
 

 



Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 536.4 milyar TL’ye yükseldi. Hazine Müsteşarlığı, 

28 Şubat 2013 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre 

merkezi yönetim brüt borç stoku 28 Şubat itibarıyla 2012 yılı sonuna göre yüzde 0.8 

oranında artışla 532 milyar 196.6 milyon TL’den 536 milyar 366.7 milyar TL’ye yükseldi. 

2013 yılı Ocak ayına göre ise merkezi yönetim iç borç stoku yüzde 0.6 oranında artış 

gösterdi. Şubat sonu itibarıyla borç stokunun 390.8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk lirası 

cinsi, 145.5 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. 

Güney Kıbrıs’ın B planını bugün açıklaması bekleniyor. Avrupa Birliği ve IMF'nin 

kurtarma paketi karşılığında talep ettiği mevduat vergisi şartını Salı günü reddeden Güney 

Kıbrıs Hükümeti’nin bugün paketin fonlanmasına yönelik B planını açıklayacağı 

öngörülüyor. Güney Kıbrıs, planın bankalarda 100,000 Euro’nun üzerindeki mevduatlara 

vergi getirilmesini kapsayabileceğini söyledi. Ayrıca kurtarma paketinin şartlarının 

açıklanmasından sonra bankalara akın edilmesini önlemek için bankaların Salı gününe 

kadar kapalı kalacağı duyuruldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 536.4 milyar TL’ye yükseldi  

 Turkcell’in ertelenen YK toplantısının gelecek hafta içinde 

yapılması bekleniyor 

 Aksigorta hisse başına brüt 0.146 TL nakit temettü ödeyecek 
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İMKB verileri 

İMKB–100 82,160.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 317,323.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,799.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,291.76 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,558.7 0.7% 
Dow Jones 14,511.7 0.4% 
NASDAQ-Comp. 3,254.2 0.8% 
Frankfurt DAX 8,002.0 0.7% 
Paris CAC 40 3,829.6 1.4% 
Londra FTSE–100 6,432.7 -0.1% 
Rusya RTS 1,489.3 0.7% 
Shangai Composite 2,317.4 2.7% 
Bombay Stock Exc. 18,884.2 -0.7% 
Brezilya Bovespa 56,030.0 -0.6% 
Arjantin Merval  3,485.1 1.9% 
Nikkei 225 12,468.2 0.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 82,160.8 -%0.2 %5.5 %32.2 
USD/TRY 1.8187 %0.2 %3.0 %0.6 
EUR/TRY 2.3507 %0.1 -%0.3 -%1.5 
EUR/USD 1.2925 -%0.1 -%3.2 -%2.1 
Altın/Ons ($) 1,606.8 -%0.4 %1.6 -%2.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.36   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

G.Kıbrıs ile ilgili riskler gündemde belirleyici olmayı sürdürürken Amerikan Merkez 

Bankası’nın (FED) dün sona eren para politikası kurulu toplantısı (FOMC) piyasa 

gündemi açısından bir adım ön plana çıktı. Genel hatlarıyla baktığımız zaman FOMC 

toplantı sonucu herhangi bir sürpriz içermiyordu. Son dönemde ABD’den gelen makro 

ekonomik verilerin toparlanmaya işaret ediyor olması FOMC karar metninde de yer 

buldu. Tahminlerde sınırlı bir miktar iyileşmeye gidilirken, karar metninde kullanılan 

ifadelerde de sınırlı miktarda da olsa olumlu bir ekonomik tabloya işaret edildi. Ancak, 

işsizlik oranının hala yüksek seviyelerde olduğuna vurgu yapılması ve maliye 

politikasının sıkılaştırıcı bir hal aldığına ilişkin vurgular nedeniyle FED’in genel politika 

duruşunda anlamlı bir değişim olmadığını düşünüyoruz. Zaten piyasa yansıması da bu 

şekilde oldu. Karar metninin yayımlanması ya da Başkan Bernanke’nin konuşması 

sonrasında piyasalarda anlamlı sayılabilecek bir hareket göremedik. 

Türkiye cephesinde son günlerde satıcılı bir seyir gözlemliyoruz. Bono cephesinde 

başlayan satışlar hisse senedi ve döviz kuru cephesinde de karşılık buldu. Bono ve tahvil 

faizlerinde son bir haftada 30 baz puan civarında bir yükseliş yaşandı. Bunu G.Kıbrıs 

kaynaklı riskler nedeniyle gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik talepte azalma 

olmasına bağlayabiliriz. Rusya’nın dün düzenlediği 15 yıl vadeli tahvil ihalesinin yetersiz 

talep nedeniyle iptal edilmesi bu ihtimali kuvvetlendiriyor. İkinci olasılık Türk Lirası 

faizlerinin mevcut küresel riskler karşısında düşük olarak algılanması olabilir. FED’in 

çıkış stratejisinden bahsetmeye başladığı bir ortamda TL faizlerinin sorgulanması da 

olasılık dahilinde bir husus. Her iki ihtimali bir araya getirdiğimiz zaman faizlerde 

yaşanan yükselişi açıklamak mümkün oluyor. Ancak, Türkiye ekonomisinin genel olumlu 

seyri açısından bu yükselişin sınırlı kalacağını ve belli seviyelerden yeni alıcıları 

cezbedebileceğini düşünüyoruz. 

Sabah saatlerinde Asya piyasalarına genel hatlarıyla sakin bir seyir hakim. Japonya’dan 

gelen sert parasal genişleme söylemleri nedeniyle Japonya endeksindeki %1.5’lik 

yükselişi bir yana bıraktığımız zaman diğer endekslerde anlamlı bir değişim göremiyoruz. 

Amerikan vadelilerinde yatay bir eğilim gözlemlenirken Avrupa borsalarının da güne 

benzer bir seyirle başlaması bekleniyor. G.Kıbrıs ile ilgili haber ve gelişmeler bir numaralı 

gündem maddesi olmaya devam edecek. Bunun yanında, ABD’den gelecek haftalık 

işsizlik maaşı başvuruları, Phil FED endeksi, öncü göstergeler ile mevcut konut satışları; 

Avrupa’da imalat ve hizmet sektörü PMI rakamları; İngiltere’de perakende satışlar; 

İspanya ve İtalya’nın uzun vadeli tahvil ihraçları yakından takip edilecek. 

Teknik olarak EURUSD paritesi 200 günlük ortalamasından destek buldu. Yeni bir haber 

gelene kadar 100-200 günlük ortalamalar arasında, yani 1.2875-1.3125 bandında bir 

hareket bekleyebiliriz. Düşüş trendinin üst kısmının geçtiği 1.30 seviyesi de yakından 

izlenebilir. USDTRY kurunda 1.8250’den aşağı yönde tepki gelmiş durumda. Son 

dönemdeki yükseliş kanalının tabanı 1.8100’den geçiyor. Bu seviyenin altına gelinmesi 

durumunda düşüşün ivme kazanabileceği kanaatindeyiz. G.Kıbrıs riski altın fiyatlarında 

yukarı yönlü bir harekete neden olmuştu. 1625 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkılmadıkça 

altın açısından olumlu konuşmak doğru olmayacaktır.  

 

 

 
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 1.8187 %0.3 %2.0 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.33 %0.8 %4.7 -%0.4 -%2.6 
USD/HUF 235.6 %0.2 %7.5 %0.1 -%5.2 
USD/BRL 1.9903 %0.9 %1.5 -%0.6 %0.5 
USD/PLN 3.2279 %1.1 %3.0 -%0.7 -%1.0 

 

 



 



 

 Şirket Haberleri 

Akbank 795m euro ve 146m dolar tutarlı sendikasyonun yenilenmesi için yetki verdi. 

Akbank 795m euro ve 146m dolar tutarında iki dilimden oluşan bir yıl vadeli sendikasyon 

kredisinin yenilenmesi için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verdi. 

Akbank geçen sene Mart ayında aynı tutardaki 1 yıl vadeli krediyi Libor/Euribor artı 

%1.45 faiz ile almıştı. 

Akenerji Çerkezköy santralinin ekipmanının satışı için yabancı bir firmayla anlaştığını 

duyurdu. Hatırlanacağı gibi şirket Çerkezköy santralinde elektrik üretimini 2012 sonunda 

durdurmuştu. Yapılan açıklamada çalışmayan santralin ekipmanlarının satışı için yabancı 

bir şirketle anlaşıldığı belirtilirken fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı. Portföyde boş 

duracak varlıkların değerlendirilmesi açısından bu satışı olumlu buluyoruz. 

Aksigorta hisse başına brüt 0.146 TL nakit temettü ödeyecek. Toplam dağıtılacak nakit 

temettü 45m TL olup hisse başına net 0.1241 TL, %92 dağıtım oranına ve %6.4 temettü 

verimine denk gelmektedir. Onaya bağlı olarak dağıtım tarihi 17 Nisan olarak belirlendi. 

Turkcell’in yönetim kurulu toplantısı ertelendi. Uzunca bir süredir beklenen toplantı 

teknik sorunlar nedeniyle ertelendi. Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, 

toplantının yapılması önünde bir engel olmadığından önümüzdeki hafta yapılabileceği 

bilgisi yer aldı. Bu toplantıdan güçlü bir temettü kararı çıkması Turkcell hisselerini 

olumlu etkileyecektir. 

  

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKGRT.IS; Mevcut Fiyat: 2.27 TL, Hedef Fiyat: 2.55 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 9.04 TL, Hedef Fiyat: 10.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKENR.IS; Mevcut Fiyat: 1.71 TL, Hedef Fiyat: 2.05 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.00 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Ülker Bisküvi 13.50 %3.9 
2 Mondi Tire Kutsan 1.19 %3.5 
3 Global Yat. 

Holding 
1.77 %2.9 

4 Beşiktaş Futbol 
Yat. 

4.22 %2.7 

5 Torunlar GMYO 3.87 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.22 -%4.3 

2 Metro Holding 0.45 -%4.3 
3 Good-Year 65.00 -%2.3 
4 Ford Otosan 22.60 -%1.9 
5 Türk Traktör 61.25 -%1.6 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.22 431.3 
2 T. Halk Bankası 18.80 206.0 
3 Akbank 9.04 202.3 
4 İş Bankası (C) 6.62 146.8 
5 Türk Hava Yolları 7.42 118.6 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/ 

 

 







 5 



 


