
 

 



Politika faizi değişmedi, gecelik borç verme faizleri 100 baz puan indirildi. Merkez 

Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranı ile banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası Repo-Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranlarına ilişkin aldığı 

kararları açıkladı. Buna göre kurul, politika faizinde ve gecelik borçlanma faizinde 

değişikliğe gitmedi. Sermaye akımlarında artan oynaklığa karşı, rezerv opsiyonu 

mekanizmasının etkinliğini kademeli olarak artırmaya karar veren Kurul, gecelik borç 

verme faizlerinde 100 baz puanlık indirime gitti. Gecelik borç verme faiz oranını %8.5'ten 

% 7.5’e indiren Kurul, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo 

işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını ise % 8’den % 7’ye düşürdü. 

Ayrıca, Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis 

edilmesi imkanı uygulamasında, “imkan üst limitini” değiştirmeden dilim sayısına bir 

basamak ilave etti ve ilk dilim hariç diğer dilimlerde rezerv opsiyonu katsayısını (ROK) 

0.1 puan artırdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Politika faizi değişmedi, gecelik borç verme faizleri 100 baz 

puan indirildi  

 Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Sigorta’daki hisselerini 1.9 

milyar TL değerleme ile Allianz’a satış kararı alındığını 

açıkladı  

 BİM %100 bedelsiz ile hisse başına 1.23TL nakit temettü 

ödeyeceğini açıkladı  

  

 

 

 

  

 

 

 

27 Mart 2013 

Çarşamba 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 83,970.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 324,730.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,865.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,590.05 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,563.8 0.8% 
Dow Jones 14,559.7 0.8% 
NASDAQ-Comp. 3,252.5 0.5% 
Frankfurt DAX 7,879.7 0.1% 
Paris CAC 40 3,748.6 0.6% 
Londra FTSE–100 6,399.4 0.3% 
Rusya RTS 1,445.5 -0.9% 
Shangai Composite 2,297.7 -1.2% 
Bombay Stock Exc. 18,704.5 0.1% 
Brezilya Bovespa 55,671.4 1.5% 
Arjantin Merval  3,417.3 0.4% 
Nikkei 225 12,471.6 -0.6% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 83,970.9 %1.5 %10.6 %34.2 
USD/TRY 1.8168 %0.2 %1.5 %1.7 
EUR/TRY 2.3379 -%0.7 -%1.1 -%1.2 
EUR/USD 1.2868 -%0.9 -%2.5 -%2.8 
Altın/Ons ($) 1,599.3 -%0.3 -%0.5 -%5.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.30   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Global Piyasalar: 

Avrupa borsaları, güçlü ABD verileriyle yükselirken, ABD borsaları da ortalamada %0.8 

yükseldi. Asya borsaları yeni günde pozitif eğilimli bir seyir izlerken, ABD future’ları şu 

sıralarda %0.1 primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.92 seviyelerinden açıldığı günü %1.91 

seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %1.91 seviyelerinden yatay 

geçiyor. G. Kıbrıs’a ilişkin devam eden belirsizlikler Euro üzerinde baskı yaratmaya 

devam ederken, EURUSD paritesi 1.283 – 1.289 aralığında hareket ettiği günü 1.286 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.285 seviyelerinden güne başlayan 

EURUSD paritesinde yönü Avrupa borç sorununa ilişkin algılamalar tayin edecek. 

EURUSD paritesinin 1.281 – 1.291 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Güçlü ABD verileri altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken, altının ons fiyatı USD 1594 – 

USD 1606 aralığında hareket ettiği günü USD 1600 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1597 seviyelerinden güne başlayan altında hafif çaplı tepki yükselişlerinin 

yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bugün için altının USD 1590 – USD 1620 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

Yurtiçi Piyasalar: 

Güne global piyasalara paralel pozitif eğilimli başlayan İMKB’deki yükseliş hareketi 

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla bir kademe belirginleşirken, İMKB-100 günü %1.5 

yükselişle tamamladı. Bununla birlikte bankacılık endeksi ortalamada %2.2 yükseldi. 

Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre de bağlı olarak güne olumlu bir başlangıç 

beklediğimiz İMKB’de, bu sabah gelen şirket bazlı haberler (Yapı Kredi Sigorta’nın 

satışı) yükselişi destekleyebilir. Bugün için İMKB-100’un 83,100 – 84,700 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında karışık bir seyir yaşanırken, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 

getiri eğrisinin kısa tarafındaki tahvil faizlerinde hafif çaplı yükselişler yaşandı. Gösterge 

bononun bileşik faizi günü %6.33 seviyelerinden tamamlarken, 10 yıl vadeli tahvilin faizi 

de %7.18 seviyelerinden kapandı. Bu sabah itibariyle tezgahüstü piyasalarda bileşik 

%6.32 seviyelerinden açılan gösterge bononun gün içinde bileşik %6.2 - %6.4 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. Banka’nın dünkü faiz kararını da göz önünde 

bulundurduğumuzda getiri eğrisinin yataylaşabileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında Türk lirasındaki olumlu seyir bir kademe 

belirginleşirken, USDTRY kuru 1.813 – 1.823 aralığında hareket ettiği günü 1.813 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.816 seviyelerinden güne başlayan 

USDTRY’de EURUSD paritesindeki gelişmeler kadar, Merkez Bankası’nın dünkü faiz 

kararına ilişkin algılamalar yön konusunda belirleyici olacak. Cuma günü açıklanacak 

olan Şubat ayı dış ticaret açığı rakamlarına kadar Türk lirasının görece güçlü hareket 

edebileceğini hatırlatıyoruz. Bununla birlikte, bugün için USDTRY’nin 1.807 – 1.821 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz.  

 
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 1.8168 -%0.5 %0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.25 %0.0 %4.8 -%0.5 -%4.0 
USD/HUF 236.5 -%0.2 %4.7 -%0.2 -%3.9 
USD/BRL 2.0174 %1.6 %1.8 -%2.0 -%1.1 
USD/PLN 3.2505 %0.3 %2.0 -%0.8 -%1.4 

 

 



 



 

Şirket Haberleri 

Arçelik’ten bono ihracına ilişkin resmi açıklama. Arçelik İrlanda Borsası'nda kote olacak 

tahvil ihracında yurtdışı yatırımcılardan talep toplama sürecinin tamamlandığını, dün 

Reuters ’da yer aldığı üzere tahvillerin nominal değerinin 500m dolar, vadesinin 10 yıl, 

itfa tarihinin 3 Nisan 2023 ve getiri oranının  % 5,125 olarak belirlendiğini açıkladı. 

Tahvillerin satış işlemlerinin 3 Nisan 2013 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Basında 

yer alan açıklamalara göre tahvillere satılan tutarın üç katının üzerinde toplam 1.7 milyar 

dolar talep geldi. 

BİM %100 bedelsiz ile hisse başına 1.23TL nakit temettü ödeyeceğini açıkladı. BİM 2012 

yılı net karından %1.4 verime denk gelen hisse başına 1.23TL nakit temettü dağıtacağını 

açıkladı. HSBC beklentisi hisse başına 1.58TL seviyesinde bulunuyordu. Şirket aynı 

zamanda ödenmiş sermayesini 151.8 milyon TL’den 303.6 milyon TL’ye bedelsiz 

yükseltme kararı aldı. 

İş Bankası iki iştirakini Nemtaş’a 214m TL karşılığında satma kararı aldı. Banka bu 

satıştan 57mn TL satış karı elde edecek. Bu iki iştirakin değeri bankanın Aralık 2012 

bilançosunda toplam aktiflerin %0.09’una denk gelmekteydi. Satış işleminin 31 Mart 

2013 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. 

Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Sigorta’daki hisselerini 1.9 milyar TL değerleme ile 

Allianz’a satış kararı alındığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere dün Reuters’ta çıkan haberde 

şirketle ilgili değerlemenin 950mn Euro (2.23 milyar TL) seviyesinde olduğu iddia 

edilmişti. Yapı Kredi Sigorta’nın dünkü kapanış fiyatı da 2.2 milyar TL seviyesinde 

gerçekleşmişti. Bank ve Allianz bu satış anlaşması ile birlikte 15-yıllık münhasır acentelik 

birlikteliğine de gittiler. Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Sigorta’daki %94 payı 1.79 

milyar TL’ye satmış olacak, ayrıca Yapı Kredi Emeklilik’teki %20’lik hissenin ise satış 

sonrasında 188mn TL karşılığında geri alımını yapacak. Toplamda Yapı Kredi için net 

nakit etkisi artı 1.6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olacak ve sermaye yeterlilik oranı solo 

bazda 80 baz puan konsolide bazda ise 90 baz puan seviyesinde gerçekleşecek. Satış 

işlemi uzun süredir piyasa tarafından beklendiği için bu işlemin Yapı Kredi hissesi 

üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemekte. 

Zorlu Enerji beklentilerin üzerinde 4Ç sonuçları açıkladı. Zorlu Enerji 4Ç’de 576 milyon 

TL net kar açıklayarak, HSBC ve piyasa beklentileri olan 220 milyon TL ve 181 milyon 

TL’nin oldukça üzerine çıktı. Net kar temel olarak Rusya yatırımlarının Zorlu Holding’e 

devriyle oluşan 756 milyon TL’lik bir defalık gelirden kaynaklanıyor. HSBC şirketin bu 

varlık devrinden 500 milyon TL net gelir elde etmesini bekliyordu ancak bilanço etkisi 

olarak 583 milyon TL ekstra ticari borcun da hesaplardan düşülmesi beklentilerin 

üzerinde bir net kar etkisi yarattı. Operasyonel tarafta ise, şirket (varlık satışına göre 

düzeltilmiş olarak) 22 milyon TL FVAÖK elde ederek, HSBC ve piyasa beklentisi olan 2 

milyon TL ve 8 milyon TL’nin oldukça üzerinde kaldı. Güçlü operasyonel karlılık ve 

beklentilerin üzerinde net kar, olumlu piyasa tepkisi oluşturabilir. 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Metro Holding 0.49 %8.9 
2 Göltaş Çimento 69.00 %8.2 
3 Eczacıbaşı İlaç 2.59 %4.9 
4 Asya Katılım 

Bankası 
2.31 %4.1 

5 İpek Doğal Enerji 5.34 %3.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Karsan Otomotiv 1.18 -%1.7 
2 Adana Çimento 

(C) 
0.72 -%1.4 

3 Net Turizm 0.82 -%1.2 
4 Türk Hava Yolları 7.38 -%1.1 
5 Doğan Holding 1.07 -%0.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.38 499.1 
2 İş Bankası (C) 6.72 255.3 
3 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.54 183.1 

4 Akbank 9.34 180.1 
5 T. Halk Bankası 19.20 156.2 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[ARCLK.IS; Mevcut Fiyat: 12.45 TL, Hedef Fiyat: 12.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 88.50 TL, Hedef Fiyat: 96.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 6.72 TL, Hedef Fiyat: 7.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 5.54 TL, Hedef Fiyat: 5.80 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.51 TL, Hedef Fiyat: 1.20 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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