
 

 



Avrupa Birliği bütçe için toplanıyor. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, 

gelecek 7 yılda yaklaşık 1 trilyon Euro'luk Birlik bütçesini hazırlamak için bugün 

toplanıyor. AB Komisyonu'nun gelecek 7 yıl için 1 trilyon 33 milyar Avro düzeyinde 

olmasını önerdiği bütçenin, kriz nedeniyle kırpılması istenmiş ve 973 milyar Euro'ya 

kadar inilmesine rağmen uzlaşma sağlanamamıştı. AB'nin mevcut 7 yıllık (2007-2013) 

bütçesinin 994 milyar Avro olduğu düşünüldüğünde, bu sınırın altındaki bir rakam 

küçülmeye karşılık geleceğinden Birlik tarihinde bir ilki oluşturacak.  
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İMKB verileri 

İMKB–100 80,054.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 319,829.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 91,692.8 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,718.54 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,512.1 0.1% 
Dow Jones 13,986.5 0.1% 
NASDAQ-Comp. 3,168.5 -0.1% 
Frankfurt DAX 7,581.2 -1.1% 
Paris CAC 40 3,642.9 -1.4% 
Londra FTSE–100 6,295.3 0.2% 
Rusya RTS 1,603.0 -0.7% 
Shangai Composite 2,434.5 0.1% 
Bombay Stock Exc. 19,639.7 -0.1% 
Brezilya Bovespa 58,951.1 -0.8% 
Arjantin Merval  3,290.0 -2.0% 
Nikkei 225 11,463.8 3.8% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 80,054.4 -%0.3 -%0.2 %32.2 
USD/TRY 1.7569 %0.3 -%0.9 %0.5 
EUR/TRY 2.3764 %0.2 %2.8 %3.5 
EUR/USD 1.3526 -%0.1 %3.7 %3.0 
Altın/Ons ($) 1,675.4 %0.4 %1.0 -%2.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.26   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar son günlerde zikzaklar çizmeye başladı. Bir taraftan merkez 

bankalarının aşırı parasal genişlemeleri nedeniyle korku senaryolarının ortadan kalkması 

genel görünümü olumlu kılıyor: Hisse senetleri tarihi zirve seviyelerini test ediyor, emtia 

fiyatları yükseliyor, risk göstergeleri iyileşiyor... Ancak, diğer taraftan makroekonomik 

açıdan bakıldığında, tarihin gördüğü en büyük teşvik paketlerine rağmen ekonomiler zar 

zor büyüyebiliyor: ABD, tarihinin en büyük bütçe açığını veriyor. Japonya’da rekor borç 

rakamına rağmen sınırsız bir teşvik paketi devreye sokuluyor. AB genelinde büyüme hala 

negatif tarafta... 2007-2008 döneminde patlak veren büyük ekonomik kriz sonrasında 

ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için zamana ihtiyaç olduğu aşikardı. Bunun için 

tüm kurumların işbirliği içinde olması ve geniş kapsamlı bir tedavi yöntemi tespit 

edilmesi gerekiyordu. Fakat gerekli koşullar oluşmadığı için tüm yükü merkez bankaları 

üstlendi ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar ekonomileri desteklemek adına sınırsız 

parasal genişleme stratejileri açıkladılar. Parasal teşviklerin morfin etkisi yarattığını 

söyleyebiliriz. Nihai ilaç bulunana kadar hastanın kendini rahat hissetmesi için makul bir 

ara formül olabilir. Ancak, nihai bir çözüm önerisi olmadığı net. Parasal teşvikler dört yılı 

aşkın bir süredir genişleyerek sürüyor. Bu sürede, bu derece aşırı morfin enjeksiyonunun 

başka sorunlara yol açtığını gözlüyoruz. Mesela, varlık fiyatlarının makroekonomik 

gelişmelerden bağımsız olarak aşırı artması. Mesela, ülkelerin alternatif çözümler bulma 

adına kur savaşı adı altında suni rekabet avantajı sağlama çabaları... İçinde bulunduğumuz 

mevcut ortamın kalıcı ve sürdürülebilir bir tabloya işaret etmediğini düşünüyoruz. Ancak, 

aşırı morfin etkisinin bir süre daha anlamsız mutluluk yaratma ihtimalinden dolayı mali 

piyasalardaki genel görünümün olumlu kalmaya devam edeceğini, ancak makroekonomik 

tablo hatırlanınca da piyasaların zikzaklar çizmeye başlayacağını öngörüyoruz. Tıpkı 

bugünlerde olduğu gibi... 

Bugünün en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz toplantısı 

olacak. Yapılan anketler ECB’nin herhangi bir politika değişikliğine gitmeyeceğini 

gösteriyor. Ancak, Euro’da meydana gelen değerlenme karşısında AB cephesinde ciddi 

bir rahatsızlık var. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Euro’daki değerlenmenin Fransa 

ekonomisini tehdit ettiğini savunarak alternatif kur politikası arayışına girmişti. Ancak, 

dün Almanya cephesinden gelen açıklamalarda döviz kurunun piyasa koşullarında 

belirlendiği ve Euro’daki değerlenmenin AB cephesindeki olumlu gidişatın bir yansıması 

olduğu ifade edildi. Bu konuşmaların gölgesinde ECB’nin sürpriz bir adım atabileceğini 

düşünenler var. Faizlerde bir indirime gidilmese dahi Başkan Draghi’nin TSİ15:30’da 

başlayacağı basın toplantısında Euro’daki değer kazanma karşısında görüş bildirebileceği 

düşünülüyor. ECB’nin TSİ14:45’te açıklayacağı karar ve sonrasında Draghi’nin 

açıklamaları Euro açısından önemli olacaktır. EURUSD paritesinde kısa vadede 1.3450-

1.3650 aralığını ön plana çıkarabiliriz. Sürpriz bir faiz indirimi ya da Draghi’nin Euro’da 

zayıflama anlamına gelebilecek bir yorumu bu bandın aşağı yönde zorlanmasına, aksi ise 

Euro’daki yükselişin devamı anlamına gelecektir. Ancak biz, bir süredir olduğu üzere, 

fiyat hareketinin en üst noktasından satış yapma arayışının rasyonel bir davranış 

olmadığını belirterek Euro cinsi ihracat gelirlerinin mevcut seviyelerden satılabileceğini 

düşünüyoruz. 

 
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 1.7569 -%0.6 -%1.0 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.90 -%1.5 %3.6 %0.9 -%4.5 
USD/HUF 217.7 %0.4 -%1.9 -%1.0 %0.9 
USD/BRL 1.9904 -%0.1 -%2.3 -%0.6 %1.3 
USD/PLN 3.0906 -%0.1 -%1.0 -%0.5 -%0.1 

 

 



 



Bugün ECB’nin faiz toplantısının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) toplantısı 

da önemli olacak. BOE’nin yeni başkanın alacağı karar ve yapacağı açıklama İngiliz 

Poundu üzerinde belirleyici olabilir. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 

Almanya’da sanayi üretim rakamı, İspanya ile Fransa’nın uzun vadeli tahvil ihraçları 

günün diğer önemli makroekonomik gündemini teşkil ediyor. Dün Avrupa piyasalarındaki 

satıcılı seyrin ardından Amerikan endeksleri günü yatay bir seyirle tamamlamıştı. Bu 

sabah Asya’da hafif çaplı satışların etkili olduğunu görüyoruz. Amerikan vadelileri yatay 

bir seyir izlerken Avrupa piyasalarının güne hafif ekside başlaması tahmin ediliyor. 

Türk mali piyasaları beklentilerin üzerinde gelen Ocak ayı enflasyon rakamları ve reel 

efektif döviz kur endeksinin 120 seviyesinde gelmesi ile bir miktar bozulmuştu. 

Bankacılık sektörü kredi büyümesinin de TCMB’nin konfor alanının üzerinde kalması 

TCMB’nin bir yandan faiz indirimine (koridorun aşağı çekilmesi şeklinde) giderken diğer 

yandan zorunlu karşılık oranlarını artırmaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor (Para 

Politikası Kurulu toplantısı 19 Şubat’ta gerçekleştirilecek). Bu beklenti Türk Lirası’nda 

(TL) değer kaybına neden oluyor. Geçen haftayı 2.0650 seviyesinden tamamlayan TL’nin 

döviz sepeti karşısındaki değeri dün akşam 2.08’in üzerine tırmandı. Aynı paralelde 

USDTRY kuru da dün akşam saatlerinde elektronik işlemlerde 1.77’li rakamlara yükseldi. 

USDTRY kurunda Zorunlu karşılık oranlarında daha fazla artırım beklentisi bankacılık 

sektörüne ilişkin görünümü bozmak suretiyle hisse senetleri üzerinde satış baskısı 

yaratıyor. Ocak ayındaki zirve seviyesinin yaklaşık %8 altında işlem gören İMKB-100 

endeksi dünü hafifçe %0.3 oranında kayıpla tamamladı. Faiz cephesinde ise kısa vadede 

önemli bir hareket olmamasına rağmen uzun vadeli tahvil faizlerinde bir miktar yükseliş 

olduğu ve faiz eğrisinin dikleştiğini görüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Şirket Haberleri 

Akbank, 2012 4Ç bilançosunu bugün 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. 

Aksa Enerji 251 MW’lık hidroelektrik kapasitesinin inşaatı için Çinli CNTIC ile bir 

Mutabakat Zaptı imzaladı. Şirket bu kapasiteyi 463 milyon dolara mal etmeyi ve 830 

GWh’lık yıllık üretim (%37 kapasite faktörü) elde etmeyi bekliyor. Bu hidroelektrik 

kapasitelerinin de eklenmesiyle Aksa Enerji’nin kurulu gücü 2,296 MW’a çıkacak. 

Yatırımın finansmanı konusunda ise, Aksa Enerji’nin ana ortağı olan Kazancı Holding’in 

Çin kaynaklı kreditörlerinden Chinese Development Bank ile 85/15 borç/özsermaye yapılı 

bir kaynak kullanılması planlandığı açıklandı. Bu santrallerin lisansları Aksa Enerji’nin 

portföyünde yer aldığı için bu gelişme sürpriz olmamakla birlikte, kapasite kurulum 

maliyetlerinin düşük olması ve dış finansman oranının yüksek olması şirket için olumlu 

bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Teknosa 2012 yılında 50 milyon TL net kar açıkladı, bu sonuç çok güçlü 4.Ç sonuçlarına 

işaret ediyor. 4.Ç sonuçlarının 12 Şubat’ta açıklanacak olmasına rağmen şirket yönetimi 

2012 yılı net karını, HSBC’nin tahmini 45 milyon TL’den fazla olarak 50 milyon TL 

açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre, 4.Ç net karı 17 milyon TL’ye işaret ederek, HSBC’nin 

tahmini 12 milyon TL’den üzerinde geldi. 4.Ç net karı önceki çeyreğe kıyasla %31 ve 

önceki yıla gore %183 daha yüksek geldi. Bu durum analistlerin tahminlerini yukarıya 

doğru revize etmesine neden olabilir. Finansal sonuçlarla ilgili detaylar 12 Şubat’ta 

açıklanacak. 

Tofaş 4Ç net karı beklentilerin üzerinde, HSBC tahminine paralel geldi. Tofaş 4Ç’te yıllık 

%4 düşüşle 126m TL net kar açıkladı. Piyasa (CNBC) tahmini 113m TL, HSBC tahmini 

ise 125m TL idi. FAVÖK %27 artışla 227m TL olurken yine piyasa tahmininin (200m 

TL) üzerinde, HSBC beklentisine (221m TL) ise yakın gerçekleşti. Satış gelirleri %1 

düşüşle 1.77 milyar TL olurken tahminlerin (piyasa 1.8 milyar, HSBC 1.9 milyar TL) 

altında gerçekleşti. Yıllık sonuçlara bakıldığında toplam satış adedinin %5, satış 

gelirlerinin ise %9 düştüğü bir yılda esas faaliyet karını ve vergi öncesi karını sabit tutan, 

FAVÖK rakamını ise %6 artıran Tofaş al-ya da–öde anlaşmaları sayesinde başarılı bir yıl 

geçirdi. Şirket düşen satış adetlerine paralel olarak bu anlaşmalardan elde ettiği tazminat 

sayesinde 2011’de %10.8 olan FAVÖK marjını 2012’de %12.4’e yükseltti ve 2012 yılını 

448m TL net kar ile tamamladı (2011’e kıyasla %5 düşüş).   

Türk Telekom 4Ç sonuçları beklentilerin altında kaldı. Şirketin açıkladığı 599 milyon TL 

net kar, 627 milyon TL olan CNBC eve 637 milyon TL olan HSBC beklentilerinin altında 

kaldı. FAVÖK rakamı beklentilere paralel gelmesine rağmen, satış rakamının yüksek ve 

marjın ise beklentilerden düşük gelmesi dikkat çekti. Mobil tarafta ise olumlu sonuçlar 

açıklanacak Turkcell mali tabloları için olumlu algılanabilir. Türk Telekom 2012 yılı net 

karından beklentilere paralel hisse başına brüt 0.689TL (%9.34 temettü verimi) 

dağıtacağını açıkladı. 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
4.76 %8.2 

2 Eczacıbaşı İlaç 2.23 %6.2 
3 Petkim 3.29 %3.1 
4 Deva Holding 2.13 %2.9 
5 Asya Katılım 

Bankası 
2.35 %2.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Martı Otel 0.73 -%2.7 
2 Aksigorta 2.12 -%2.3 
3 Bim Mağazalar 88.50 -%2.2 
4 Koza Altın 43.80 -%2.0 
5 Galatasaray 

Sportif 
40.30 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.88 341.0 
2 T. Halk Bankası 17.70 204.7 
3 İş Bankası (C) 6.52 181.4 
4 Türk Hava Yolları 6.86 148.7 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.24 144.1 

 

 



 



Ziraat Bankası Personeli Vakfı %9.1 oranındaki Grupama Emeklilik hissesini 27 

Şubat'ta satacak. Ziraat Bankası Personeli Vakfı yaptığı açıklamada, %9.1 seviyesinde pay 

sahibi bulunduğu Grupama Emeklilik'teki hisselerinin tümünü 27 Şubat'ta açık artırma 

yolu ile satacağını açıkladı. 28 Ocak itibariyle yaklaşık 78bin katılımcısı bulunan 

Grupama Emekliliğin toplam fon büyüklüğü 673mn TL olup, pazar payı ise %3.2 

seviyesinde bulunmakta. Satışta oluşacak fiyat bireysel emeklilik şirketlerinin 

değerlemeleri için bir indikatör olabilir. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 9.10 TL, Hedef Fiyat: 9.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.77 TL, Hedef Fiyat: 5.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TKNSA.IS; Mevcut Fiyat: 9.04 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 10.60 TL, Hedef Fiyat: 10.10 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 7.38 TL, Hedef Fiyat: 6.50 TL, Endeksin Altında 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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