
 

 



Reel Kesim Güven Endeksi Şubat ayında artış gösterdi. Merkez Bankası, Şubat ayına 

ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve İktisadi Yönelim Anketi verilerini açıkladı. Buna 

göre, Reel Kesim Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 5.4 puan artarak 107.5 

seviyesinde gerçekleşti. Şubat itibarıyla reel kesimin güveni geçen yılın aynı ayına göre 

0.2 puan artış gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir 

önceki aya göre 3.1 puan artarak 108.1 seviyesine ulaştı. 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı geriledi. Merkez Bankası, Şubat 2013 dönemi 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. İmalat sanayi genelinde 

kapasite kullanımı 2013 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.7 puan azalarak 

yüzde 72.2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım 

oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 73.3 oldu. 

Köprü ve Otoyol Özelleştirmeleri ihalesi iptal edildi. Bu durum beklentiler dahilinde 

olsa da Koç Holding için yine de olumsuz bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. 

Hatırlanacağı gibi Başbakan Erdoğan Şubat ayının ilk günlerinde bir TV programında 

verilen 5.72 milyar TL’lik tekliften memnun olmadıklarını ve ihalenin iptal edilebileceği 

sinyalini vermişti. Hatırlanacağı gibi 17 Aralık’ta gerçekleştirilen özelleştirme ihalesini 

Koç Holding- UEM Group Berhad- Gözde Girişim konsorsiyumu 5.72 milyar TL bedelle 

kazanmıştı. İhale yenileneceği zaman Koç Holding ve ortaklarının ihaleye yeniden katılıp 

katılmayacakları bu aşamada kesinlik kazanmış değil. 

Rekabet Kurulu bankalarla ilgili kararını önümüzdeki 15 gün içerisinde 

açıklayacak. 2 Kasım 2011’den bu yana Rekabet Kurulu soruşturmasına dahil olan 

bankalar bugün ve yarın sözlü savunmalarını verecekler. Hatırlanacağı üzere Rekabet 

Kurulu aralarında halka açık Akbank, Denizbank, Finansbank, TEB, Garanti Bankası, 

Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası’nın bulunduğu 12 banka 

hakkında soruşturma yürütüyor. Rekabet Kurulu’nun verebileceği olası cezaların oldukça 

geniş bir ceza aralığında olabileceği daha önceki dönemlerde medya tarafından iddia 

edilmişti. Bu nedenle önümüzdeki iki hafta içerisinde bu büyük belirsizliğin banka 

hisseleri üzerinde etki yaratabileceği düşünülmekte 
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İMKB verileri 

İMKB–100 75,898.7 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 300,381.4 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 85,485.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,711.55 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,515.6 0.9% 
Dow Jones 14,000.6 0.9% 
NASDAQ-Comp. 3,161.8 1.0% 
Frankfurt DAX 7,661.9 1.0% 
Paris CAC 40 3,706.3 2.2% 
Londra FTSE–100 6,335.7 0.7% 
Rusya RTS 1,551.0 0.1% 
Shangai Composite 2,314.2 -0.5% 
Bombay Stock Exc. 19,317.0 0.0% 
Brezilya Bovespa 56,697.1 1.0% 
Arjantin Merval  3,140.4 0.5% 
Nikkei 225 11,385.9 0.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 75,898.7 -%1.8 -%12.1 %27.2 
USD/TRY 1.7904 %0.0 %1.6 %2.3 
EUR/TRY 2.3636 %0.0 %0.6 %1.5 
EUR/USD 1.3202 %0.0 -%0.9 -%0.8 
Altın/Ons ($) 1,573.5 -%0.5 -%5.4 -%10.4 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.29   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

ABD Merkez Bankası’nın (FED) son para politikası toplantısı (FOMC) tutanakları küresel 

mali piyasaları geniş çaplı bir satış baskısına maruz bırakmıştı. Bu etki geçen haftanın son 

iki işlem gününde etkili olmuştu. FED’in tahvil alımlarını beklentilerden önce 

azaltıp/durdurabileceğine yönelik açıklamalardan dolayı küresel mali piyasalarda bir 

miktar kar satışı yaşandı. Ancak, bir yandan FED Başkanı Bernanke’nin yaptığı 

açıklamada varlık balonu olmadığına yönelik görüşleri, diğer yandan yine Bernanke’nin 

yarın Kongre’de yapacağı konuşmaya (bu haftanın en önemli gündem maddesi) ilişkin 

iyimser beklentiler nedeniyle piyasalardaki satış baskısının kısa soluklu kaldığını 

gözlemliyoruz. Cuma günü akşam saatlerinde hisse senedi piyasaları yönünü yukarı 

çevirdi. ABD’de DJ Sanayi endeksi yeniden 14bin seviyesine yükselirken S&P500 

endeksi de %0.9 oranında artış kaydetti. Bernanke’nin Salı-Çarşamba günleri Kongre’de 

yapacağı konuşmalarda yine yatıştırıcı yönde bir açıklamada bulunması bekleniyor. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Cuma günü ikinci tur finansman operasyonuna (LTRO2) 

ilişkin erken ödeme rakamlarını açıkladı. Yaklaşık 130 milyar Euro’luk beklentilere 

karşın gerçekleşmenin 61 milyar Euro’da kalması, Euro Bölgesi bankacılık sistemine 

yönelik olumlu beklentileri bir miktar azalttı. Önceki erken ödeme miktarının fazla 

olması, sektörde düzelme olduğuna ilişkin algılamaları da beraberinde getirmişti. Bu sefer 

ise düşük bir erken ödeme miktarı tersi yönde bir algılamaya neden oldu. EURUSD 

paritesi açıklama sonrasında 1.3150’ye varan bir düşüş kaydederken Alman 10 yıllık 

tahvil faizi ise %1.57 ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmelerin 

ardından ECB’nin haftaya Perşembe günü yapacağı para politikası toplantısı oldukça 

önem kazanmış oldu. 

Bu sabah Asya’da göreceli olarak iyimser bir hava var. FED’in toplantı tutanakları sonrası 

yaşanan satış baskısının iyice etkisini yitirdiğini görüyoruz. Japonya’da merkez bankası 

adaylarından Kuroda’nın isminin ön plana çıkması Japon Yeni’ndeki değer kaybını 

hızlandırırken hisse senetleri için de olumlu bir görünüme neden oldu. Kuroda’nın Yen’in 

değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin yorumları ve 2013’te parasal genişlemenin artması 

gerektiği şeklindeki tavsiyeleri bu tabloya neden oldu. USDJPY paritesi yeniden 94’lü 

rakamlara ulaşırken Nikkei-225 endeksi %2.5 oranında artıda işlem görüyor. Çin’de bu 

sabah saatlerinde açıklanan HSBC PMI endeksi beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, Çin’in 

konut sektöründeki fiyat artışlarını engellemek amacıyla sıkılaşma yönünde adımlar 

attığını da eklemekte fayda var. Buna rağmen Çin borsası bu sabah saatlerinde %0.7 

oranında artıda işlem görüyor. Bunu FOMC tutanakları sonrasında yaşanan sert satışlara 

gelen tepki alımları olarak görmek gerekiyor. 

Türkiye cephesinde bir yandan TCMB’nin geçen haftaki beklenmedik faiz indirimi (faiz 

koridorunu 25 baz puan aşağı çekmesi), diğer yandan FOMC toplantı tutanakları 

sonrasında küresel bazda yaşanan kar satışlarının belirleyici olmaya devam ettiğini 

görüyoruz. USDTRY kurunda 1.7850’deki teknik seviyenin yukarı yönde aşılmasının 

ardından 1.80 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşti. TL’deki bu sert değer kaybının 

ardında biraz da yüklü pozisyonlardaki kapanmaların etkili olduğu kanaatindeyiz. Daha 

yukarı seviyeleri mevcut ortamda çok anlamlı görmüyoruz. Bu nedenle de 1.8000-

1.8050’den kısa vadeli satışlar denenebilir. İhracatçılar ya da dövizde uzun pozisyona 

sahip olan yatırımcılar açısından mevcut seviyelerin satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Hisse senedi piyasasında bir yandan bankacılık 
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Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7904 %1.4 %1.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.87 %0.1 -%0.9 %1.2 %2.2 
USD/HUF 222.7 %1.6 %0.8 -%0.3 %0.5 
USD/BRL 1.9727 %0.2 -%2.8 %1.2 %4.2 
USD/PLN 3.1543 %0.6 %1.8 %0.7 -%0.5 

 

 



 



sektörüne yönelik gelişmeler, diğer yandan ekonomik cephesinden gelen açıklamalarda 

2013 yılı büyümesinin OVP düzeyinde kalması için gerekli adımların atılacağına yönelik 

güçlü ifadeler etkili oluyor. Cuma günü İMKB-100 endeksi günü %1.8 oranında kayıpla 

bitirdi. Hisse senedi piyasasında tepki alımları olsa dahi teknik olarak düşüşün bir süre 

daha sürebileceği görülüyor. 

İtalya’da dün başlayıp bugün sona erecek olan seçimler mali piyasalar açısından da 

önemli. Sandık çıkışı anketler solcu Bersani’nin az bir farkla önde olduğuna işaret ediyor. 

Bu akşam saatlerinde açıklanmaya başlayacak resmi sonuçlar hem Euro’yu hem de 

Avrupa hisselerini yakından ilgilendirecek. EURUSD paritesi açısından uzun süre dile 

getirdiğimiz 1.3170 seviyesine Cuma günü gelindi. Bir miktar aşağı yönde sarkma 

denemesi olsa da bunda şimdilik başarılı olunmadığını görüyoruz. EURUSD paritesinin 

1.3170’in üzerinde tutunması yukarı yönde bir hareket için güç toplaması şeklinde 

yorumlanmalıdır. Bu nedenle bu çabayı izlemek gerekiyor. Bugün ABD’de Dallas ve 

Chicago FED rakamları günün kısır veri gündeminin önemli halkalarını teşkil ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bank Asya 4Ç 2012 BDDK finansallarını açıkladı. Banka’nın açıklamış olduğu net kar 

rakamı 36mn TL ile daha önce açıklanmış olan vergi bilançosu net karına paralel 

gerçekleşti. Vergi bilançosu daha önce açıklanmış olduğu için açıklanan BDDK 

bilançosunda vergi bilançosunda görünmeyen detaylar önem kazanmakta. Özellikle, aktif 

kalitesi gelişmeleri Bank Asya özelinde oldukça önemli. 4Ç’de Bank Asya’nın aktif 

kalitesinin beklentilerden daha iyi bir gerçekleşme gösterdiği görünmekte. Yeni takibe 

düşen kredi oranı geçtiğimiz çeyreğin bir hayli altında, diğer yandan Banka takipteki 

alacaklar karşılık oranını da %66’ya yükseltmiş bulunmakta. Takipten silinen alacakların 

da etkisi ile Banka yılı %4’ün altında bir takipteki alacaklar oranı ile kapatmış bulunuyor. 

4Ç gelir tablosundaki en önemli olumsuz gelişme hızlı şube artışı nedeni ile beklentilerin 

üzerinde gerçekleşmiş olan faaliyet giderleri olarak göze çarpmakta. Netice itibariyle 

beklentilerin altında vergi bilançosuna daha önce tepki vermiş olan Bank Asya hissesi 

üzerinde detayları daha iyi görünen BDDK bilançosu bir miktar olumlu etki yaratabilir. 

İş GMYO beklentilerin altında 4Ç sonuçları açıkladı. Şirket 4Ç2de 16 milyon TL net kar 

elde ederek geçen yılın %57 altında kalırken HSBC ve piyasa beklentileri olan 26 ve 22 

milyon TL’nin de altında kaldı. 4Ç FVAÖK’ü 23 milyon TL ile HSBC ve piyasa 

beklentileri olan 28 ve 25 milyon TL’nin de altında kaldı. Beklentilerin altında gelen net 

karın temel sebebi yeniden değerleme gelirlerinin beklentilerin altında kalması olarak öne 

çıkıyor. Açıklanan sonuçlara piyasa hafif olumsuz tepki verebilir. 

TAV beklentilerin üzerinde 4Ç sonuçları ve temettü kararı açıkladı. TAV'ın 4Ç net karı 

22 milyon Euro düzeyinde gerçekleşerek, şirket tarafından yayınlanan beklentinin (16mn 

Euro) %38 üzerinde ve HSBC beklentisi olan 21 milyon Euro’nun da %5 üzerinde kaldı. 

Düzeltilmiş FVAÖK 79 milyon Euro ile piyasa ve HSBC beklentilerinin %18 ve %13 

üzerinde gerçekleşti. TAV yönetim kurulu, 2012 karından 62 milyon Euro nakit temettü 

dağıtılmasını teklif edecek. Bu miktar hisse başına 0.39 TL'ye denk geliyor (HSBC 

beklentisi: 0.24 TL). TAV 2013 yılı beklentileri için de FVAÖK'de %17-19 büyüme ve 

330-350 milyon Euro yatırım harcaması hedeflediğini açıkladı.  

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 10.40 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ISGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.46 TL, Hedef Fiyat: 1.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 2.04 TL, Hedef Fiyat: 2.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.22 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 8.38 TL, Hedef Fiyat: 9.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 8.20 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 6.04 TL, Hedef Fiyat: 6.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 16.10 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.14 TL, Hedef Fiyat: 4.80 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 4.80 TL, Hedef Fiyat: 5.00 TL, Endekse Paralel Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Aselsan 9.88 %3.8 
2 Tofaş Oto. Fab. 11.00 %3.8 
3 Deva Holding 2.20 %2.8 
4 Turkcell 11.60 %2.2 
5 Türk Traktör 56.75 %1.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İhlas Holding 0.88 -%14.6 
2 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.21 -%8.7 

3 Yapı ve Kredi 
Bank. 

4.80 -%4.8 

4 İş Bankası (C) 6.04 -%4.1 
5 Metro Holding 0.47 -%4.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.20 372.2 
2 T. Halk Bankası 16.10 308.6 
3 İş Bankası (C) 6.04 283.8 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.80 155.8 

5 Akbank 8.38 154.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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