
 

 



İtalya’da seçim sonuçları belli oldu. Demokrat Parti (PD) liderliğindeki merkez sol 

blok, Senato için oyların % 31.63'ünü, Temsilciler Meclisi içinse % 29.55'ini aldı. 

Berlusconi liderliğindeki merkez sağ, Senato için % 30.72, Temsilciler Meclisi için de % 

29.18 oranında oy almayı başardı. Seçimlere hiçbir parti ile ittifak yapmadan tek başına 

giren Grillo'nun 5 Yıldız Hareketi, Senato seçimlerinde % 23.79'luk oy oranıyla 7 milyon 

284 bin 467 kişinin oyunu alırken, Temsilciler Meclisi için yapılan oylamada, % 25.55'lik 

oranla 8 milyon 681 bin 245 kişinin oyunu almayı başardı. Merkez hareketinin lideri 

Mario Monti ise Senato için % 9.3 oranında oy alırken, Temsilciler Meclisi için % 10.5 oy 

aldı. Bu arada, Temsilciler Meclisi'nin mevcut başbakanı ve Özgürlük ve Gelecek Partisi 

Lideri Gianfranco Fini, barajı aşamayarak Meclis dışı kaldı. 

Başbakan Erdoğan köprü ve otoyol özelleştirmesinde en düşük değerin 7 milyar 

dolar olması gerektiğini söyledi. Habertürk Gazetesi’nde yeralan habere göre, Başbakan 

Tayyip Erdoğan, iptal edilen köprü ve otoyol özelleştirmesi ile ilgili yaptırdığı çalışmaya 

göre değerin en düşük 7 milyar dolar olduğunu ve büyük ihtimalle bu şirketin halka 

açılacağını söyledi. İstanbul 1.ve 2. köprü ile bazı otoyolların 25 yıllığına özelleştirilmesi 

için düzenlenen ihalede en iyi teklifi 5.72 milyar dolar ile Koç Holding, Malezyalı UEM 

Group Berhad ve Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim ortak girişim grubu 

verirken, bu teklif Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından uygun bulunmamıştı. 

Rekabet Kurulu'nun bankalarla ilgili soruşturmasının sonucu 12 Mart'ta 

açıklanacak. Bankaların Rekabet Kurulu'nda dün başlayan sözlü savunmaları bugün de 

devam edecek. Rekabet Kurulu'nun nihai kararını 12 Mart'ta açıklaması bekleniyor. 

Zaman Gazetesi'nin haberine göre Rekabet Kurulu'ndan bankalar için toplam 1.5 ile 4.5 

milyar TL arasında ceza kararı çıkabilir. Bu aralıkta bir ceza bankacılık sektörünün 

geçtiğimiz yılki karının %6 ila %19'u arasında bir orana denk gelmekte. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 76,670.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 302,093.4 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 86,034.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,487.9 -1.8% 
Dow Jones 13,784.2 -1.5% 
NASDAQ-Comp. 3,116.3 -1.4% 
Frankfurt DAX 7,773.2 1.5% 
Paris CAC 40 3,721.3 0.4% 
Londra FTSE–100 6,355.4 0.3% 
Rusya RTS 1,565.1 0.9% 
Shangai Composite 2,325.8 0.5% 
Bombay Stock Exc. 19,331.7 0.1% 
Brezilya Bovespa 56,617.6 -0.1% 
Arjantin Merval  3,124.6 -0.5% 
Nikkei 225 11,662.5 2.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 76,670.3 %1.0 -%9.5 %28.3 
USD/TRY 1.7961 %0.3 %2.2 %2.4 
EUR/TRY 2.3823 %0.8 %0.9 %1.4 
EUR/USD 1.3264 %0.5 -%1.3 -%1.0 
Altın/Ons ($) 1,588.2 %0.9 -%4.2 -%10.7 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.25   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalarda gün boyunca önemli bir hareket olmadı. Ana hatlarıyla, İtalyan 

seçimlerinden AB reformları destekçisi sol koalisyonun galibiyetle ayrılacağı beklentisi 

ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Bernanke’nin Salı akşam saatlerinde yapacağı 

konuşmada piyasaları rahatlatacak bağlamda bir tutum takınacağına yönelik inanışlar 

nedeniyle iyimser bir eğilim kaydedildi. EURUSD paritesi 1.33 seviyelerine kadar 

tırmanırken Avrupa borsaları %1’ler civarında yükseliş kaydetti. Risk iştahının genel 

olarak olumlu olduğu ortamda gelişmekte olan ülke para birimleri ve emtialarda 

yükselişler yaşandı. 

Tüm bu iyimser ortam akşam saatlerinde İtalyan seçimlerine ilişkin ilk haberler gelene 

kadar sürdü. İlk sonuçlar ciddi anlamda karamsarlık yaratacak düzeydeydi. Öncelikle 

hiçbir parti hükümet kuracak bir çoğunluk elde edememiş görünüyor. Senato’da 

Berlusconi’nin partisi hafif bir fark ile önde giderken bu farkın her türlü hükümet 

ihtimalini bloke edebilecek oranda olması belirsizlik yaratıyor. Alt mecliste ise 

Bersani’nin liderliğindeki sol koalisyonu ufak bir farkla önde gidiyor. Bu sonuç, 

seçimlerin yenilenmesi ihtimalini oldukça artırıyor. Ayrıca, AB yanlısı reform taraftarı 

partilerin beklentilere göre ciddi oranda bir oy kaybı yaşaması da mikro bazda İtalya, 

makro bazda Euro Bölgesi’nin geleceğine yönelik kaygı ve belirsizliklere neden oluyor. 

Bu haberlerle birlikte küresel mali piyasalar ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. 

EURUSD paritesi kısa süre içinde 1.3050 seviyesine varan bir düşüş kaydetti. Bu 

seviyenin son altı haftanın en düşüğü olduğunu not etmekte fayda var. Amerikan hisse 

senedi endeksleri %1.7’ye varan oranlarda düşüş kaydederek Kasım-2012’den bu yana en 

yüksek oranlı günlük düşüşü gerçekleştirdi. Riskten kaçış eğilimi Amerikan 10 yıllık 

tahvil faizini %1.86 ile son 1 ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir hareket altın 

fiyatlarında da yaşandı. Son dönemde sürekli olarak aşağı yönlü bir eğilim kaydeden altın 

fiyatları İtalya kaynaklı artan riskler ile destek bularak 1595 dolara kadar yükseldi.  

İtalyan seçim sonuçlarının Türk mali piyasalarının kapalı olduğu saatlerde açıklanması 

nedeniyle artan risklerin etkisini sadece döviz piyasasında görebiliyoruz. Sabah 

saatlerinde 1.7950 seviyesine doğru bir düşüş kaydeden USDTRY kuru bu dakikalarda 

1.8100 civarından işlem görüyor. Bu hareketin büyük bir kısmı parite hareketinden 

kaynaklandı. Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısında 2.0850 civarında kalması da bunu 

gösteriyor. İMKB-100 endeksi bugünü %1 artışla tamamlamıştı. İtalya’da ciddi siyasal 

belirsizlik olduğuna yönelik gelişmeler nedeniyle finansal piyasalar da sert bir satış 

baskısına maruz kalmış durumda. Bu yönde bir sonuç beklenmiyor olması da satış 

baskısını artıran bir unsur. İtalyan seçimlerini bir kenara bırakırsak Salı gününün en 

önemli gündem maddesi FED Başkanı Bernanke’nin TSİ17:00’de Senato’da yapacağı 

konuşma olacak. Bunun yanı sıra ABD’de konut fiyatları, yeni konut satışları ve tüketici 

güveni izlenecek.  

 

 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

25 Şubat Pazartesi İtalya Genel Seçim Sonuçları

26 Şubat Salı ABD Tüketici Güveni - Şubat

27 Şubat Çarşamba Türkiye Tüketici Güven Endeksi - Şubat

İngiltere GSMH 4Ç

28 Şubat Perşembe ABD GSMH - 4.Ç

Euro Zone TÜFE - Ocak

Türkiye Dış Ticaret Dengesi - Ocak

1 Mart Cuma Almanya Parakende Satışlar - Ocak  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7961 %1.6 %1.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.87 -%0.3 -%2.6 %1.9 %4.0 
USD/HUF 225.4 %3.2 %1.9 -%1.6 -%0.6 
USD/BRL 1.9831 %1.0 -%0.6 %0.6 %2.0 
USD/PLN 3.1838 %1.5 %2.0 %0.1 -%0.7 

 

 



 



 

Şirket Haberleri 

HSBC Türkiye Çimento sektör raporu yayınladı. HSBC Küresel olarak artan doğalgaz 

arzı sonucu özellikle son çeyrekte oluşan yakıt fiyatları düşüşünün 2013'te çimento 

üreticilerinin maliyetlerine olumlu yansıyacağını düşünüyor. Ancak talepte sınırlı büyüme 

öngördüğü bu yılda ürün fiyatlarının da sınırlı artacağını öngörüyor ve karlılıklarda kısıtlı 

bir iyileşme bekliyor. HSBC Sektör için esas büyümenin özellikle Marmara bölgesindeki 

büyük projeler (3. Havaalanı, 3. Boğaz Köprüsü ve Kentsel Dönüşüm projeleri) ve 

Akdeniz’deki Nükleer Santral inşaatı ile 2014 yılında görüleceğini düşünüyor. Bu 

görünümden Akçansa ve Çimsa’nın en çok fayda sağlayacağına inanıyor. Çimsa sektör 

ortalamasının üzerindeki karlılığı ve ucuz değerlemesi ile HSBC’nin sektörden en 

beğendiği hisse senedi olarak öne çıkıyor. Şirket için daha düşük risksiz getiri oranının 

etkisiyle hedef fiyatı 11.7 TL’den 13 TL’ye yükseltiyor ve “Endeksin Üzerinde Getiri” 

önerisini koruyor. HSBC, Akçansa’nın 2014 büyüme senaryosundan en çok faydalanacak 

oyuncu olduğunu düşünmekle beraber bu görünümün fiyatlandığını düşünüyor. Şirket için 

daha düşük risksiz getiri oranının etkisiyle hedef fiyatı 8.85 TL’den 11.1 TL’ye 

yükseltiyor ve “Endekse Paralel Getiri” önerisini koruyor. HSBC Adana Çimento’nun 

İskenderun kapasite yatırımını ertelemesi ve Suriye pazarındaki sıkıntıların devam etmesi 

sebebiyle operasyonel karlılığı üzerindeki baskının süreceğini düşünüyor. HSBC, 

ertelenen İskenderun kapasite artışının modelden çıkartılmasıyla şirket için hedef fiyatı 

5.15 TL’den 4.4 TL’ye düşürüyor ve tavsiyesini “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Endekse 

Paralel Getiri”ye çekiyor. HSBC’nin değerlemeleri için temel aşağı yönlü risk, büyük 

projelerin başlamasında ortaya çıkabilecek ertelemeler ve makroekonomik görünümdeki 

bozulmalar olarak öne çıkarken, yukarı yönlü en önemli risk Suriye pazarının kısa vadede 

ciddi bir geri dönüş yakalaması olarak görünüyor. 

HSBC Anadolu Sigorta şirket raporu yayınladı. İş Bankası Grubu şirketlerinden 

Nemtaş’ın Aralık ayından bu yana yapmış olduğu Anadolu Sigorta hisse alımları hissenin 

fiyatında en büyük destek faktörü. 2012 yılı karlılık tarafında rasyonel olmayan rekabetin 

etkileri ile olukça zayıf geçerken, HSBC 2013 yılında şirketin odağının karlılık olmasını 

beklemekte. HSBC Anadolu Sigorta ile ilgili hedef fiyatını 1.0TL’den 1.3TL’ye 

çıkartıyor; ancak “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyor.  Hisse ile ilgili yukarı 

yönlü riskler, sektörde rekabeti daha rasyonel hale getirecek konsolidasyon sürecinin 

başlaması ve Nemtaş’ın daha agresif bir şekilde hisse satın alımına devam etmesi olarak 

görülürken, aşağı yönlü en önemli risk ise yangın ya da deprem gibi büyük bir afetin 

gerçekleşmesi olarak görünmekte. 

Ford Otosan bugün UFRS 2012 sonuçlarını açıklayacak. HSBC’nin 4Ç net kar tahmini 

168m TL olup piyasa ortalama beklentisi (CNBC anketine göre) 166m TL’dir. HSBC 

FAVÖK beklentisi 237m TL olup piyasa beklentisi 203m TL’dir. Şirket 4Ç 2011’de 

156m TL net kar, 187m TL FAVÖK elde etmişti. İki gün önce açıklanan vergi amaçlı 

sonuçlar UFRS sonuçların beklentilerin altında kalabileceğine işaret etmişti. Ancak 

yatırımlardan kaynaklanan ertelenmiş vergi aktifleri ve gelirleri kalemi iki sonucun farklı 

olmasına neden olabilir. 

Kazancı Holding Aksa Enerji’nin %3.32’sini daha Goldman Sachs’a kredi karşılığı 

teminat olarak transfer etti. Kazancı Holding ve Goldman Sachs arasındaki halihazırdaki 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İhlas Ev Aletleri 0.66 %4.8 
2 Good-Year 66.25 %4.3 
3 T. Halk Bankası 16.55 %2.8 
4 Ereğli Demir Çelik 2.23 %2.8 
5 Migros Ticaret 20.95 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Trabzonspor 

Sportif 
8.22 -%5.1 

2 Goldaş 
Kuyumculuk 

0.20 -%4.8 

3 Gözde Girişim 3.72 -%2.6 
4 Rhea Girişim 1.24 -%2.4 
5 İş Fin. Kir. 0.90 -%2.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.32 383.8 
2 T. Halk Bankası 16.55 228.4 
3 İş Bankası (C) 6.20 146.7 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.88 116.3 

5 Akbank 8.46 93.9 

 

 



 



anlaşma koşullarına tabi olacak olan ek kredi miktarı halihazırdaki 400 milyon dolar 

krediyi 500 milyon dolara yükseltecek. 100 milyon dolarlık artış için 60 milyon dolar 

teminat yerine geçecek hisseler için hisse başına fiyat yine 5.3 TL (2.94 dolar) olarak 

belirlendi. Bu ekleme ile birlikte Goldman Sachs Aksa Enerji’nin %16.62’sine sahip 

olacak.  Kredi koşulları ve fiyatlama değişmediği için bu açıklamanın Aksa Enerji 

üzerinde ciddi bir etki yaratmasını beklemiyoruz.  

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 19.85 TL, Hedef Fiyat: 20.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.12 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.72 TL, Hedef Fiyat: 5.30 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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