
 

 



Sanayi üretimi 2012 yılında %2.3 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

2012 Yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Sanayi üretimi 2012 Kasım 

ayında % 11.3 artış ile yılın en yüksek artış oranını yakalarken, Aralık’ta bu oran eksiye 

düştü. 2012 yılı Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre % 3.8 

azalışla 135.9 değerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise % 3.6 oranında 

azaldı. Sanayi üretiminde 2012 yılında ortalama yıllık artış % 2.3 düzeyinde gerçekleşti. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre 

% 1.5 azalışla 129.2 düzeyinde gerçekleşti. 

TMSF, tasarruf mevduatı limitini 100bin TL’ye çıkarmayı planlıyor. TMSF 

halihazırda 50bin TL olan tasarruf mevduatı güvence limitini 100bin TL’ye çıkarmak için 

bir taslak hazırladı. TMSF bu değişikliğin nedenini 2004 yılından bu yana tasarruf 

mevduatı güvencesinde bir değişikliğe gidilmemiş olması ve 2004-2013 yılları arasındaki 

enflasyonun etkisinin tasarruf güvencesine yansıtılması olarak açıkladı. Tasarruf mevduatı 

güvence limitinin artırılması bankaların ödediği sigorta primini artıracağı için bankalar 

için olumsuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Sanayi üretimi 2012 yılında %2.3 artış gösterdi  

 HSBC Tofaş Şirket raporuyla önerisini "Endekse Paralel 

Getiri"den "Endeksin Üzerinde Getiri"ye yükseltti 

 HSBC Emlak Konut GMYO raporuyla önerisini “Endekse 

Paralel Getiri”ye indirdi  
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İMKB verileri 

İMKB–100 78,684.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 313,713.2 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 89,847.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,198.64 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,517.9 0.6% 
Dow Jones 13,993.0 0.4% 
NASDAQ-Comp. 3,193.9 0.9% 
Frankfurt DAX 7,652.1 0.8% 
Paris CAC 40 3,649.5 1.3% 
Londra FTSE–100 6,263.9 0.6% 
Rusya RTS 1,590.1 -0.3% 
Shangai Composite 2,432.4 0.6% 
Bombay Stock Exc. 19,484.8 -0.5% 
Brezilya Bovespa 58,497.8 0.2% 
Arjantin Merval  3,280.0 -0.7% 
Nikkei 225 11,153.2 -1.8% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 78,684.0 %0.7 -%3.0 %30.8 
USD/TRY 1.7635 %0.2 -%0.3 %1.1 
EUR/TRY 2.3636 -%1.0 %2.2 %2.0 
EUR/USD 1.3403 -%1.2 %2.6 %0.9 
Altın/Ons ($) 1,667.9 -%0.7 %0.5 -%3.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.39   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Şirket Haberleri 

HSBC Tofaş Şirket Raporu. 12.7 TL hedef fiyat ile tavsiyemizi "Endeksin Üzerinde 

Getiri"ye yükseltiyoruz. 2012 yılı sonuçlarında bir kez daha teyit edildiği üzere Tofaş'ın 

"al ya da öde" anlaşmaları karlılığın satış adetlerindeki düşüşten etkilenmemesini sağlıyor. 

2013'te şirketin yurtiçi satış adedinin %7 artmasını, ihracatın ise geçtiğimiz yıl 

seviyelerinde kalmasını bekliyoruz. Bu tahminlerle "al ya da öde" kapsamında garanti 

edilen adetlerin 2012'den çok farklılık göstermeyeceğini, kar marjlarının da benzer yüksek 

seviyede (%12 üzerinde) oluşacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, Avrupa'da talebin 

güçlenmeye başlayacağı en erken 2014 yılına kadar şirketin zorlu dönemi olumlu 

sonuçlarla atlatmış olacağını düşünüyoruz. 2013'te şirketin satış gelirlerinde %7, FAVÖK 

rakamında %6 ve net karında %12 büyüme öngörüyoruz. Şirketin 2012'de yurtiçinde 

oldukça fazla daralma yaşayan hafif ticari segmetinde bu yıl yaşanacağını düşündüğümüz 

büyümeden (%8) güçlü model portföyü ile en fazla faydalanacak şirketler arasında 

olduğuna, rekabet açısından bir diğer olumlu yıl geçireceğine inanıyoruz. Bu yıl hisse 

başına 0.67 TL olan temettü varsayımımız (%6.6 temettü verimi) ve yıl içinde olası bir 

karar ile Kuzey Amerika'ya ihracat kapısının açılması hisse fiyatına olumlu etkide 

bulunacak potansiyel katalistler olabilir. İNA modelimizde %8.5'ten %7'ye düşürdüğümüz 

risksiz getiri oranı doğrultusunda hedef fiyatımız 10.1 TL'den 12.7 TL'ye yükselmiştir. 12 

aylık vade ile %24 getiri potansiyeli doğrultusunda yatırım tavsiyemizi "Endekse Paralel 

Getiri"den "Endeksin Üzerinde Getiri"ye iyileştiriyoruz. Tahmin ve tavsiyemize ilişkin 

başlıca aşağı yönlü riskler yurtiçi ve ana ihracat pazarlarında beklentilerimizden zayıf 

talep, yurtiçinde rekabetin marjlar üzerinde öngörülerimizden farklı baskı yaratması, 

temettü ödemesinin beklentimizden belirgin aşağıda kalması, emtia fiyatlarında hızlı artış, 

kurlarda aşırı oynaklık ve otomotiv sektörüne yönelik vergi artışlarıdır. 

HSBC Emlak Konut GMYO raporuyla önerisini “Endekse Paralel Getiri”ye indirdi. 

Emlak Konut GMYO Cuma günü %52 oranında, yeni pay alma hakkı kısıtlamalı bedelli 

sermaye artırımı yapılarak, hissenin halka açık kısmını %50.66'ya yükseltecek bir İkincil 

Halka Arz yapılacağını açıkladı. Şirket yönetimi bu İkincil Halka Arz'la piyasadan 3-4 

milyar TL toplanmasının hedeflendiğini belirtti. Ciddi bir boyuta sahip olan İkincil Halka 

Arz’ın hisseler üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Değerlememiz 

üzerinde %20 İkincil Halka Arz iskontosu uygulayarak hedef fiyatımızı 4 TL’den 3.20 

TL’ye çekiyoruz. Tavsiyemizi "Endeksin Üzerinde Getiri"den "Endekse Paralel Getiri"ye 

çekiyoruz. Tavsiyemiz için temel yukarı yönlü risk İkincil Halka Arz gelirleri ile 

yapılacak projelerin kısa vadede açıklanması olarak öne çıkarken aşağı yönlü temel risk, 

İkincil Halka Arz fonlarının değerlendirilmesi konusundaki açıklamaların gecikmesi ve 

makroekonomik görünümde ortaya çıkacak bir olumsuzluk sonucu olarak faizlerin 

yükselmesi ve konut talebinin düşmesi olarak öne çıkıyor. 

Aksa Enerji kömür santrali yatırımları için uluslararası ortaklarla görüşmeler yaptığını 

açıkladı. Şirket YKB’nın yaptığı açıklamalarda, Bolu’da inşaatı süren Göynük santralinin 

(270 MW) 2014’te devreye gireceğini ve ek kömür santralleri yatırımlarında ortaklık için 

yabancı şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Şirketin yabancı bir ortakla kapasite 

geliştirmesi, finansman yükünü azaltacağı için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Özelleştirmeler konusunda ise, Kangal Santrali için teklif vermeme sebebi olarak da, 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Petkim 3.31 %3.8 
2 GSD Holding 0.90 %3.5 
3 Gübre Fabrik. 18.00 %3.2 
4 Vakıflar Bankası 5.28 %3.1 
5 Net Holding 2.43 %3.0 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.49 -%100.0 

2 Emlak Konut 
GMYO 

2.78 -%8.2 

3 Good-Year 68.25 -%3.9 
4 Metro Holding 0.51 -%3.8 
5 Torunlar GMYO 3.07 -%3.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.70 517.2 
2 T. Halk Bankası 17.45 338.0 
3 Emlak Konut 

GMYO 
2.78 317.3 

4 İş Bankası (C) 6.40 236.3 
5 Türk Hava Yolları 6.60 224.8 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7635 %0.9 -%0.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.88 %0.5 %1.9 %0.4 -%2.2 
USD/HUF 217.6 %1.5 -%1.9 -%0.6 %1.6 
USD/BRL 1.9733 -%0.7 -%3.0 %1.7 %2.7 
USD/PLN 3.1061 %1.5 %0.9 -%0.6 -%1.2 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

11 Şubat Pazartesi Önemli bir veri bulunmamaktadır.

12 Şubat Salı İngiltere TÜFE - Ocak

İngiltere Parakende Fiyat Endeksi - Ocak

13 Şubat Çarşamba Almanya Toptan Fiyat Endeksi - Ocak

Türkiye Cari Açık - Aralık

ABD İthalat Fiyat Endeksi - Ocak

14 Şubat Perşembe Almanya GSMH- 4.Ç

Euro Zone GSMH - 4.Ç

15 Şubat Cuma Euro Zone Dış Ticaret Dengesi - Aralık

ABD Sanayi Üretimi - Ocak  

 

 



 



öncelikle Seyitömer’in özelleştirme sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirten 

YKB Kazancı, santral özelleştirmelerine ilgilerinin sürdüğünü belirtti. Elektrik ihracatı 

sürecinde ise, Suriye’ye ihracatın sürdüğünü belirten Kazancı Irak için de görüşmelerin 

sürdüğünü belirtti. 

Halkbank’ın iştiraki Halk GYO’nun halka arazı bu hafta 13-15 Şubat tarihlerinde 

tamamlanacak. Halk GYO’nın toplam net aktif değeri 959mn TL seviyesinde bulunmakta 

(NAD/hisse değeri 1.35 TL). Halka arzda 185.5 yeni hisse ihraç edilecek, 1.35TL hisse 

başına fiyat varsayımı ile halka arz büyüklüğü 250mn TL’ye denk gelmekte. Halkbank’ın 

Halk GYO halka arzı sonrasında şirketteki payı %71.88’e gerileyecek. 

Havayolu şirketleri leasing cezası ile karşı karşıya. Hafta sonunda Vatan Gazetesi'nde 

yer alan habere göre Maliye Bakanlığı'nın leasing ile aldığı uçaklarda KDV'yi eksik 

ödediği gerekçesiyle Pegasus'a kestiği 80m TL'lik ceza onaylanırsa havacılık sektöründeki 

THY dahil diğer şirketler için de büyük risk oluşturacak. Habere göre Ocak-Ağustos 2008 

döneminde uçak dahil leasing ile yapılan alımların KDV oranı geçici olarak %1'den %18'e 

çıkartıldı ve Pegasus'a kesilen ceza bu konuda Maliye'nin farklı yorumundan 

kaynaklanıyor. Pegasus yetkililerine göre konu halen yargıda ve THY başta tüm sektörün 

en önemli gündem maddesi oldu. THY ya da Maliye'den gelecek bir açıklamaya dek konu 

THY hissesi üzerinde baskı oluşturabilir. 

Tofaş iki yeni otomobil modeli üzerinde çalışıyor. CEO Kamil Başaran’ın basına yaptığı 

açıklamalara göre Tofaş biri B (sedan) diğer C (hatchback) segmentinde olmak üzere iki 

yeni otomobil modeli için fizibilite çalışmaları yürütüyor. Açıklamalara göre çalışmalara 

ilişkin detaylar Temmuz ayı içinde sonuçlanabilir ve üretime geçilmesi 2015 yılında 

gerçekleşebilir. Öte yandan, nihai durumu bir kaç ay içinde netleşmesi beklenen Kuzey 

Amerika’ya Doblo ihracatı için Tofaş 2014 sonunu hedefliyor ve bunun için yapılacak 

yatırım tutarı 160m Euro’yu bulabilir. Hisse açısından olumlu açıklamalar. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.75 TL, Hedef Fiyat: 5.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 10.35 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.78 TL, Hedef Fiyat: 3.20 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 17.45 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde 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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