
 

 



Kabinede revizyon yapıldı, dört bakan değişti. Başbakan Tayyip Erdoğan, kabinede 

revizyona giderek dört bakanı değiştirdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 

görüşmesinin ardından Başbakanlık tarafından yazılı olarak dağıtılan açıklamaya göre, 

İçişleri Bakanlığına Muammer Güler, Sağlık Bakanlığına Mehmet Müezzinoğlu, Kültür 

ve Turizm Bakanlığına Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığına ise Nabi Avcı atandı. 

Merkez Bankası 29 Ocak'ta yayımlayacağı Enflasyon Raporu'nu bir basın toplantısı 

ile sunacak. TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada toplantının saat 10.00’da TCMB 

İdare Merkezi konferans salonunda düzenleneceği ve Başkan Erdem Başçı'nın bir sunum 

yapacağı belirtildi.  

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı Davos’ta açıklamalarda bulundu. 

Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı yılsonunda kredi büyümesi ve % 4'lük büyüme 

hedefi için şu açıklamalarda bulundu: "Geçen yılın son çeyreğinde kredi stoku 780 milyar 

TL idi, buna yaklaşık % 15'lik artış eklendiğinde yılsonunda kredi hacmi 900 milyar 

TL'ye ulaşacak" dedi ve şöyle devam etti: "Bu da hem büyüme için yetiyor, hem 

enflasyon % 5'e tekabül ediyor, hem de ilave 5 puanlık bir finansal derinleşmeye müsaade 

ediyor. Orada rahatlıkla % 4 hatta üzerinde büyümeye müsait olduğunu düşünüyoruz." 

Başçı, "İç talep çok güçlü olduğu için büyümede bu yıl rahatlıkla % 4'ü aşarız. Burada 

ilave politika tedbirine canlandırıcı anlamda bir ihtiyaç yok" dedi. Başçı, Salı günü 

Enflasyon Raporu için bir basın toplantısı yapacaklarını hatırlatarak, "Tütün zamları ile 

ilgili olan bir miktar etkinin geleceğini Ekim ayındaki enflasyon raporunda öngörmüştük. 

O öngördüğümüze yakın bir gerçekleşme oldu, dolayısıyla enflasyon tahminimizi çok 

fazla değiştireceğimizi öngörmüyorum" dedi. 

Başkent Doğalgaz ihalesi bugün 16:00’da yapılacak. Başkent Doğalgaz Dağıtım 

Anonim Şirketi'ne ait %100 oranındaki hissenin özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede 

açık artırma süreci bugün yapılacak. İhaleye teklif veren girişimci ve gruplar şunlar: 1) 

Eksim–GENPA, 2) Fernas İnşaat, 3) Torunlar Gıda, 4) Türkerler İnşaat-Gama Holding, 5) 

Zorlu Holding, ve 6) Akfen Holding–STFA. İhalede yer alan halka açık tek şirket Akfen 

Holding olurken, Sabancı Holding ve daha önceki ihalede yer alan Aygaz teklif 

vermemişlerdi. İhaleyi alan grup/şirket 2037 yılına kadar Ankara’da doğalgaz dağıtımı 

hakkını kazanmış olacak. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 86,437.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,494.8 0.0% 
Dow Jones 13,825.3 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,130.4 -0.7% 
Frankfurt DAX 7,748.1 0.5% 
Paris CAC 40 3,752.2 0.7% 
Londra FTSE–100 6,264.9 1.1% 
Rusya RTS 1,604.7 0.0% 
Shangai Composite 2,302.6 -0.8% 
Bombay Stock Exc. 19,923.8 -0.5% 
Brezilya Bovespa 61,169.8 -1.3% 
Arjantin Merval  3,316.3 0.5% 
Nikkei 225 10,620.9 1.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 86,437.9 %0.1 %11.4 %57.4 
USD/TRY 1.7625 %0.0 -%1.4 -%3.0 
EUR/TRY 2.3498 %0.1 -%0.4 -%0.4 
EUR/USD 1.3332 %0.0 %1.1 %2.6 
Altın/Ons ($) 1,674.7 -%0.6 %0.7 %0.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.24   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Global Piyasalar: 

Avrupa borsaları beklentilerden iyi gelen PMI verileriyle yükselirken, ABD borsaları 

Apple’ın beklentileri tatmin etmeyen bilançosunun da etkisiyle günü yatay tamamladı. 

Asya borsaları bu sabah itibariyle Japonya borsası öncülüğünde pozitif eğilimli hareket 

ederken, ABD future’ları ortalamada %0.2 negatif primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıllık tahvilin getirisi beklentilerden iyi gelen ekonomik verilerin risk 

algılamalarını olumlu etkilemesiyle dün %1.85 seviyelerine yükselirken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %1.86 seviyelerinden geçiyor. Avrupa Bölgesi’ne ilişkin açıklanan 

PMI endekslerinin beklentilerin üzerinde gelmesi EUR’yu olumlu etkilerken, EURUSD 

paritesi 1.328 – 1.339 aralığında hareket ettiği günü 1.337 seviyelerinden tamamladı. Bu 

sabah itibariyle 1.336 seviyelerinden güne başlayan EURUSD paritesinde veri 

açıklamaları kadar Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz sene yapılan “uzun vadeli 

refinansman operasyonları”na ilişkin açıklamaları takip edilecek. Oynaklığın görece 

artabileceğini düşündüğümüz günde EURUSD paritesinin 1.328 – 1.342 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

Beklentilerden iyi gelen ekonomik veriler sonrasında altın fiyatlarındaki kar realizasyonu 

bir kademe belirginleşirken, altının ons fiyatı USD 1665 – USD 1686 aralığında hareket 

ettiği günü USD 1668 seviyelerinden kapattı. Bu sabah itibariyle USD 1670 

seviyelerinden güne başlayan altının gün içinde USD 1660 – USD 1690 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

Yurtiçi Piyasalar: 

Gündemin hafif olduğu günde İMKB’de temkinli bir seyir yaşanırken, İMKB-100 günü 

%0.1 yükselişle tamamladı. Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre de bağlı olarak 

güne hafif alımlarla başlayabileceğini düşündüğümüz İMKB’de yönü piyasa 

oyuncularının Türkiye’ye ilişkin algılamaları tayin edecek. Bugün için İMKB-100’un 

85,600 – 87,200 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında yatay bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi %5.85 

seviyelerinden açıldığı günü %5.84 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 

tezgahüstü piyasalarda %5.84 seviyelerinden yatay açılan gösterge bononun gün içinde 

bileşik %5.75 - %5.95 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Türk lirasındaki dar bant hareketi dün de devam ederken, USDTRY kuru 1.768 – 1.773 

aralığında hareket ettiği günü 1.769 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.771 

seviyelerinden güne başlayan USDTRY’de EURUSD paritesindeki gelişmeler yön 

konusunda belirleyici olacak. Bugün için USDTRY’nin 1.764 – 1.778 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 
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 1.7625 %0.6 -%1.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.05 %2.7 %6.7 -%2.1 -%7.7 
USD/HUF 220.9 %1.2 %0.2 -%0.6 -%1.7 
USD/BRL 2.0300 -%0.4 -%0.7 %1.0 -%0.8 
USD/PLN 3.1311 %1.9 %1.8 -%1.3 -%3.2 

 

 



 



 

Şirket Haberleri 

HSBC Halkbank’ın hedef değerini 24.5TL’ye yükseltti. HSBC Halkbank’ın 4Ç 

sonuçlarının yine olumlu bir sürpriz olarak algılanacağını düşünüyor. Bloomberg 2012 kar 

tahmininden yola çıkarak yapılan 4Ç analizine göre HSBC’nin Halkbank için 4Ç kar 

beklentisi piyasa beklentisinin %21 üzerinde bulunmakta. Bu nedenle açıklanacak kar 

rakamının piyasa beklentilerine göre olumlu bir sürpriz olacağı düşünülmekte. Temel 

olarak güçlü sermaye, yüksek likidite, kalıcı olarak yüksek karlılık Halkbank’ın öne çıkan 

yönleri. Yeni bir halka arz riskinin de kalmadığı düşünüldüğünde, HSBC hissenin 

değerlemesindeki artışın devam edeceğini düşünüyor. 2013 F/K oranı olarak 9.1x gibi 

oldukça cazip bir çarpanla işlem görmekte olan Halkbank için HSBC hedef değerini 

(düşük risksiz getiri oranı ve hafif yukarı yönlü kar tahmini değişikliği ile birlikte) 

23TL’den 24.5 TL’ye yükseltiyor, tavsiyesini “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak 

sürdürüyor. HSBC, Halkbank için tahmin ve değerlemelerindeki başlıca aşağı yönlü risk 

olarak bankanın yakın zamanda lansmanını yaptığı kredi kartı işinin karlılık üzerinde 

baskı yaratabilecek olmasını görmekte. 

Arçelik, 1 milyar dolar tutarına kadar bono ihracı planlıyor. Arçelik 1 milyar dolara kadar 

(ya da muadili başka yabancı para tutarı)  bir bono ihraç edilerek yurtiçinde ve yurtdışında 

satılacağını açıkladı. Bu durum, Türk şirketleri arasında farklı finansal seçeneklerin, 

bankalardan kredi almaya göre daha çok tercih edilmesinin artarak devam edeceği 

yönünde bir trende işaret etmektedir. Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve maliyetin 

düşürülmesi nedeniyle Arçelik için kısmen olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. 

Türk Hava Yolları 1Ç 2013’te 100’den fazla uçak sipariş vermeyi planlıyor, ikincil 

halka arz gündemde değil. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 

yılın ilk çeyreğinde çoğunluğu yeni nesil olmak üzere 100 adedin üzerinde dar gövdeli 

uçak siparişi vermeyi planladıklarını söyledi.  THY'nin filosunda şu anda 36'sı geniş 

gövdeli olmak üzere toplam 202 uçağı bulunuyor, bu sayı yıl sonuna kadar 219'a 

yükselecek. Öte yandan, geniş gövdeli uçak filosunu genişletmek amacıyla THY, geçen 

yıl son çeyrekte Boeing'ten 15 adeti kesin 5 adeti opsiyonlu; Airbus'tan ise 15 adet uçak 

alımına karar verdiğini açıklamıştı. Topçu, 35 adetlik bu siparişe ek olarak 5 adet geniş 

gövdeli Airbus A330-300 uçak siparişini de bu hafta içinde tamamlamayı planladıklarını 

kaydetti. THY'nin 40 adet geniş gövdeli uçak siparişinin teslimatının 2014-2018 arasında 

yapılacağını ve bu süre zarfındaki geniş gövdeli uçak ihtiyacını kiralayarak 

karşılayacaklarını belirten Topçu, THY'nin filosunun 2023'te en az 350 uçağa ulaşacağını 

ve bu sayının 380'e kadar çıkabileceğini söyledi.  THY'nin nakit yaratmada başarılı bir 

şirket olduğunu ve filosundaki hızlı genişlemesine rağmen finansmanda bir sıkıntı 

yaşamadıklarını söyleyen Topçu, finansman bonusu gibi alternatif finansman 

yöntemlerine de baktıklarını belirtti. Alman havayolu şirketi Lufthansa ile ne tür bir 

işbirliği modeli oluşturulacağı konusunun henüz netleşmediğini söyleyen Topçu, Birleşik 

Arap Emirlikleri havayolu şirketi Emirates ile ise basında yer alanın aksine, ortaklık 

konusunda herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirtti. Topçu son olarak THY'nin 

ÖİB'nin elindeki hisselerinin bir kısmının ikincil halka arzının söz konusu olmadığını 

sözlerine ekledi. Açıklamaların olumlu olduğunu ancak özellikle yeni havaalanı inşaatının 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Emlak Konut 

GMYO 
3.42 %5.6 

2 Kiler GMYO 2.09 %5.0 
3 Kiler GMYO 2.09 %5.0 
4 Türk Hava Yolları 7.26 %4.6 
5 Şişe Cam 3.45 %4.2 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 TAV Havalimanları 10.60 -%4.5 
2 Vakıflar Bankası 5.74 -%3.7 
3 T.S.K.B. 2.42 -%2.8 
4 Tekfen Holding 7.92 -%2.7 
5 İhlas Holding 1.20 -%2.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 10.02 320.7 
2 İş Bankası (C) 7.38 293.4 
3 Vakıflar Bankası 5.74 287.8 
4 T. Halk Bankası 19.75 190.1 
5 Türk Hava Yolları 7.26 179.8 

 

 



 



4-5 yıl süreceği düşünüldüğünde böylesine yüklü bir alım planının ancak uzun vadede 

mümkün olabileceğini düşünüyoruz. 

Vakıfbank’ın ikincil halka arzı Ziraat Bankası halka arzı öncesinde planlanıyor. Daha 

önceki açıklamalarında da belirtmiş olduğu için Başbakan Yardımcısı Babacan, 

Vakıfbank’ın ikincil halka arzının Ziraat Bankası halka arzı öncesinde yapılmasının 

planlandığını belirtti. Vakıfbank’taki hisselerin Hazine’ye devrinin yaklaşık iki ay kadar 

daha sürebileceğini belirten Babacan, özelleştirme ile ilgili zamanlamanın devir 

sonrasında belli olacağını söyledi. Açıklama, Vakıfbank’ta ikincil halka arzın bu yıl 

içerisinde tamamlanabileceği şeklinde piyasa tarafından algılandı. Bu nedenle 

Vakıfbank’ta olası halka arz kaynaklı fiyat baskısının devam edebileceği düşünülebilir. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[ARCLK.IS; Mevcut Fiyat: 12.35 TL, Hedef Fiyat: 11.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.44 TL, Hedef Fiyat: 1.20 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.74 TL, Hedef Fiyat: 4.80 TL, Endekse Paralel Getiri]  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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