
 

 



Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE) 

verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE’de (2003=100 temel yıllı) 2013 yılı Şubat ayında bir 

önceki aya göre yüzde 0.30 oranında artış yaşandı. 2013 yılı Ocak ayında yüzde 1.65 

oranında artış gösteren TÜFE, geçen yıl Şubat ayında 0.56 oranında artmıştı. Yıllık 

TÜFE, bir önceki aya göre 0.28 puan azalış gösterdi. Bu arada on iki aylık ortalamalara 

göre TÜFE yüzde 8.33 oranında arttı. ÜFE ise 2013 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 

yüzde 0.13 geriledi. 2013 yılı Ocak ayında 0.18 puan gerileyen ÜFE, 2012 yılı Şubat 

ayında yüzde 0.09 puan gerilemişti. İki aylık ÜFE yüzde 0.31 düşüş olarak gerçekleşirken, 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.84 artış gösterdi. Yıllık ÜFE, bir önceki aya göre 0.4 

puan azaldı. Bu arada on iki aylık ortalamalara göre ÜFE, yüzde 4.72 artış gösterdi.  

Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi. TEİAŞ verilerine göre, elektrik 

tüketimi zayıf talep ve iyi seyreden hava koşulları sebebiyle Şubat ayında %6 düşüş 

gösterdi. Düşük talep sebebiyle DUY piyasasındaki fiyatlar da geçen seneki seviyenin 

%31 altında kaldı. Düşen elektrik fiyatları ve talebi bağımsız elektrik üreticilerinin 

(Akenerji, Aksa Enerji, Sabancı Holding, Aygaz ve Zorlu Enerji) karını olumsuz 

etkileyebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı   

 Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi   

 Turkcell davasında mahkeme dün karara varmadı   
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İMKB verileri 

İMKB–100 80,612.2 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,101.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 89,968.2 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,525.2 0.5% 
Dow Jones 14,127.8 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,182.0 0.4% 
Frankfurt DAX 7,691.7 -0.2% 
Paris CAC 40 3,709.8 0.3% 
Londra FTSE–100 6,345.6 -0.5% 
Rusya RTS 1,498.8 -0.7% 
Shangai Composite 2,273.4 -3.6% 
Bombay Stock Exc. 18,878.0 -0.2% 
Brezilya Bovespa 56,499.2 -0.7% 
Arjantin Merval  3,140.3 1.3% 
Nikkei 225 11,652.3 0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 80,612.2 %0.9 %0.5 %32.4 
USD/TRY 1.8021 %0.1 %3.2 %2.8 
EUR/TRY 2.343 -%0.2 -%1.7 %0.9 
EUR/USD 1.3001 -%0.2 -%4.7 -%1.8 
Altın/Ons ($) 1,574.2 -%0.3 -%5.8 -%8.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.70   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Dün İtalya kaynaklı siyasi belirsizlikler ile Çin’den gelen negatif makroekonomik veriler 

nedeniyle güne satıcılı bir seyirle başlayan küresel mali piyasalar Amerikan Merkez 

Bankası’ndan (FED) gelen açıklamalarla birlikte günü iyimser bir seyirle tamamladı. 

FED Başkan Yardımcısı Yellen, geçen hafta konuşan Başkan Bernanke’yi destekler bir 

şekilde aylık 85 milyar dolarlık tahvil alım programının devam etmesi gerektiğini 

savundu. Tahvil alımlarının getirisinin yan etkilerinden daha fazla olduğuna dikkat çeken 

Yellen, ekonomide hatırı sayılır bir canlanma (bugüne kadar muğlak olan bu ifade dün 

Yellen tarafından beş alt başlık ile somutlaştırıldı) olana kadar tahvil alımlarının sürmesi 

gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar küresel risk iştahında olumlu bir yansıma yarattı ve 

ABD’de hisse senetleri günü hafif çaplı da olsa artıda tamamladı. DJ sanayi endeksi son 

beş yılın en yüksek seviyesine ulaşırken geçen hafta sert bir yükseliş kaydeden VIX 

(korku endeksi olarak da bilinen S&P500 endeksindeki volatiliteyi gösteren popüler bir 

endeks) son iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. 

Dün ABD piyasalarında yaşanan hafif iyimserlik bu sabah Asya’da biraz daha fazla 

iyimser bir eğilime neden olmuş durumda. Çin borsasındaki sert kayıpların ardından 

yapılan açıklamalarda konut sektörü ile ilgili önlemlerin çok sıkı olmayabileceği 

yorumları bir miktar toparlanmaya neden oldu (endeksi bu dakikalarda %2.3 oranda artıda 

işlem görüyor). Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) olası başkan yardımcısı İwata’nın 

açıklamasında 5 yıl vadeli tahvilleri almak suretiyle tahvil alım programının 

genişletilebileceğini belirtmesi Bölge’de iyimserliğe neden olmuş durumda. Çin dışında 

kalan hisse senedi endekslerinde de %1’e yakın oranlarda yükselişler olduğunu 

gözlemliyoruz. Risk iştahındaki iyileşme emtia fiyatları ile gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde de olumlu bir tabloya neden olmuş durumda. 

Avrupa cephesinden yeni bir haber yok. Dün bir araya gelen Euro Bölgesi maliye 

bakanları Kıbrıs ve İtalya konularını masaya yatırdı. Acil bir şekilde yardım talep eden 

Kıbrıs Rum Kesimi’nin bu talebi şimdilik karşılıksız bırakıldı. Kara para aklama ile ilgili 

kötü örneklerden rahatsızlığını bildiren maliye bakanları bu paralelde önlemler 

alınmaması durumda Kıbrıs’a destek olunmayacağını bildirdi. İtalya ile ilgili olarak 

yorum yapmaktan kaçınılsa da oluşacak yeni siyasi tablonun reformlara devam etmesi 

gerektiğinin altı çizildi.  

Türkiye’de Şubat ayı enflasyon rakamları günün en önemli gündem maddesiydi. TÜFE 

artışı %0.30 ile piyasa beklentilerinin bir miktar altında kalırken yıllık TÜFE enflasyonu 

%7’ye geriledi. Gıda fiyatlarında beklentilerin altında kalan düşüş ile giyim fiyatlarındaki 

yüksek düşüş nedeniyle olumlu bir enflasyon rakamı geldiğini söyleyebiliriz. Çekirdek 

göstergelerde önemli bir fiyat değişimi olmaması Şubat ayı enflasyon rakamlarını, mali 

piyasalar penceresinden nötr olarak yorumlamamıza neden oldu. Dünün ikinci önemli 

makro verisi BDDK’nın açıkladığı haftalık kredi rakamları idi. Buna göre, TCMB’nin 

favori göstergesi olan 13 haftalık kredi büyümesi %19.4 ile bir önceki haftaya göre hafifçe 

geriledi. Bu data TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarındaki artırımını frenleyebilir. Bu 

dataların gölgesinde Türk piyasaları dün temkinli iyimser bir seyir izledi. İMKB-100 

endeksi günü %0.93 oranında artıda tamamlayarak yükselişini altıncı güne taşıdı ve teknik 

olarak da yeniden yükseliş trendine girdi. Faiz cephesinde enflasyon rakamlarının 

ardından sınırlı oranda düşüşler oldu. Kur cephesinde anlamlı bir değişim yaşanmadı. 

Sabah saatlerinde 2.07 civarında olan Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değeri 

 
Piyasa Gündemi 

4 Mart Pazartesi Türkiye TÜFE - Şubat

Euro Zone ÜFE - Ocak

5 Mart Salı Euro Zone Perakende Satışlar - Ocak

6 Mart Çarşamba Euro Zone GSMH - 4Ç

7 Mart Perşembe ABD Dış Ticaret Dengesi - Ocak

8 Mart Cuma ABD İşsizlik Oranı - Şubat

Türkiye Sanayi Üretimi - Ocak  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8021 -%0.4 %2.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.08 %2.4 %1.8 -%2.7 %0.5 
USD/HUF 229.0 %1.6 %5.5 -%2.0 -%3.0 
USD/BRL 1.9708 -%0.6 -%1.3 %0.2 %3.6 
USD/PLN 3.1753 -%0.3 %2.7 -%0.1 -%0.3 

 

 



 



akşam saatlerinde de aynı seviyelerdeydi. USDTRY kuru gün boyunca 1.80 civarında 

yatay bir eğilim kaydetti. 

Bugün ABD’de açıklanacak hizmet sektörü ISM datası, Avrupa’da hizmet sektörü PMI 

rakamlar ile perakende satışlar, Türkiye’de TCMB’nin enflasyon değerlendirme notu 

takip edilecek. Sabah Asya işlemlerindeki iyimserliğin Avrupa ve Türkiye piyasalarına da 

sirayet etmesi beklenebilir. Yine de İtalya ile ilgili siyasi riskler nedeniyle temkinli 

olmakta fayda var. EURUSD paritesinin 1.30 seviyesinin üzerinde kalması hem teknik 

hem de psikolojik olarak önemli. Türkiye’de düşük enflasyon datası sonrası reel efektif 

döviz kurunun 120 seviyesinin altına inebileceği algılaması Türk Lirası’nın göreli olarak 

iyimser bir seyir izlemesine yardımcı olabilir. Hisse senedi piyasasında altı gündür devam 

eden yükseliş de TL’yi destekler bir faktör. Bu nedenle Türk Lirası’nın kısa vadede 

göreceli olarak iyimser bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Akbank 570mn TL (hisse başına 0.1425TL) nakit temettü dağıtımı planlıyor. Akbank’ın 

nakit temettü dağıtımının başlayacağı tarih henüz belli değil, dağıtım tarih 28 Mart’taki 

Genel Kurul’da belli olacak. başlaması bekleniyor. Açıklanan temettü rakamı %19 

temettü dağıtım oranı ve %1.6 temettü verimine işaret etmekte. 

Aygaz 2012 yılı mali sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 4Ç net kar tahmini 63m TL 

olup, piyasa (CNBC) ortalama beklentisi 56m TL’dir. HSBC FAVÖK ve satış beklentileri 

81m ve 1.32 milyar TL olup, piyasa tahmini sırasıyla 64m ve 1.43 milyar TL’dir. 

BİM 2012 yılı mali sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 4Ç net kar tahmini 89m TL 

olup, piyasa (CNBC) ortalama beklentisi 93m TL’dir. HSBC FAVÖK ve satış beklentileri 

131m ve 2.61 milyar TL olup, piyasa tahmini sırasıyla 133m ve 2.64 milyar TL’dir. 

Çimsa hisse başına 0.73 kuruş temettü ödeme teklifi sunacak. Şirket tarafından yapılan 

açıklamada, 2012 yılında elde edilen kardan hisse başına 0.73 TL nakit temettü ödeyeceği 

belirtildi. Bu miktar %85 temettü ödeme oranına ve %7.1 temettü verimliliğine denk 

geliyor. Temettü ödemesi kabul edilirse, 1 Nisan itibariyle başlayacak. 

Erdemir hisse başına 0.037 kuruş nakit temettü ödeme teklifi sunacak. Şirket tarafından 

yapılan açıklamada, 2012 yılında elde edilen kardan hisse başına 0.037 TL nakit temettü 

ödeyeceği belirtildi. Bu miktar %27 temettü ödeme oranına ve %1.6 temettü verimliliğine 

denk geliyor.  Şirket temettüyü 31 Mayıs’tan önce ödemeyi planladığını belirtti. 

Tofaş hisse başına brüt 0.96TL nakit temettü önerecek. 29 Mart’taki Genel Kurul’da 

onaylanmak üzere hisse başına brüt 0.96 TL, net 0.82 TL olmak üzere toplamda 480m TL 

nakit temettünün 5 Nisan’dan itibaren dağıtılması önerilecek. 2012 UFRS net karına oranı 

%107, temettü verimi %8.3’tür (HSBC beklentisi hisse başına brüt 0.67 TL idi). Şirket 

geçen yıl hisse başına brüt 0.67 TL, toplam 250m TL temettü dağıtmıştı. Beklentileri aşan 

temettü teklifi olumlu karşılanabilir. 

Turkcell davasında mahkeme dün karara varmadı. Turkcell’in %13.8 hissesinin 

sahipliğine ilişkin Çukurova Grubu ve Rus Altimo arasındaki davanın dünkü oturumunda 

İngiliz mahkemesi (Privy  Council) dün tarafları dinledi ancak bir karar vermedi. 

Çukurova’nın hangi şartlarda %13.8 Turkcell hissesini geri alabileceğine hükmetmeyen 

mahkeme, taraflardan Cuma gününe kadar ek bilgi sağlamalarını talep etti. Basına göre, 

Çukurova’nın Altimo’ya olan 1.35 milyar dolarlık anapara borcuna uygulanacak faiz 

konusunda iki taraf arasında anlaşmazlık oluştu. Çukurova Grubu faiz oranının Libor+%1 

olması gerektiğini söylerken, Altimo ise bunun temerrüt olduğunu ileri sürerek Libor+%8 

olarak görüş beyan etti. Bunun sonucunda arada 700m dolar civarında bir fark oluştu. 

Reuters’a göre nihai toplam ödemenin 1.6 ila 3.0 milyar dolar arasında oluşması ve 

mahkeme kararının üç hafta içinde netleşmesi bekleniyor. 

Tüpraş 2012 yılı mali sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 4Ç net kar tahmini 144m TL 

olup, piyasa (CNBC) ortalama beklentisi 228m TL’dir. HSBC FAVÖK ve satış 

beklentileri 247m ve 12.4 milyar TL olup, piyasa tahmini sırasıyla 288m ve 11.8 milyar 

TL’dir.  

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Ülker Bisküvi 12.20 %6.1 
2 Tofaş Oto. Fab. 11.60 %3.6 
3 Park Elek. 

Madencilik 
6.48 %3.5 

4 Eczacıbaşı Yatırım 7.20 %3.5 
5 Türk Traktör 63.75 %3.2 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Kartonsan 288.00 -%3.4 
2 İhlas Holding 0.87 -%3.3 
3 Borusan 

Mannesmann 
35.30 -%3.0 

4 İzmir Demir Çelik 3.24 -%1.5 
5 Enka İnşaat 5.40 -%1.5 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.94 293.0 
2 İş Bankası (C) 6.52 219.8 
3 T. Halk Bankası 18.20 202.3 
4 Akbank 8.88 192.6 
5 Türk Hava Yolları 7.50 144.2 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 8.88 TL, Hedef Fiyat: 9.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AYGAZ.IS; Mevcut Fiyat: 10.15 TL, Hedef Fiyat: 10.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 85.00 TL, Hedef Fiyat: 96.00 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[CIMSA.IS; Mevcut Fiyat: 10.60 TL, Hedef Fiyat: 13.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.29 TL, Hedef Fiyat: 2.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 11.60 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.80 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 51.75 TL, Hedef Fiyat: 53.00 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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