
 

 



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 4. Çeyrek 2012 

verilerini açıkladı. Buna göre 2012 yılı 4. Çeyrek, GSYH değeri sabit fiyatlarla yüzde 

1.4 oranında artış gösterdi. Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2012 

yılı dördüncü üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla yüzde 

7.4’lük artışla 364 milyar 177 milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 1.4’lük artışla 29 milyar 

935 milyon TL oldu. Son 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın son 

çeyreğinde gerçekleşen yüzde 1.4 oranındaki GSYH artışıyla, piyasa beklentilerinin 

altında kaldı. 2012 yılı GSYH’si 1 trilyon 435 milyar TL, cari fiyatlarla dolar cinsinden 

799 milyar dolar olarak tahmin edilmişti. Bu arada piyasa beklentileri ise 2012 yılı için 

yüzde 2-2.5 arasında değişiyordu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Türkiye ekonomisi 2012 yılının 4. çeyreğinde %1.4, 2012 

yılında %2.2 büyüdü 

 THY ile Hava-İş Sendikası görüşmeleri sürdürme kararı aldı 

  Carrefour Sabancı Holding ile ortaklığı konusundaki 

durumun bir kaç hafta içinde netleşmesini bekliyor 
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Salı 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 86,112.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 333,223.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 95,474.8 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,191.92 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,562.2 -0.4% 
Dow Jones 14,572.9 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,239.2 -0.9% 
Frankfurt DAX 7,795.3 0.0% 
Paris CAC 40 3,731.4 0.0% 
Londra FTSE–100 6,411.7 0.0% 
Rusya RTS 1,445.6 -1.0% 
Shangai Composite 2,234.4 -0.1% 
Bombay Stock Exc. 18,864.8 0.2% 
Brezilya Bovespa 55,902.2 -0.8% 
Arjantin Merval  3,380.8 0.0% 
Nikkei 225 12,135.0 -2.1% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 86,112.3 %0.2 %7.8 %37.9 
USD/TRY 1.8099 %0.1 %0.5 %2.1 
EUR/TRY 2.3193 %0.0 -%1.2 -%2.0 
EUR/USD 1.2815 %0.0 -%1.7 -%4.0 
Altın/Ons ($) 1,595.8 %0.0 %1.4 -%4.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.21   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları Paskalya dolayısıyla kapalı olurken, ABD borsaları beklentilerin altında 

kalan Mart ayı ISM imalat verisi sonrasında ortalamada %0.5 geriledi. Asya borsaları bu 

sabah itibariyle negatif eğilimli karışık bir seyir izlerken, ABD future’lari yatay hareket 

ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi dunu %1.83 seviyelerinden tamamlarken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %1.82 seviyelerinden geçiyor. Avrupa piyasalarının Paskalya 

dolayısıyla kapalı olurken, zayıf ISM verisi USD üzerinde baskı yarattı. Buna bağlı 

olarak, EURUSD paritesi 1.277 – 1.287 aralığında hareket ettiği günü 1.285 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.286 seviyelerinden güne başlayan 

EURUSD paritesinde Avrupa tarafında açıklanacak ekonomik veriler takip edilecek. G. 

Kıbrıs’a ilişkin gelecek haber / açıklamaların da önemli olacağı günde EURUSD 

paritesinin 1.276 – 1.289 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 200 

günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.289’larin yukarı yönlü kırılması durumunda 

EUR lehine hareketin 1.293 seviyelerine kadar devam edebileceğini hatırlatıyoruz. 

Zayıf ABD verileri altın talebini artırırken, altının ons fiyatı USD 1595 – USD 1604 

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

USD 1602 seviyelerinden güne başlayan altının gün içinde USD 1590 – USD 1610 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Avrupa borsalarının Paskalya dolayısıyla kapalı olduğu günde İMKB’de dar bir bant 

hareketi yaşanırken, beklentilerin altında kalan büyüme rakamlarının da etkisiyle IMKB-

100’deki yükseliş %0.3 ile sinirli kaldı. Asya piyasalarındaki negatif eğilimli karışık seyre 

de bağlı olarak güne temkinli bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz İMKB’de yönü 

tayin edecek en önemli olgunun piyasa oyuncularının risk algılamaları olacağı 

kanaatindeyiz. Bugün için IMKB-100’un 85,200 – 86,700 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken kuponlu tahvil ihalesinin takip edildiği günde bono 

piyasasında genel itibariyle satıcılı bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi 

%6.36 seviyelerinden açıldığı günü %6.38 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 

yıl vadeli tahvilin faizi de %7.14 seviyelerinden %7.16 seviyelerine yükseldi. Bu sabah 

itibariyle tezgahüstü piyasalarda bileşik %6.38 seviyelerinden yatay acılan gösterge 

bonoda Hazine’nin 14 ay vadeli iskontolu ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri 

takip edilecek. İhalelere gelecek talep kadar yârin açıklanacak olan enflasyon rakamlarına 

ilişkin beklentilerin de bono faizlerinin seyri acısından önemli olacağını hatırlatırken, 

gösterge bononun bileşik %6.3 - %6.5 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bununla 

birlikte 10 yıl vadeli tahvil faizinin de bileşik %7.0 - %7.2 aralığında hareket edeceğini 

tahmin ediyoruz. 

Türk lirasında sınırlı da olsa olumlu bir seyir yaşanırken, USDTRY kuru 1.804 – 1.817 

aralığında hareket ettiği günü, EURUSD paritesinin EUR lehine hareket etmesine de bağlı 

olarak 1.805 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.806 seviyelerinden güne 



 



başlayan USDTRY’nin gün içinde 1.802 – 1.812 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bununla birlikte 1.802 seviyelerinin aşağı yönlü kırılması durumunda takip edilecek ilk 

destek seviyesinin 1.798 olacağını hatırlatıyoruz. 

 

Şirket Haberleri 

Erdemir'in bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Erdemir’in 410m TL 

tutarındaki bedelsiz hisse dağıtımı (hisse başına 0.133TL, sermayenin %13.3’ü) SPK 

tarafından onaylandı. Bunun sonucunda şirketin ödenmiş sermayesi 3.09 milyar TL’den 

3.5 milyar TL’ye yükselecek. 

Coca- Cola İçecek hisse başına brüt 0.315 TL nakit kar payı ödeyecek. CCI Yönetim 

Kurulu yaklaşmakta olan Genel Kurul’da 29 Mayıs'tan itibaren hisse başına brüt 0.315 

TL, net 0.27 TL nakit kar payı ödemeyi teklif edecek. Bu tutar % 0.6 temettü verimine 

denk gelmektedir. 

Carrefour Türkiye’de Sabancı Holding ile ortaklığı konusundaki durumun bir kaç hafta 

içinde netleşmesini bekliyor. Carrefour CEO'su Georges Plassat Financial Times'a yaptığı 

açıklamada Türkiye'de Sabancı Holding ile yaptıkları ortaklığın durumu, Türkiye 

operasyonlarının BC Partners'ın sahip olduğu Migros ile birleştirilmesi gibi seçeneklerin 

büyük olasılıkla birkaç hafta içinde netleşeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere, basında 

kısa bir süre önce Sabancı tarafının Carrefoursa’da sabırlarının kalmadığı ve soruna 

hemen bir çözüm bulunmadığı taktirde ortakları Carrefour’a yasal süreç başlatmayı 

düşünecekleri iddiası yeralmıştı. Süreci uzatacak bir mahkeme davasına gerek kalmadan 

soruna çözüm bulunması Sabancı Holding açısından olumlu olacaktır. 

THY uzun vadeli hedefler, yeni uçak alımı ve sendika görüşmeleri. THY CEO’su Temel 

Kotil Skylife dergisinde yer alan yazısında 117 dar gövdeli Airbus siparişinin filoya dahil 

olmasıyla 2020 yılı sonunda 375 uçaktan oluşan filoya sahip, 90m yolcu taşıyan ve 19 

milyar dolar ciro yaratan bir şirket haline geleceklerini ifade etti. Bu uzun dönemli 

hedefler daha önce de basında yer almıştı. Öte yandan, THY dar gövdeli uçak ihtiyacını 

karşılamak üzere Well Frago Bank’tan 4 adet A320-200 uçağı 6 yıl süreyle kiralama 

kararı aldı. Son olarak, THY ve Hava-İş sendikası arasındaki 24. Dönem Toplu İş 

Sözleşmesi görüşmeleri dün tekrar başladı. Taraflar görüşmelere devam etme kararı 

aldılar. THY YKB Hamdi Topçu greve gerek kalmaksızın bir anlaşmaya varacaklarını 

düşündüğünü ifade etti.  

Tüpraş nakit kar payı dağıtımı Genel Kurul’da onaylandı. Dün gerçekleşen Genel 

Kurul’da daha önceden de açıklandığı gibi 4 Nisan'dan itibaren hisse başına brüt 

TRY3.85, net 3.27 TL nakit kar payı dağıtılması onaylandı. Bu tutar %7 temettü verimine 

denk gelmektedir. 

 

 
Piyasa Gündemi 

01 Nisan Pazartesi Türkiye Büyüme - 4Ç

 ABD Satın Alma Tüketici Endeksi - Nisan

02 Nisan Salı İngiltere TÜFE - Nisan

Almanya TÜFE - Nisan

Euro Zone İşsizlik Oranı - Nisan

Almanya TÜFE - Nisan

03 Nisan Çarşamba Türkiye ÜFE - Nisan

04 Nisan Perşembe Euro Zone ÜFE- Nisan

İngiltere MB Faiz Kararı - Nisan

Euro  MB Faiz Kararı - Nisan

05 Nisan Cuma Euro Zone Perakende Satışlar- Nisan  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8099 -%0.7 %0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.19 -%1.1 %1.3 %0.4 -%0.6 
USD/HUF 236.4 -%0.7 %3.2 %0.1 -%2.5 
USD/BRL 2.0205 %0.4 %2.5 -%1.1 -%1.9 
USD/PLN 3.2473 %0.2 %2.3 -%0.9 -%1.6 

 

 



 



 

 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[CCOLA.IS; Mevcut Fiyat: 52.50 TL, Hedef Fiyat: 47.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 55.00 TL, Hedef Fiyat: 53.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.35 TL, Hedef Fiyat: 2.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.46 TL, Hedef Fiyat: 8.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.85 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Göltaş Çimento 73.75 %11.3 
2 GSD Holding 1.18 %5.4 
3 Anadolu Efes 30.90 %4.7 
4 Eczacıbaşı İlaç 2.68 %4.7 
5 Good-Year 67.75 %3.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.21 -%4.5 

2 Beşiktaş Futbol 
Yat. 

1.57 -%4.3 

3 Otokar 56.00 -%2.2 
4 Global Yat. 

Holding 
1.82 -%2.1 

5 Asya Katılım 
Bankası 

2.33 -%2.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 İş Bankası (C) 6.88 138.4 
2 Garanti Bankası 9.66 138.1 
3 Göltaş Çimento 73.75 116.7 
4 Turkcell 12.10 81.9 
5 T. Halk Bankası 19.65 77.9 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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