
 

 



Aralık ayı cari açık değeri yarın açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 13 

Şubat’ta Aralık ayı için ödemeler dengesi istatistiklerini yayınlayacak. Piyasaların 

beklentisi Aralık ayında cari açığın 5.5 milyar dolara ulaşacağı yönünde. Eğer bu tahmin 

doğruysa, 2012 yılı için kümülatif cari açık 50.8 milyar dolara, ya da milli gelire oranla 

%6.3'e ulaşmış olacak. 2011 yılının sonunda cari açık 77.1 milyar dolar, ya da milli gelire 

oranla %10 seviyesinde gerçekleşmişti. 

16 firma yeni havalimanı şartnamesini aldı. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere 

göre, 28 Ocak’ta DHMİ tarafından satışa sunulan 3. Havalimanı ihale şartnamesi şu ana 

kadar 16 firma tarafından satın alındı. Haberde satın alan firmalara ilişkin bilgi yer 

almıyor ancak bugüne kadar ihale ile ilgilenen firmalar olarak TAV, Sabancı Holding, 

Alarko Holding, Varyap, Limak, ve son olarak Doğuş Holding’in adı geçiyor. Haberde 

ihalede THY’nin şartname gereği yer alamayacağı, İtalyan ortağı One Works ile ortaklık 

kuracağını açıklayan Atlasjet’i bünyesinde barındıran AIC Holding’in katılımının ise zora 

girdiği belirtiliyor. DHMİ stratejik durum gereği 3 Mayıs’taki ihaleye kadar şartname 

satın alanları açıklamayı düşünmüyor. Öte yandan, Vatan Gazetesi’ne göre ABD’lik 

firmalar ihalede yer alabilmek için Türk ortak arayışı içindeler.    
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İMKB verileri 

İMKB–100 77,255.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 308,824.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 88,225.4 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,597.96 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,517.0 -0.1% 
Dow Jones 13,971.2 -0.2% 
NASDAQ-Comp. 3,192.0 -0.1% 
Frankfurt DAX 7,633.7 -0.2% 
Paris CAC 40 3,650.6 0.0% 
Londra FTSE–100 6,277.1 0.2% 
Rusya RTS 1,582.0 -0.5% 
Shangai Composite 2,432.4 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,460.6 -0.1% 
Brezilya Bovespa 58,497.8 0.0% 
Arjantin Merval  3,280.0 0.0% 
Nikkei 225 11,153.2 0.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 77,255.8 -%1.8 -%4.7 %30.2 
USD/TRY 1.7647 %0.1 %0.1 %0.6 
EUR/TRY 2.3624 -%0.1 %1.0 %1.8 
EUR/USD 1.3387 -%0.1 %0.9 %1.1 
Altın/Ons ($) 1,649.9 -%1.1 -%1.0 -%4.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.33   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Asya piyasalarının önemli bir kısmının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde küresel 

piyasalarda işlem hacmi göreceli olarak düşük düzeyde kaldı. Hisse senedi piyasalarının 

genelinde majör sayılabilecek bir hareket olmadı. Kur cephesi de benzer bir eğilim 

kaydetti denilebilir. Alman Merkez Bankası Başkanı Weidmann’in Euro açısından 

enflasyon endişelerini bir adım öne çıkarması nedeniyle Euro’da yaşanan bir miktar artış 

ve Japon Yeni’ndeki değer kaybının devamı bir kenara bırakılırsa “kur savaşları” savının 

iyice ısındığı bir dönemde küresel döviz kurlarında sakin sayılabilecek bir gün geride 

kaldı.  

Dün G7’den yapılan yazılı açıklamada rekabetçi kur savaşlarının engellenmesi gerektiği 

görüşü çıktı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere yapılan uyarı ile kur avantajı 

sağlamak adına yapılan parasal genişleme adımlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altı 

çizildi. G7 açıklamasının normal şartlarda pek bir piyasa yansımasının olması 

beklenmiyordu. Ancak, parasal genişlemede sona gelindiği yönünde bir algılamaya yol 

açmak suretiyle Altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. XAUUSD paritesi hızlı bir 

düşüş ile 1645 dolar/ons seviyesine geriledi. XAUUSD son üç ay içerisinde sıkıştığı bandı 

aşağı yönde zorluyor. Mevcut seviyelerin altında bir kapanış 1600 dolar/ons seviyesinin 

altını gündeme taşıyabilir. 

Türkiye tarafında ise BDDK’nın dün açıkladığı haftalık kredi rakamlarına göre bankacılık 

sektörü kredi hacmi 1 Şubat itibariyle %19.2 artış kaydetti. TCMB’nin önemli bir 

gösterge olarak takip ettiği 13 haftalık artış oranı (kur etkisinden arındırılmış ve mali 

sektöre verilen kredileri hariç bırakan) %21.6 ile son 32 haftanın en yüksek düzeyine 

ulaştı. Kredilerdeki artışın uzun bir aradan sonra %20’nin üzerine gelmesi önemli bir 

gösterge olarak algılanmalı. TCMB’nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği Para Politikası 

Kurulu (PPK) toplantısında zorunlu karşılık oranlarında ölçülü miktarda artırıma gitmesi 

olası görünüyor. 

Bu sabah Japon piyasası bir günlük tatilden %2 oranında bir yükselişle dönüyor. Japon 

Merkez Bankası’nın (BOJ) son toplantısında alınan kararlar arasında yer alan 2014 yılında 

aylık 13 trilyon Euro’luk parasal genişlemenin bu yıl içinde başlaması gerektiğine ilişkin 

açıklamalar USDJPY paritesini 94’lü seviyelere iterken hisse senedi piyasasını da olumlu 

etkiledi. Diğer Asya piyasalarında hafif çaplı artışlar gözlemliyoruz. Bugün makro 

ekonomik gündem oldukça hafif. Avrupa’da kısa vadeli bono ihraçları, İngiltere’de 

enflasyon rakamları, ABD’de FED üyeleri George (şahin olarak biliniyor) ve Lockhart’ın 

konuşması ve Türkiye’de Hazine’nin düzenleyeceği 14 ay vadeli tahvil ihracı yakından 

izlenecek. 

Türkiye cephesinde dün hisse senedi piyasasında bankacılık sektörü hisselerine gelen sert 

satışlar ile düşüş sürdü. İMKB-100 endeksi günü %1.8 oranında düşüşle tamamladı. 

TCMB’nin haftaya faiz koridorunda ölçülü indirime gidebileceği beklentisi kısa vadeli 

tahvil faizleri aşağıda tutarken uzun vadede bir miktar daha satış oldu. EURUSD 

paritesinde mevcut 1.3370 seviyesinin aşağı yönde zorlanmaya devam edileceği ve 

1.3170’e doğru bir hareketin kısa vadede mümkün olduğu kanaatindeyiz. USDTRY kuru 

bu harekete tepki olarak 1.7850 seviyesine doğru bir yükseliş kaydedebilir. XAUUSD’de 

kısa vadeli göstergeler pek olumlu durmuyor, düşüş ivme kazanarak devam edebilir. 

Benzer şekilde İMKB-100 endeksinde teknik düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. 

 
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  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7647 %0.2 -%0.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.91 -%0.1 %2.4 %0.3 -%2.6 
USD/HUF 216.8 -%0.1 -%1.5 %0.3 %1.3 
USD/BRL 1.9728 -%1.2 -%2.9 %1.4 %2.8 
USD/PLN 3.0966 %0.1 %1.0 %0.1 -%1.2 

 

 



 



Şirket Haberleri 

HSBC Anadolu Hayat’ta “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesini sürdürüyor. Yeni 

bireysel emeklilik sisteminin ilk ayında katılımcı sayısı rekor seviyede artış gösterdi; 

HSBC sistemdeki toplam katılımcı sayısının 2013 yılında 800bin seviyesinde artış 

göstermesini bekliyor. Her ne kadar yönetim ücretleri üst sınırlarının geçtiğimiz sisteme 

göre daha düşük olması şirket karı üzerinde 2013 yılı için baskı yaratacak olsa da HSBC 

2015 yılında şirketin sermaye getirisinin %25’e ulaşmasını bekliyor. HSBC şirket için 

hedef değerini 6.7TL’ye yükseltiyor ve “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi 

sürdürüyor. Değerleme ve tavsiye için aşağı yönlü riskler yönetim ücretlerinin üst 

limitlerinde kısa bir süre içerisinde yeniden aşağı yönlü bir düzenlemeye gidilmesi ve 

sektörde rekabetin rasyonel olmayacak derecede artması ihtimalleri olarak gösterilebilir. 

Arçelik 4Ç net karı beklentilerin altında kaldı. Arçelik 4Ç’de 141-154m TL olan 

beklentilerin oldukça altında 100m TL net kar açıkladı. Kardaki zayıflık operasyonel 

marjların son çeyrekte beklentilerin tersine gerilemesinden kaynaklandı. Bu durumu ürün 

satış kompozisyonundaki değişikliğe bağlayan şirket bilanço tarafında ise stok yönetimi 

ve alacak konularında beklentilerin üzerinde performans elde ederek operasyonlardan 

700m TL kaynak yarattı ve net borçluluğunu düşürdü. Sonuç olarak şirketin 2012 yılı satış 

artışı %26, FAVÖK artışı %18, FAVÖK marjı %9.8 ve net kar artışı %4 olarak 

gerçekleşmekle birlikte tahminlerin altında kaldı. Şirket 2013 yılında %10 üzerinde satış 

artışı ve %10.5 FAVÖK marjı bekliyor. Toplamda sonuçların olumsuz taraflarının 

ağırlıkta olduğunu, marjların öngörülebilirliğinin zayıfladığını ve hisse üzerindeki 

olumsuz etkilerin hafifleyerek te olsa devam edebileceğini düşünüyoruz. 

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

beklentisi 738 milyar TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46 bir 

önceki çeyreğe göre ise %23’lik bir artışa işaret etmekte. Halkbank için Reuters piyasa 

beklentisi 709 milyar TL seviyesinde bulunmakta. 

Teknosa 4Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. Hatırlanacağı gibi şirket yönetimi geçen hafta 

yaptığı açıklamayla 2012 yıl sonu karının 50 milyon TL’ye ulaştığını duyurmuştu. Bu 

rakam 45 milyon TL olan HSBC tahmininin üzerinde gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak 

4Ç net karının 17 milyon TL ile geçen çeyreğin %31, geçen yılın aynı döneminin ise 

%183 üzerinde gerçekleşti.  

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 17.40 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ARCLK.IS; Mevcut Fiyat: 10.95 TL, Hedef Fiyat: 11.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 17.40 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TKNSA.IS; Mevcut Fiyat: 9.34 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Kartonsan 305.00 %2.7 
2 Gözde Girişim 3.85 %1.3 
3 Tesco Kipa 6.52 %1.2 
4 DO-CO 88.00 %1.2 
5 İzmir Demir Çelik 3.89 %0.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.43 -%12.2 

2 Trabzonspor 
Sportif 

10.35 -%11.5 

3 Global Yat. 
Holding 

1.52 -%3.8 

4 Banvit 3.65 -%3.7 
5 Şekerbank 1.85 -%3.6 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.42 375.8 
2 T. Halk Bankası 17.40 257.0 
3 Petkim 3.31 198.9 
4 İş Bankası (C) 6.28 170.8 
5 Emlak Konut 

GMYO 
2.71 139.6 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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