
 

 



TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi. Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan veriye göre endeksin Aralık ayı için 

daha önce 118.32 olarak açıklanan değer ise 118.08 olarak revize edildi. Reel efektif 

döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat 

düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel 

efektif kurun artışı TL'nin reel olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk 

mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı 

Erdem Başçı 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, TL'nin aşırı değerli olma noktasına 

geldiğini ve bundan sonrasının politika tepkisi vermelerine neden olabileceğini 

söyleyerek, reel efektif kur endeksinin 120-125 arasında değer alması halinde kısa vadede 

tepki verebileceklerini söylemişti. Başçı, reel efektif kur endeksinin 125'i geçip 130 

seviyesine gelmesi halinde daha kuvvetli bir politika uygulamaya gerek olacağını 

ellerindeki tüm araçları kullanabileceklerini belirtmişti. Başçı "Reel efektif kur endeksinin 

Ocak'tan itibaren 120'yi aşacağı aşikar; tedirgin edici seviyeler 125'in üzerine çıkıp 130'a 

yaklaşması olur" demişti. 

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu sayısı Ocak’ta %21 arttı. DHMİ verilerine göre, 

Ocak’ta 3.57m yolcu ağırlayan AHL geçen yıla kıyasla %21 artış elde etti. Ankara ve 

İzmir havalimanlarında yolcu trafiği sırasıyla %6 ve %7 artarken, Antalya’da %4 düştü, 

İstanbul Sabiha Gökçen’de ise %10 büyüdü. Ülkedeki tüm havalimanlarında ise yolcu 

trafiği %12 arttı, bu artışın ardında AHL’deki yüksek performans yer alıyor (TAV 

açısından olumlu).    

Otomotiv 2013’e hızlı başladı, Ocak’ta satışlar %20 arttı. ODD verilerine göre 

Ocak’ta yurtiçi hafif araç satışları geçen yıla kıyasla %20 artışla 35,523 adet oldu. 

Otomobil satışları %23, hafif ticari vasıta satışları ise %14% arttı. Ocak’ta Doğuş 

Otomotiv %41 satış artışı ile %17.3 pazar payı, Ford Otosan %30 artışla %13.5 pay, Tofaş 

ise %52 artışla %13.1 pay elde etti. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 80,309.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,511.3 1.0% 
Dow Jones 13,979.3 0.7% 
NASDAQ-Comp. 3,171.6 1.3% 
Frankfurt DAX 7,664.7 0.3% 
Paris CAC 40 3,694.7 1.0% 
Londra FTSE–100 6,282.8 0.6% 
Rusya RTS 1,614.1 0.1% 
Shangai Composite 2,433.1 0.2% 
Bombay Stock Exc. 19,659.8 -0.5% 
Brezilya Bovespa 59,445.0 -0.2% 
Arjantin Merval  3,357.9 -2.1% 
Nikkei 225 11,046.9 -1.9% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 80,309.9 -%0.5 %0.9 %32.4 
USD/TRY 1.7509 %0.3 -%1.6 -%0.3 
EUR/TRY 2.3707 %0.0 %2.3 %3.4 
EUR/USD 1.3540 -%0.3 %4.0 %3.7 
Altın/Ons ($) 1,668.0 -%0.2 %0.8 -%4.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.40   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Global Piyasalar: 

Avrupa borsaları beklentilerden iyi gelen PMI hizmetler verişine ve sorunlu Avrupa 

ülkelerine ilişkin azalan kaygılara da bağlı olarak yükselirken, ABD borsaları güçlü 

ekonomik veriler ve şirket bazlı haberlerin de etkisiyle ortalamada %1.0 yükseldi. Asya 

borsaları bu sabah itibariyle Japonya öncülüğünde pozitif eğilimli bir seyir izlerken, ABD 

future’ları ortalamada %0.1 primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.96 seviyelerinden başladığı günde risk 

algılamalarındaki toparlanmanın da etkisiyle %2.00 seviyelerine yükselirken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %2.01 seviyelerinden geçiyor. Avrupa borç krizine ilişkin kaygılar 

EUR üzerinde baskı yaratsa da, EURUSD paritesi gelen tepki alımları sonrasında 1.346 – 

1.359 aralığında hareket ettiği günü 1.358 seviyelerinden tamamladı. Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Fitch’ın Hollanda’nın kredi görünümünü aşağı yönlü revize 

ettiği haberlerine de bağlı olarak güne 1.356 seviyelerinden başlayan EURUSD 

paritesinde yönü piyasa oyuncularının risk algılamaları tayin edecek. Bugün için 

EURUSD paritesinin 1.348 – 1.360 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Altın fiyatlarında karışık bir seyir yaşanırken, altının ons fiyatı USD 1667 – USD 1685 

aralığında hareket ettiği günü USD 1673 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 

USD 1673 seviyelerinden yatay açılan altında, piyasalardaki risk algılamaları yön 

konusunda belirleyici olacak. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan USD 1664 

seviyelerinin önemli bir destek seviyesi olmaya devam edeceğini düşündüğümüz günde 

altının USD 1664 – USD 1691 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Yurtiçi Piyasalar: 

Güne temkinli pozitif başlayan İMKB’de kar satışları günün ikinci yarısıyla 

belirginleşirken, İMKB-100 bankacılık hisseleri öncülüğünde ortalamada %0.5 geriledi. 

Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre de bağlı olarak güne temkinli pozitif bir 

başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz İMKB’de yönü piyasa oyuncularının Türkiye’ye 

yönelik risk algılamaları tayin edecek. Bugün için İMKB-100’un 79,400 – 81,200 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında karışık bir seyir yaşanırken, getiriş eğrisinin kısa tarafındaki (2 yıl ve 

daha kısa vadeli) olumlu seyir dün de devam etti. Bununla birlikte gösterge bononun 

bileşik faizi %5.84 seviyelerinden açıldığı günü %5.78 seviyelerinden tamamladı. Bu 

sabah itibariyle güne %5.80 seviyelerinden güne başlayan gösterge bononun gün içinde 

%5.7 - %5.9 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Türk lirasında değer kaybı bir kademe öne çıkarken, USDTRY kuru 1.757 – 1.765 

aralığında hareket ettiği günü 1.761 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.761 

seviyelerinden yatay açılan USDTRY’de yönü piyasa oyuncularının Türkiye’ye yönelik 

risk algılamaları tayin edecek. Bugün için USDTRY’nin 1.756 – 1.766 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

4 Şubat Pazartesi Türkiye TÜFE - Ocak

Türkiye ÜFE - Ocak

Euro Zone ÜFE - Aralık

5 Şubat Salı Euro Zone Parakende Satışlar - Aralık

6 Şubat Çarşamba İngiltere Yeni Araç Satışları - Ocak

7 Şubat Perşembe İngiltere Sanayi Üretimi - Aralık

İngiltere Dış Ticaret Dengesi - Aralık

8 Şubat Cuma Almanya Dış Ticaret Dengesi - Aralık

Almanya Cari Açık - Aralık

ABD - Dış Ticaret Açığı - Aralık

Türkiye Sanayi Üretimi - Aralık  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7509 -%1.0 -%1.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.84 -%2.0 %3.1 %1.0 -%4.5 
USD/HUF 216.8 -%1.1 -%2.8 %0.1 %1.3 
USD/BRL 1.9845 -%0.1 -%2.8 -%0.9 %1.3 
USD/PLN 3.0755 -%0.9 -%2.1 -%0.1 %0.5 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Akbank, 2012 4Ç bilançosunu yarın yayınlayacak. HSBC’nin Akbank için net kar 

beklentisi 1.03 milyar TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %88 bir 

önceki çeyreğe göre ise %33’lik bir artışa işaret etmekte. Akbank için Reuters piyasa 

beklentisi 1.00 milyar TL seviyesinde bulunmakta.  

Migros, Ocak ayında 19 mağaza açtığını açıkladı. Şirketin yılbaşı itibariyle yurtiçinde 

850, yurtdışında ise 32 mağazası bulunuyordu. Ocak ayındaki mağaza açılış rakamının yıl 

genelinde büyüme açısından oldukça olumlu olduğunu düşünüyoruz. 

Sinpaş GMYO, TMSF’nin Ataşehir’de yer alan bir arsa bloğu için, ihale ortağı Maslak 

Oto ile birlikte en yüksek teklifi verdi. Şirket 44.5 bin metrekarelik arsa için 80 milyon 

dolar teklif vermiş oldu. Arsanın ekspertiz değeri 111 milyon dolar olduğundan, eğer ihale 

bu fiyattan gerçekleşirse Sinpaş GMYO’nun Net Aktif Değeri için olumlu bir gelişme 

olarak öne çıkacaktır. Arsanın imarı konut ağırlıklı olduğu için şirketin bu arsayı alması 

durumunda bir konut projesi geliştireceği düşünülebilir. 

Tofaş 4Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 4Ç net kar tahmini 125m TL olup, piyasa 

beklentisi (CNBC anketi) 113m TL’dir. 

Türk Telekom, 4Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. Şirketin HSBC beklentisine göre 637 

milyon TL, CNBCe piyasa beklentisine göre ise 627 milyon TL net kar açıklaması 

bekleniyor. Şirketin FAVÖK rakamının ise 1,319 milyon TL (HSBC) ile 1,271 milyon TL 

(CNBCe) arasında açıklanması bekleniyor. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 8.98 TL, Hedef Fiyat: 9.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.44 TL, Hedef Fiyat: 1.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 20.35 TL, Hedef Fiyat: 20.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 9.44 TL, Hedef Fiyat: 6.10 TL, Endeksin Altında Getiri]   

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 7.52 TL, Hedef Fiyat: 6.50 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[MGROS.IS; Mevcut Fiyat: 21.00 TL, Hedef Fiyat: 23.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 10.70 TL, Hedef Fiyat: 11.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 10.65 TL, Hedef Fiyat: 10.10 TL, Endekse Paralel Getiri] 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Kartonsan 313.00 %7.6 
2 Doğuş Otomotiv 9.44 %3.5 
3 Türk Traktör 53.00 %3.3 
4 Aselsan 8.76 %3.1 
5 GSD Holding 0.92 %2.2 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Metro Holding 0.54 -%6.9 
2 Galatasaray 

Sportif 
41.10 -%4.9 

3 Aygaz 10.00 -%3.4 
4 Doğan Yayın Hol. 0.90 -%3.2 
5 Aksigorta 2.17 -%3.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.92 292.0 
2 Türk Hava Yolları 6.78 232.2 
3 Turkcell 10.95 204.6 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.20 188.8 

5 T. Halk Bankası 17.80 151.9 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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