
 

 



İhracat Birim Değer Endeksi %2.3, ithalat birim değer endeksi % 0.7 arttı. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2013 dönemine ait Dış Ticaret Endeksi verilerini 

açıkladı. Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2010=100 temel yıllı Dış Ticaret 

Endekslerine göre; ithalat birim değer endeksi, 2013 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı 

ayına göre % 0.7 oranında artarak 111.89, ihracat birim değer endeksi ise aynı dönemde 

% 2.3 oranında artarak 110.7 değerine yükseldi. İthalat miktar endeksi ise, Ocak’ta geçen 

yılın aynı ayına göre % 6.8 oranında artarken, ihracat miktar endeksi de söz konusu 

dönemde % 8.7 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bu yılın Ocak 

ayında geçen yılın aynı ayına oranla ihracat miktar endeksi % 4.5 oranında, ithalat miktar 

endeksi % 7 oranında arttı. Mevsim ve Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 

2013 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat miktar endeksi % 0.4 oranında 

azalırken, ithalat miktar endeksi ise % 5.7 oranında arttı. İhracat birim değer endeksinin 

ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret hadleri, 2012 yılı Ocak 

ayında 97.5 iken, 2013 yılı Ocak ayında 99.1’e yükseldi. 

Başkent Doğalgaz özelleştirmesi onaylandı. Özelleştirme İdaresi, Başkent Doğalgaz’ın 

Torunlar Gıda’ya (Torunlar GYO kardeş şirketi) satılarak özelleştirilmesini onayladı. 

Hatırlanacağı gibi Torunlar Gıda bu varlık için geçtiğimiz Ocak ayında yapılan ihaleye 

1,162 milyon dolarlık en iyi teklifi vererek kazanmıştı. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 81,981.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 317,510.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,899.1 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,297.14 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,563.2 0.6% 
Dow Jones 14,539.1 0.6% 
NASDAQ-Comp. 3,258.9 0.4% 
Frankfurt DAX 8,058.4 1.1% 
Paris CAC 40 3,871.6 0.9% 
Londra FTSE–100 6,529.4 0.7% 
Rusya RTS 1,535.7 0.3% 
Shangai Composite 2,270.3 0.3% 
Bombay Stock Exc. 19,570.4 1.1% 
Brezilya Bovespa 57,281.0 -0.2% 
Arjantin Merval  3,499.3 1.1% 
Nikkei 225 12,381.2 1.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 81,981.6 -%0.8 %5.0 %34.8 
USD/TRY 1.8129 %0.4 %2.6 %1.6 
EUR/TRY 2.3456 -%0.2 -%1.1 %0.6 
EUR/USD 1.2938 -%0.6 -%3.6 -%0.9 
Altın/Ons ($) 1,589.9 %0.2 -%3.1 -%3.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.12   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Kısa süreli satış baskısının ardından küresel mali piyasalar dün yönünü yeniden olumluya 

çevirdi. ABD’de makroekonomik verilerin olumlu tarafta kalmaya devam etmesi (dün de 

haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalarak olumlu sinyaller vermeyi 

sürdürdü), Avrupa’da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan liderler zirvesine 

ilişkin iyimser beklentiler ve İspanya’nın sürpriz şekilde olumlu geçen borçlanma 

ihaleleri finansal piyasalara destek oldu. Avrupa’da Stoxx 600 endeksi son dört buçuk 

yılın zirvesine ulaşırken ABD hisse senedi endeksleri tarihi zirvelerinde kalmayı 

sürdürdü. Emtia fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirirken gelişmekte olan ülke para 

birimleri de ortalamada pozitif yönlü bir eğilim kaydetti. 

Türk mali piyasaları son dönemde göreceli olarak olumsuz bir performans kaydediyordu. 

Aslında bu yönde bir hareketi destekleyecek bir haber ya da beklenti yok. TCMB’nin 

zorunlu karşılık oranlarında artırıma devam edebileceği ya da olumlu anlamda tarihi 

seviyelerde işlem gören faiz ve hisse senedi piyasalarında kar satışları yaşandığına ilişkin 

görüşler bir miktar etkili olmuş olabilir. Ancak yine de Avrupa borsalarının son dört 

buçuk yılın zirvesine çıktığı bir günde İMKB-100 endeksinin genele yayılan satışlarla 

%0.77 oranında değer kaydetmesi, uzun vadeli tahvillerde sınırlı da olsa değer kaybı 

yaşanması ya da değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimlerine rağmen Türk 

Lirası’nın yatay bir eğilim kaydetmesini açıklamak biraz zor. Bununla birlikte bugünkü 

eğilimin kalıcı olmayacağını ve Türkiye ekonomisine ilişkin iyimser beklentiler nedeniyle 

Türk mali piyasalarının olumlu kalmaya devam edeceği kanaatindeyiz. 

Bugün ABD’de açıklanacak olan TÜFE enflasyonu, Empire imalat sanayi endeksi, sanayi 

üretimi ile kapasite kullanımı, Michigan tüketici güveni; Euro Bölgesi TÜFE enflasyonu 

ile liderler zirvesi yakından takip edilecek. Son dönemde ABD’de datalar beklentilere 

göre daha olumlu gelişmişti. Bugünkü dataların da aynı paralelde kalması beklenebilir. Bu 

da mali piyasalardaki iyimser tablonun korunacağı anlamına geliyor. Bu paralelde hisse 

senedi piyasalarındaki yükseliş eğiliminin süreceğini tahmin ediyoruz. EURUSD paritesi 

son iki günde 1.2900’a doğru denemeler yapsa da yeniden 1.30 civarına geri döndü. 

Teknik olarak Euro zayıf görünse de son iki hafta içerisinde EURUSD paritesinin 1.30 

seviyesi etrafında denge bulması, düşüş eğiliminin sona mı erdiği şeklinde sorulara neden 

oluyor. Bu sorulara olumlu cevap verebilmek için düşüş kanalının yukarı yönde kırılması, 

yani 1.31’li rakamlara doğru bir hareketin olması gerekiyor. ABD’den gelen toparlanma 

sinyalleri ABD Doları’nı desteklese de risk iştahındaki canlılıktan dolayı EURUSD 

paritesindeki düşüş eğiliminin sona erdiğini ve önümüzdeki dönemde yukarı yönlü bir 

hareket ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu öngörüyoruz. 

Son dönemde kısa vadeli pozisyon alan yabancı yatırımcıların döviz talebi ile kurumsal 

kaynaklı talep nedeniyle USDTRY kuru 1.8150’ye varan bir yükseliş kaydetmişti. Bu 

süreçte bireysel yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarında bozuma gitmemesi de TL’yi 

desteksiz bırakmıştı. Ancak, reel efektif döviz kurunun şu an 120 seviyesinin altında 

olduğu yönündeki hesaplamalarımız nedeniyle TCMB’nin bu ay faizlere dokunmasını 

beklemiyor olmamız ve EURUSD paritesindeki düşüşün sona erdiği yönündeki inanışımız 

nedeniyle USDTRY kurunun kademeli olarak 1.80’e doğru bir gerileyeceğini 

öngörüyoruz.  

  

 
Piyasa Gündemi 

11 Mart Pazartesi Almanya Dış Ticaret Dengesi - Ocak

Almanya Cari Açık - Ocak

12 Mart Salı Türkiye Cari Açık - Ocak

Almanya TÜFE - Şubat

İngiltere Sanayi Üretimi - Ocak

İngiltere Dış Ticaret Dengesi - Ocak

13 Mart Çarşamba Euro Zone Sanayi Üretimi - Ocak

ABD İthalat Fiyat Endeksi - Şubat

14 Mart Perşembe ABD ÜFE - Şubat

ABD Dış Ticaret Dengesi - Şubat

15 Mart Cuma Euro Zone TÜFE - Şubat

ABD TÜFE - Şubat

ABD Sanayi Üretimi - Şubat  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8129 %0.9 %2.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.18 %0.3 %4.4 %0.5 -%1.8 
USD/HUF 233.4 %2.5 %7.0 -%1.6 -%4.2 
USD/BRL 1.9717 %0.6 %0.7 %0.3 %1.8 
USD/PLN 3.1955 %0.9 %2.2 %0.0 %0.3 

 

 



 



 

 

 Şirket Haberleri 

Coca Cola İçecek 4Ç mali tablolarını bugün açıklayacak. HSBC net kar beklentisi 10 

milyon TL iken piyasa beklentisi 17 milyon TL seviyesinde bulunuyor. FAVÖK 

beklentileri ise 72 milyon TL (HSBC) ile 77 milyon TL (CNBCe) arasında değişiyor. 

Emlak Konut GMYO beklentilerden daha iyi 4Ç sonuçları açıkladı. Şirket 4Ç’de 262 

milyon TL net kar elde ederek geçen senenin yaklaşık dört katına çıktı ve HSBC ve piyasa 

beklentileri olan 233 milyon TL ve 165 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. 

Güçlü net kar, hem operasyonel faaliyetlerden elde edilen yüksek performans (198 milyon 

TL gelir paylaşımı projeleri brüt karı) ve ek finansal gelirlerden destek aldı. Her ne kadar 

UFRS sonuçlar GMYO şirketleri açısından çok önem taşımasa da, açıklanan güçlü kara 

olumlu piyasa tepkisi gelebilir. Ek bir not olarak, Emlak Konut dün gerçekleştirdiği 

ihalede ikincil halka arz brokerage hizmetleri için üç teklif aldığını açıkladı. 

Koza Altın 4Ç mali tablolarını açıkladı. Şirketin net karı 156 milyon TL ile 145 milyon 

TL olan HSBC ve 149 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin 

FAVÖK rakamı ise 186 milyon TL ile 202 milyon TL olan HSBC ve 193 milyon TL olan 

piyasa beklentilerinin kısmen altında kaldı. Şubat ayında açıklanan vergi bilançoları ile 

önemli ölçüde ortaya çıkan sonuçlara önemli bir piyasa tepkisi gelmesini beklemiyoruz. 

TeliaSonera Turkcell'in ilk genel kurulunda temettü dağıtımından yana olduğunu 

açıkladı. Turkcell'in ana ortaklarından TeliaSonera'nın Avrasya Bölgesi İletişimden 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Erim Taylanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirket 

yönetimine üç bağımsız üye atamasının ardından yapılacak ilk genel kurulda temettünün 

dağıtılmasından yana olduklarını Çukurova Grubu ile dava süreçlerinin bir ön koşul 

olmadığını söyledi. Şirket Yönetim Kurulu’nun Genel Kurulu’na yapılacak temettü ödeme 

önerisinin de görüşüleceği toplantısını 20 Mart tarihinde yapacak. 

THY 4Ç net karı beklentileri aştı ancak operasyonel sonuçlar zayıf. 4Ç sonuçlarını bu 

sabah açıklayan THY, 265m TL net kar ile tahminleri (HSBC 209m, CNBC piyasa 

tahmini 222m TL) aştı. Ancak net karı olumlu etkileyen faktör THY’nin dönem içinde 

kaydettiği 351m TL tutarında bir defaya mahsus gelir oldu. THY daha önce satışa 

çıkardığı A340 uçakları düşük talep ve filo ihtiyacını gözeterek satmaktan vazgeçti ve 

daha önce ayırdığı 351m TL’lik değer düşüklüğü karşılığını geri aldı. Bu etki hariç 

tutulduğuna THY’nin aslında 4Ç’de 86m TL zarar elde ettiği görülüyor. Operasyonel 

sonuçlar tahminlerin altında kalırken, 3Ç’deki oluşumun aksine bazı maliyet 

kalemlerindeki yüksek artışların kar marjlarını olumsuz etkilediği dikkati çekiyor (jet 

yakıtı, amortisman, bakım-onarım, konma-konaklama ve satış-pazarlama giderleri gibi). 

4Ç FAVÖK 458m TL ile 612-636m TL aralığındaki beklentilerin altında kalırken, satış 

gelirleri ise %17 artışla 3.75 milyar TL olmasına karşın tahminlerden %4-7 düşük geldi. 

Yolcu başına gelirlerin son çeyrekte baskı altında kaldığı ve yıllık %8 gerilediği 

görülüyor. Öte yandan, olumlu tarafta şirket hisse başına brüt 0.144 TL brüt (0.12 TL net) 

nakit temettü, 0.15 TL hisse şeklinde temettü açıkladı (toplam nakit temettü tutarı 173m 

TL, bedelsiz hisse tutarı 180m TL). Ancak temettüye rağmen 2012 ve 4Ç finansal 

sonuçların piyasada olumsuz karşılanma ihtimalini yüksek görüyoruz. 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Netaş Telekom. 11.10 %4.2 
2 Boyner 

Mağazacılık 
6.06 %3.1 

3 Deva Holding 2.21 %2.8 
4 Torunlar GMYO 3.47 %1.8 
5 Eczacıbaşı İlaç 2.36 %1.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.23 -%4.2 

2 Vakıflar Bankası 5.52 -%3.1 
3 Türk Traktör 63.50 -%3.0 
4 Aselsan 10.15 -%2.9 
5 Ford Otosan 22.45 -%2.8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.22 269.3 
2 Turkcell 12.25 238.1 
3 İş Bankası (C) 6.64 192.3 
4 Türk Hava Yolları 7.36 132.9 
5 T. Halk Bankası 18.60 111.9 

 

 



 



Vakıfbank 100mn TL (hisse başına 0.04TL) nakit temettü dağıtımı planlıyor. 

Vakıfbank’ın nakit temettü dağıtımının başlayacağı tarih henüz belli değil, dağıtım tarih 

29 Mart’taki Genel Kurul’da belli olacak. Açıklanan temettü rakamı %7 temettü dağıtım 

oranı ve %0.7 temettü verimine işaret etmekte.  

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.52 TL, Hedef Fiyat: 6.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.89 TL, Hedef Fiyat: 3.35 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.25 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.39 TL, Hedef Fiyat: 2.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[CCOLA.IS; Mevcut Fiyat: 43.60 TL, Hedef Fiyat: 47.30 TL, Endekse Paralel 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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