
 

 



Hazine Müsteşarlığı 3.9 milyar TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi. Buna göre 7 

Ocak 2015 vadeli, 20 Mart 2013 valörlü, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesine 644.3 

milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere toplam 2 milyar 284.3 milyon TL’lik teklif geldi. 

Hazine 483.2 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere toplam 1 milyar 683.7 milyon TL’lik 

net iç borçlanma gerçekleştirdi. Ortalama dönem faizinin % 3.04, yıllık basit faizin % 

6.08, yıllık bileşik faizin % 6.17 düzeyinde gerçekleştiği ihalede ortalama fiyat 101,946 

TL, en düşük fiyat 101,898 TL düzeyinde belirlendi. 8 Mart 2023 vadeli, 20 Mart 2013 

valörlü, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesine 1 milyar 47.6 milyon TL’si ROT’a satış 

olmak üzere toplam 4 milyar 237.6 milyon TL’lik teklif geldi. Hazine 523.8 milyon TL’si 

ROT’a satış olmak üzere toplam 2 milyar 194.8 milyon TL’lik net iç borçlanma 

gerçekleştirdi. Ortalama dönem faizinin % 3.55, yıllık basit faizin % 7.11, yıllık bileşik 

faizin % 7.23 düzeyinde gerçekleştiği ihalede ortalama fiyat 99,963 TL, en düşük fiyat 

99,600 TL düzeyinde belirlendi. Böylece Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği iki 

tahvilin ihalesinde toplam net 3 milyar 878.5 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. 

Hazine Müsteşarlığı, 18 Mart’ta yaptığı iki tahvil ihalesinde toplam 4 milyar 207.3 milyon 

TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirmişti. 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açığı 425.6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası 

Ocak 2013 Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin 

yurtdışı varlıkları 2013 yılı Ocak sonu itibarıyla 2012 yılı sonuna göre % 1.4 oranında 

artışla 214 milyar 261 milyon dolar 217 milyar 302 milyon dolara yükseldi. 

Yükümlülükleri ise % 2.5 oranında artışla 627 milyar 258 milyon dolardan 642 milyar 

922 milyon dolara çıkarıldı. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan 

yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, 2012 

yılsonunda 412 milyar 997 milyon dolar açık vermiş iken 2013 yılı Ocak sonunda 425 

milyar 620 milyon dolar seviyesine yükseldi. 

İMKB, 1 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar yürürlükte olacak endeks değişikliklerini 

açıkladı. Buna göre;  İMKB 30: TTRAK endeksten çıkarken, yerine TAVHL girecek. 

İMKB50: FENER, PRKME ve KARTN endeksten çıkarken yerlerine AKFEN, AKSA ve 

NTHOL girecek. İMKB100: BOYNR, RHEAG, CEMAS, TSPOR, KLGYO ve MNDRS 
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İMKB verileri 

İMKB–100 82,286.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 317,807.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 91,113.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,515.76 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,548.3 -0.2% 
Dow Jones 14,455.8 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,229.1 -0.3% 
Frankfurt DAX 7,947.8 -0.8% 
Paris CAC 40 3,775.8 -1.3% 
Londra FTSE–100 6,441.3 -0.3% 
Rusya RTS 1,478.8 -1.0% 
Shangai Composite 2,257.4 0.8% 
Bombay Stock Exc. 19,008.1 -1.5% 
Brezilya Bovespa 56,361.2 -1.1% 
Arjantin Merval  3,419.3 -0.8% 
Nikkei 225 12,468.2 2.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 82,286.3 -%1.3 %5.4 %31.6 
USD/TRY 1.8151 %0.1 %2.7 %1.0 
EUR/TRY 2.3491 %0.1 -%0.3 -%0.7 
EUR/USD 1.2942 %0.0 -%2.9 -%1.6 
Altın/Ons ($) 1,612.6 %0.3 %0.5 -%3.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.00   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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endeksten çıkarken TATKS, YAZIC, TKNSA, PTOFS, AKSEN ve ANELE hisseleri 

endekste yerlerini alacaklar. 

Konut satışlarında net metrekare dikkate alınacak. Gazetelerde yer alan haberlere 

göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacağı bir düzenleme ile ev satışlarında net 

metrekare ifadesinin kullanılmasını zorunlu hale getirecek. Bilindiği gibi balkon, otopark 

gibi alanları da içeren “brüt metrekare” konutun satış broşüründe yer almasına rağmen 

evin net büyüklüğünün yer almaması, tapu ve vergi işlemlerinde farklılıklar oluşması ve 

özellikle yabancılara satılan konutlarda problem oluşması sebebiyle Bakanlığın böyle bir 

düzenlemeye gideceği açıklandı. Bu düzenlemenin hali hazırda hemen hemen tüm 

projelerinde net metrekare bilgisini veren GMYO’lar üzerinde ciddi bir etkiye sebep 

olmayacağını düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Piyasa Yorumu 

Global Piyasalar: 

Avrupa borsaları temkinli bir başlangıç yaptıkları günü G. Kıbrıs belirsizliğiyle düşerek 

tamamlarken, ABD borsaları da ortalamada %0.2 geriledi. Çin hariç Asya piyasaları bu 

sabah itibariyle negatif eğilimli bir seyir izlerken, ABD future’ları da ortalamada %0.1 

gerilemiş durumda. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi risk algılamalarındaki bozulmanın da etkisiyle %1.93 

seviyelerinden açıldığı günü %1.90 seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk 

işlemler %1.90 seviyelerinden yatay geçiyor. G. Kıbrıs’a ilişkin gelişmeler EUR üzerinde 

baskı yaratırken, EURUSD paritesi 1.284 – 1.297 aralığında hareket ettiği günü 1.288 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.289 seviyelerinden güne başlayan 

EURUSD paritesinde yönü piyasalardaki risk algılamaları tayin edecek. Bu bağlamda G. 

Kıbrıs spesifiğindeki haber / açıklamalar kadar Fed’in faiz kararının da önemli olacağını 

hatırlatırken, EURUSD paritesinin gün içinde 1.281 – 1.296 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Global risk algılamalarındaki bozulma güvenli liman güdüsüyle altın talebini artırırken, 

altının ons fiyatı USD 1600 – USD 1616 aralığında hareket ettiği günü USD 1613 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle USD 1614 seviyelerinden güne başlayan 

altında Fed’in faiz kararı kadar Fed Başkanı Bernanke’nin yapacağı açıklamalar yakından 

takip edilecek. Bugün için altının USD 1590 – USD 1620 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Yurtiçi Piyasalar: 

Güne temkinli bir başlangıç yapan İMKB’deki görünüm Hazine’nin görece başarısız 

borçlanma ihaleleri sonrasında bozulurken, İMKB-100 günü %1.3 düşüşle tamamladı. 

Asya piyasalarındaki negatif eğilimli seyre de bağlı olarak güne yatay / hafif negatif bir 

başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz İMKB’de yönü piyasalardaki Türkiye’ye ilişkin 

algılamalar tayin edecek. Bugün için İMKB-100’un 81,600 – 83,100 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

Hazine’nin borçlanma ihalelerinin takip edildiği günde bono piyasasındaki negatif seyir 

bir kademe belirginleşirken, gösterge bononun bileşik faizi %6.02 seviyelerinden açıldığı 

günü %6.17 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin getirisi de 

%7.23 seviyelerine yükseldi. Bu sabah itibariyle tezgahüstü piyasalarda bileşik %6.17 

seviyelerinden yatay açılan gösterge bononun gün içinde %6.00 - %6.25 aralığında işlem 

görmesini bekliyoruz. 

Hazine’nin görece başarısız borçlanma ihaleleri sonrasında Türk lirasındaki zayıflık bir 

kademe belirginleşirken, USDTRY kuru 1.811 – 1.827 aralığında hareket ettiği günü 

1.825 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.823 seviyelerinden güne başlayan 

USDTRY’de yönü global piyasalardaki gelişmeler tayin edecek. Bu bağlamda EURUSD 

paritesindeki hareketlerin takip edileceğini hatırlatırken, USDTRY’nin gün içinde 1.815 – 

1.829 aralığında hareket etmesini bekliyoruz.  

 

 
Piyasa Gündemi 

18 Mart Pazartesi Euro Zone Dış Ticaret Dengesi - Ocak

19 Mart Salı İngiltere TÜFE - Şubat

İngiltere Parakende Fiyat Endeksi - Şubat

20 Mart Çarşamba Euro Zone Tüketici Güveni - Mart

Almanya ÜFE - Şubat

21 Mart Perşembe ABD Ev Fiyatları Endeksi - Ocak

22 Mart Cuma Türkiye Sanayi Güveni - Mart

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı - Mart  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8151 %0.7 %2.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.25 %0.8 %4.4 -%0.2 -%2.2 
USD/HUF 237.1 %0.8 %9.0 -%0.1 -%6.3 
USD/BRL 1.9855 %1.1 %1.6 -%0.4 %0.6 
USD/PLN 3.2403 %1.9 %4.0 -%1.2 -%1.8 

 

 



 



 

 

 Şirket Haberleri 

Enka hisse başına brüt 0.08 TL nakit temettü ödeyecek. Toplam dağıtılacak nakit temettü 

224m TL (geçen yıl 210m TL) olup hisse başına net 0.068 TL, %20 dağıtım oranına ve 

%1.5 temettü verimine denk gelmektedir. Buna ek olarak Enka 400m TL (geçen sene 

300m TL) tutarında temettüyü (sermayenin %14.3’ü) hisse senedi şeklinde dağıtacak. 

HSBC’nin beklentisi hisse başına 0.1 TL nakit temettü ( %25 dağıtım oranı) ve 300m TL 

hisse senedi şeklinde temettü düzeyindeydi. 

Turkcell’in Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere basında bir süredir yer 

alan haberlerde, ortakların ilk Genel Kurul’da temettü dağıtımı kararı alabileceği 

düşünülüyor. Hatırlanacağı gibi ortaklardan TeliaSonera bir süre önce yaptığı açıklamada 

temettü ödemesinden yana olduklarını belirtmişti. Temettü verilmesi yönünde alınacak bir 

karar Turkcell hisselerini olumlu etkileyebilir.  

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[ENKAI.IS; Mevcut Fiyat: 5.28 TL, Hedef Fiyat: 6.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.85 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Martı Otel 0.75 %5.6 
2 Global Yat. 

Holding 
1.72 %4.9 

3 Ülker Bisküvi 13.00 %4.0 
4 Mutlu Akü 8.08 %3.6 
5 Deva Holding 2.23 %2.3 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
4.11 -%5.9 

2 Sasa Polyester 1.18 -%3.3 
3 Arçelik 11.50 -%2.9 
4 Tofaş Oto. Fab. 11.55 -%2.9 
5 Vakıflar Bankası 5.60 -%2.8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.36 343.1 
2 İş Bankası (C) 6.66 255.1 
3 Akbank 9.14 244.1 
4 T. Halk Bankası 18.70 159.8 
5 Türk Hava Yolları 7.30 159.0 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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