yaratmayacaktır. Diğer 

taraftan yabancı bir şirketin Türkiye’ye ilave yatırım yapması ve olası fiyatlama seviyesi, 

diğer mevcut sektör hisseleri açısından (Tüpraş, Turcas, Petrol Ofisi) olumlu 

algılanabilir. 

TAV’a DHMİ garantisi. TAV Havalimanları DHMİ tarafından İstanbul Atatürk’te 3. 

havalimanı projesi kaynaklı oluşabilecek yolcu kayıplarına ilişkin tazminat garantisi 

verildiğini açıkladı. Gönderilen açıklamada “22 Ocak 2013 tarihinde gönderilen yazıda, 

İstanbul'a yapılacak yeni havalimanının TAV İstanbul'un Kira Sözleşme süresinin 

bitiminden (2 Ocak 2021) önce hizmete açılması halinde, çakışma dönemine ilişkin 

şirketimizin uğrayacağı tüm kar kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceği ve bu 

kayıpların hesaplanması için bağımsız kuruluşlardan destek alınabileceği ifade edilmiştir” 

ifadesi yer aldı. Tazminatın nasıl hesaplanacağına dair detaylar yer almamakla birlikte 

konunun ihale duyurusundan önce netleşmesi, bu yükümlülüğün herhangi bir şekilde 

ihaleyi kazanan yatırımcı ile TAV arasına bırakılmaması gerek ihale gerek TAV açısından 

olumlu bir gelişmedir. Son günlerde TAV hissesindeki hızlı çıkışa baktığımızda bu 

gelişmenin bir anlamda fiyata dahil olmaya başladığını söylemek mümkün. Bundan sonra 

TAV hissesi açısından gözler ağırlıklı olarak ihale detayları ve ihaleye ilgi gösterecek 

rakip listesine çevrilebilir. 

Türk Telekom'un hazineye ait %6.68 hissesinin halka arzı yılsonuna kadar 

tamamlanacak. Reuters’da yer alan habere göre, Türk Telekom'un Hazine'ye ait toplam 

%6.68 hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, satışın halka arz suretiyle 

gerçekleştirilmesi ve halka arz işleminin 31 Aralık 2013'e kadar tamamlanmasına karar 

verildi. Resmi gazetede yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, halka arz işleminde 

yurtiçi ve/veya yurtdışı sermaye piyasalarında satış ile buna ilişkin zamanlama piyasa 

şartlarına göre tespit edilecek ve ek satış hakkının kullanılabilmesi hususları Türk 

Telekom İhale Komisyonu'nca belirlenecek. Halka arz kararının alınmasıyla yaklaşık 1 

milyar dolarlık yeni hissenin piyasaya gelmesi hisse üzerinde kısa vadede baskı 

yaratabilir. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 10.95 TL, Hedef Fiyat: 11.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 7.70 TL, Hedef Fiyat: 6.50 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[TRCAS.IS; Mevcut Fiyat: 3.78 TL, Hedef Fiyat: 4.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 51.25 TL, Hedef Fiyat: 53.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Doğan Holding 1.07 %5.9 
2 Doğan Yayın Hol. 0.95 %5.6 
3 TAV Havalimanları 10.95 %4.3 
4 Koza Altın 48.00 %4.1 
5 DO-CO 85.00 %3.4 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Trabzonspor 

Sportif 
12.20 -%6.5 

2 Sasa Polyester 1.29 -%4.4 
3 Trakya Cam 2.83 -%3.4 
4 Enka İnşaat 5.78 -%3.3 
5 Metro Holding 0.61 -%3.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.98 449.8 
2 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.66 348.6 

3 İş Bankası (C) 7.22 303.3 
4 Akbank 10.00 270.7 
5 T. Halk Bankası 19.90 219.7 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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