
 

 



Kapasite Kullanım Oranı düşerken Reel Kesimin Güveni artış gösterdi. Merkez 

Bankası, Mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi, Kapasite Kullanım Oranı ve Reel 

Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık 

ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0.2 puan azalarak % 6.7 oldu. 2013 yılı Mart ayında 

Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4.6 puan artarak 112.1 seviyesinde 

gerçekleşti. Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki 

aya göre 0.9 puan artarak 108.7 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılı Mart ayında imalat 

sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan azalarak % 

72.7 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı bir önceki aya göre ise 0.7 puan artış 

gösterdi. 2013 yılı Ocak ayında kapasite kullanımı oranı % 72.4, Şubat ayında % 72.2 

düzeyinde gerçekleşmişti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış 

kapasite kullanım oranı ise Mart ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak 74 

seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılı Ocak ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 

kullanımı oranı % 73.1, Şubat ayında % 73.3 düzeyinde gerçekleşmişti.  
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İMKB verileri 

İMKB–100 82,452.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 319,369.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 91,213.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,197.80 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,556.9 0.7% 
Dow Jones 14,512.0 0.6% 
NASDAQ-Comp. 3,245.0 0.7% 
Frankfurt DAX 7,911.4 -0.3% 
Paris CAC 40 3,770.3 -0.1% 
Londra FTSE–100 6,392.8 0.1% 
Rusya RTS 1,470.9 -1.0% 
Shangai Composite 2,328.3 0.2% 
Bombay Stock Exc. 18,735.6 -0.3% 
Brezilya Bovespa 55,243.4 -0.6% 
Arjantin Merval  3,430.2 -1.7% 
Nikkei 225 12,338.5 -2.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 82,452.0 %0.1 %4.5 %33.4 
USD/TRY 1.8174 %0.1 %2.3 %0.9 
EUR/TRY 2.351 %0.4 -%1.2 -%0.8 
EUR/USD 1.2936 %0.2 -%3.4 -%1.7 
Altın/Ons ($) 1,608.4 -%0.3 %2.2 -%1.9 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.86   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar yeni haftaya az önce anlaşmaya varıldığı bildirilen Kıbrıs 

anlaşmasının iyimserliği ile başlıyor. Bir haftadan uzun bir süredir piyasaları meşgul eden 

G.Kıbrıs tıkanıklığının, bir bankanın kapatılması, sigortasız mevduatların dondurulması 

ve önemli oranda bir vergiye tabii tutulması ile sigortalı mevduatların korunması 

paralelinde aşıldığı bildiriliyor. Bu anlaşma Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından 

onaylanırken 10 milyar Euro tutarındaki kredinin dilimler halinde kullandırılması 

öngörülüyor. Sabah saatlerinde piyasa tepkisi de buna paralelde oluşmuş durumda. 

EURUSD paritesi 1.30'lu seviyelere yükselirken hisse senedi endeksleri ile emtia ve 

gelişmekte olan ülkelerin para birimleri artış kaydettiler. 

Türkiye açısından son dönemde ekonomik gelişmelerden ziyade siyasi ve diplomatik 

gelişmelerin daha belirleyici olduğunu gözlemliyoruz. Kısa vadede olmasa bile orta ve 

uzun vadede ekonomik ve finansal yansımaları olacağı da net. Yarın düzenlenecek olan 

Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı iç kaynaklı en önemli gündem maddesi. 

TCMB'nin zorunlu karşılıklarda ölçülü artırıma gitmesi, faizleri ise sabit tutması 

bekleniyor. Beklenti bu paralelde olsa dahi piyasaların tam anlamıyla bunu 

fiyatlamadığını düşünüyoruz. Bundan dolayı da bu bağlamda bir karar sonrasında 

USDTRY kurunun 1.80 seviyesini aşağı yönde test edebileceği kanaatindeyiz. Aksi bir 

gerçekleşme şu an 2.0850 ile son dönemin zirvesinde olan TL'yi daha da zayıflatabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

25 Mart Pazartesi Önemli bir veri bulunmamaktadır.

26 Mart Salı ABD Tüketici Güveni - Mart

27 Mart Çarşamba Almanya İthalat Fiyat Endeksi - Şubat

Türkiye Tüketici Güveni - Mart

İngiltere Cari Açık - 4Ç

İngiltere GSMH - 4Ç

Euro Zone Tüketici Güveni -  Mart

28 Mart Perşembe Almanya Perakende Satışlar - Şubat

29 Mart Cuma Türkiye Dış Ticaret Dengesi - Şubat  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8174 %0.6 %0.9 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.30 %1.3 %4.9 -%0.6 -%3.9 
USD/HUF 236.2 %1.2 %6.1 -%0.6 -%4.9 
USD/BRL 2.0092 %1.4 %1.8 -%0.8 -%1.0 
USD/PLN 3.2145 %1.4 %1.9 -%0.8 -%1.0 

 

 



 



Şirket Haberleri 

HSBC Türk Hava Yolları Şirket Raporu: “8.8 TL yeni hedef fiyat ile Endeksin 

Üzerinde Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz”. THY’nin açıkladığı 117 adetlik Airbus dar 

gövdeli yeni uçak alımı planının şirket değerini artıracağına inanıyoruz. Daha önce 

siparişi verilen uçaklarla birlikte önümüzdeki beş yılda mevcut 212 uçaktan oluşan 

filosuna 106 yeni uçak daha katacak olan THY, koltuk kapasitesinde %50 civarında artış 

sağlayacaktır. Son beş yıldaki genişlemenin olumlu sonuçlarına dayanarak petrol 

fiyatlarındaki ılımlı seyrin de korunacağı varsayımıyla gelecek yıllardaki kapasite artışının 

olumlu olacağını düşünüyoruz. Revize tahminlerle 2013-2015 döneminde satışlarda yıllık 

ortalama %18, FAVÖK’de %21 ve net karda %15 büyüme öngörüyoruz. THY geçtiğimiz 

yıl son çeyrekte marjların aşağı yönde düzeltme yapmasına rağmen yıl genelinde oldukça 

başarılı sonuçlar elde etmiş, 2013 yılına da trafik verileri açısından güçlü bir başlangıç 

yapmıştır. Şirketin Türkiye’nin havacılık açısından avantajlı coğrafi konumundan 

faydalanarak yolcu büyümesini sürdüreceğini ve ayrıca başlıca rakiplere kıyasla maliyet 

avantajlarına dayanarak karlı büyümesine devam edeceğini düşünüyoruz. Filodaki önemli 

genişleme ve revize tahminler ışığında İNA (İndirgenmiş Nakit Akımları ) analizi ve 

çarpan kıyaslamalarına dayanan hedef değerimizi 5.9TL’den 8.8TL’ye yükseltiyoruz. 

Yeni hedefin işaret ettiği 12 aylık %20 getiri potansiyeli doğrultusunda “Endeksin 

Üzerinde Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tavsiyemize ilişkin başlıca riskler petrol 

fiyatlarında hızlı yükseliş, global ya da bölgesel havacılığı olumsuz etkileyebilecek dışsal 

faktörler (salgın, terör, jeo-politik tansiyon gibi) ve ÖİB’nin elinde bulunan %49.12’lik 

payın satışının resmi olarak gündeme alınması olacaktır. 

Sabancı Holding Carrefour’a hukuki süreç başlatabilir. Hürriyet Gazetesi’ndeki habere 

göre Sabancı Holding Sigorta ve Perakende Grubu Başkanı Haluk Dinçer Carrefoursa’da 

sabırlarının kalmadığını ve soruna hemen bir çözüm bulunmadığı taktirde ortakları 

Carrefour’a yasal süreç başlatmayı düşüneceklerini açıkladı. Habere göre, 

Carrefoursa’daki düşük performans nedeniyle geçen yılki istifalarının da çözüm 

sağlamadığını belirten Dinçer, Carrefour’un Türkiye gibi güçlü büyüme sağlayan bir 

pazardan çıkmayı hissedarlarına anlatmakta zorlanacağı için işi yokuşa sürdüğünü ancak 

kendilerinin her türlü opsiyona açık olduklarını ifade etti. Mevcut durum olumsuz olmakla 

birlikte hukuki sürece gerek kalmaksızın kısa sürede sağlanacak bir çözüm Sabancı hissesi 

açısından destekleyici olabilir. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

 [SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.55 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Ford Otosan 23.95 %3.7 
2 Karsan Otomotiv 1.21 %3.4 
3 Tofaş Oto. Fab. 11.90 %2.6 
4 T.S.K.B. 2.50 %2.1 
5 Menderes Tekstil 0.54 %1.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.54 -%1.9 

2 Sasa Polyester 1.17 -%1.7 
3 İhlas Ev Aletleri 0.62 -%1.6 
4 Trabzonspor 

Sportif 
6.44 -%1.5 

5 Doğuş Otomotiv 10.65 -%1.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.18 426.4 
2 İş Bankası (C) 6.64 246.7 
3 Akbank 9.06 131.0 
4 T. Halk Bankası 19.00 120.3 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.42 80.3 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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