
 

 



 

TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi 

geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %1.6 artarken, %2.4’lük artış beklentilerinin 

altında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ocak 

ayındaki aylık %2.4’lük artışın ardından, Şubat’ta da bir önceki aya oranla %1.5 artarken, 

ekonomik aktivitedeki toparlanmanın hızlandığına referans verdi. Bununla birlikte takvim 

etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %4.4 

artarken, manşet sanayi üretim verişindeki zayıf büyüme oranının çalışılan gün 

sayısındaki azalıştan kaynaklandığını gösterdi.  Detaylara bakıldığında sanayi üretiminin 

alt kırılımları ekonomik aktivitede beklenen üretim taraflı toparlanmanın önümüzdeki 

aylarda belirginleşebileceğine işaret ediyor. Öyle ki, ara mali üretimi geçtiğimiz senenin 

aynı dönemine göre %5.6 artarken, sermaye mali üretimi de yıllık %3.9 artış kaydetti. Ara 

mali ve sermaye mali üretimindeki olumluluğa rağmen dayanıklı tüketim mali üretimi 

geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %5.0 azaldı. 

Sivil havacılıkta Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma ile Rusya’ya haftalık 

61 ek uçuş gerçekleştirilecek. Zaman Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türk ve Rus 

yetkililer arasında yapılan anlaşmaya göre, Türkiye’den Rusya’ya yapılacak uçuşlara 

haftalık bazda 61 frekans eklenecek ve bu ek uçuşlar, İstanbul, Ankara ve Trabzon 

noktalarından havalanacak. Türk Hava Yolları yönetimi, Rusya’nın düşük penetrasyon 

sebebiyle kendileri için önemli bir pazar olduğunu daha önceden açıklamıştı. Gelişmenin 

THY için olumlu olduğunu düşünüyoruz. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 83,346.5 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 327,914.7 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 93,738.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,470.23 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,563.1 0.6% 
Dow Jones 14,613.5 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,222.3 0.6% 
Frankfurt DAX 7,662.6 0.1% 
Paris CAC 40 3,666.8 0.1% 
Londra FTSE–100 6,276.9 0.4% 
Rusya RTS 1,419.6 0.6% 
Shangai Composite 2,211.6 -0.6% 
Bombay Stock Exc. 18,437.8 -0.1% 
Brezilya Bovespa 55,092.3 0.1% 
Arjantin Merval  3,379.4 2.0% 
Nikkei 225 13,192.6 2.8% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 83,346.5 %1.6 -%0.2 %36.8 
USD/TRY 1.7881 -%0.7 -%0.4 %0.2 
EUR/TRY 2.3268 -%0.1 -%1.0 -%0.2 
EUR/USD 1.3013 %0.6 -%0.7 -%0.5 
Altın/Ons ($) 1,571.0 %0.3 -%0.6 -%3.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.20   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

ABD istihdam verisinin mali piyasalar üzerinde yol açtığı tedirginlik kısa sürede atlatıldı. 

Bunun temel nedeni gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişleme adımlarına 

devam edecek, hatta daha da artırabilecek olmaları: Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) 

geçen hafta aldığı ultra-parasal genişleme kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı 

Draghi’nin gerekli her türlü adımı atmaktan imtina etmeyecekleri yönündeki vurgusu ve 

zayıf istihdam verisi sonrası Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) mevcut politikaları 

uzunca bir süre daha sürdüreceği yönündeki inanışların kuvvetlenmesi mali piyasaları 

olumlu anlamda destekliyor. FED Başkanı Bernanke dün gece saatleri yaptığı konuşmada 

da bu görüşleri teyit etti. Bernanke, gelişmiş ekonomilerin uyguladığı gevşek para 

politikasının tüm dünya için olumlu olduğunu dile getirdi. 

Dün küresel hisse senetlerinin bütününde yükseliş eğilimi vardı. Avrupa’da sınırlı 

oranlarda, ABD’de %0.5 civarında olan artılar bu sabah Asya’da da kendini gösteriyor. 

Gelişmiş ülke borsalarındaki artış oranları biraz daha yüksek olarak dikkat çekiyor. Zayıf 

istihdam verisi nedeniyle FED’in çıkış stratejisini uzunca bir süre ertelemek zorunda 

kalacağına ilişkin beklentiler EURUSD paritesini 1.3050’ye kadar itmiş durumda. 

Japonya’nın ultra-gevşek para politikası ise USDJPY paritesini 100 barajına yaklaştırdı. 

Faizlerde küresel bazda bir gerileme var. Öyle ki, iki aya yakın bir süredir hükümetsiz 

olan İtalya’da dahi faizler seçim öncesi seviyelere geri döndü. Genel eğilime aykırı tek 

hareket emtia cephesinde yaşanıyor. Parasal bolluk ve risk iştahındaki iyimserliğe karşın 

emtia fiyatları sert düşüşler kaydetmeye devam ediyor. CRB emtia endeksi dün sınırlı bir 

oranda toparlansa da son bir haftada %3’ün üzerinde düşüş kaydetti. Hedge fonların emtia 

pozisyonlarında ciddi bir azalma olması bu hareketi teyit ediyor. Temel nedenin ise 

küresel bazda zayıf talep olduğu kanaatindeyiz. 

Türkiye cephesinde ise dün açıklanan Şubat ayı sanayi üretimi ile haftalık kredi rakamları 

önemliydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %1.6 ile beklentiler paralelinde 

bir artış kaydetti. Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılan endeks ise Ocak ayına 

göe %1.5 büyüyerek toparlanma sinyallerinin devam ettiğini gösterdi. 2012 yılındaki zayıf 

ekonomik performansın ardından bu olumlu veriler toparlanma sinyali olarak kabul 

ediliyor ve enflasyon açısından herhangi bir risk teşkil etmediği şeklinde yorumlanıyor. 

Bu nedenle de dünkü güçlü sanayi üretimi piyasalarca olumlu karşılandı. Kredi büyümesi 

verisi ise artışın sürdüğünü ancak artış hızının ivme kaybettiğini gösterdi. TCMB’nin 

yakından takip ettiği 13 haftalık göstergeye göre kredi büyümesi yıllık bazda %20.6’dan 

%19.5’e geriledi (son dört haftanın en düşük rakamı). Bu da mali piyasalarda olumlu 

karşılandı. Bu bağlamda gösterge bileşik faiz gerilemeye devam etti. Geçen hafta %6.5 ile 

zirve yaptıktan sonra TCMB Başkanı Başçı’nın açıklamaları ile düşüşe geçen gösterge 

bileşik faiz dün %5.8’li rakamlara kadar geriledi. Türk Lirası’nın (TL) döviz sepeti 

karşısındaki değeri 2.0580’e gerilerken USDTRY kuru da kısmen parite etkisi, kısmen de 

TL’deki değerlenme ile 1,7850’ye, son altı haftanın en düşük düzeyine geriledi. Türk mali 

piyasalarındaki iyimserlik hisse senedi piyasasında da hissedildi. Son günlerde düşüş 

yönünde bir eğilim kaydeden BİST-100 endeksi dün %1.6 oranında yükselerek döngüyü 

tersine çevirmiş oldu. 

Bugün ABD’de küçük boy işletmelere ilişkin NFIB endeksi ile toptan eşya stokları, 

Almanya’da ödemeler dengesi istatistikleri, İngiltere’de sanayi üretimi rakamları, FED 



 



üyelerinin gün boyunca yapacakları konuşmalar ve ABD’de açıklanmaya başlayan şirket 

bilançoları izlenecek (dün Alcoa’nın kar rakamı beklentilerin üzerinde gelirken Cuma 

gününden itibaren önemli şirket karları açıklanmaya başlayacak). Genel itibariyle dün 

başlayan iyimser havanın bugün de korunması bekleniyor. EURUSD paritesine ilişkin 

olarak kısa vadeli 1.3140 hedefimizi koruyoruz (50 ve 100 günlük ortalamaların birleştiği 

yer). USDTRY kurunda yurtdışı kaynaklı fon girişleri ile 1.7850-1.7900 hedefimize kısa 

sürede geldik. Teknik olarak mevcut seviyeler aşırı satım bölgesi olsa da devam eden fon 

girişleri ve parite etkisi nedenleriyle 1.7800’in altının test edilebileceği kanaatindeyiz. 

Ancak, TCMB’nin faiz indirimi yönündeki uyarıları nedeniyle 1.7800’in altına 

sarkmaların pozisyon kapama amaçlı dolar alım fırsatı şeklinde kullanılması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

08 Nisan Pazartesi Türkiye Sanayi Üretimi - Şubat

09 Nisan Salı İngiltere Sanayi Üretimi - Şubat

11 Nisan Perşembe Almanya TÜFE- Mart

Türkiye Cari Denge İstatistikleri - Şubat

Euro Zone Sanayi Üretimi - Şubat  

 

 



 



Şirket Haberleri 

TAV Havalimanları yolcu sayısı Mart’ta %28 arttı. TAV Havalimanları Mart ayında 

geçen yıla kıyasla %28 artışla 6.45m yolcuya hizmet verdi. Geçen yıl toplamlara 

eklenmeyen Medine ve Gazipaşa yolcu rakamlarıyla düzeltilmiş büyüme ise %19 oldu. 

Ocak-Mart döneminde ise toplam yıllık yolcu büyümesi %28, düzeltilmiş büyüme ise yine 

%19 olarak gerçekleşti. Bu dönemde İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu sayısı %20 artış 

gösterdi. Verilere göre yolcu trafiğinde güçlü büyüme devam ediyor. 

THY bedelsiz sermaye artışı. Türk Hava Yolları ödenmiş sermayesini %15 bedelsiz 

sermaye artırımı yolu ile 1.2 milyar TL’den 1.38 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı. Bu 

artırım planı daha önce 2012 yılsonu sonuçlarının açıklandığı Mart ortasında ifade 

edilmişti. Bilindiği üzere, THY 31 Mayıs’tan itibaren 173m TL’lik (hisse başına 0.144 

TL, %2 temettü verimi) nakit temettü dağıtımına da başlayacak.   

THY Comfort Class' kaldırmayı planlıyor. Zaman Gazetesi'nin haberine göre, THY 

transfer yolcu şikayetleri üzerine Comfort Class koltuklarını kaldırmaya hazırlanıyor. 

Haberde, THY 'nin transfer yolcularından, aynı sınıf kalitesinin transfer olunan uçuşlarda 

her zaman sunulmadığı konusunda şikayetler geldiği belirtiliyor. THY Comfort Class 

uygulamasına Kasım 2010'da başlamıştı. THY açıkladığı yolcu trafiği verilerinde Comfort 

Class'ı ayrıca vermiyor, Business ve Comfort Class toplamı olarak ifade ediyor. 2012'de 

yurtdışı Business ve Comfort Class yolcuları %34 artış gösterirken, ekonomi sınıfı dahil 

toplam yolcu artışı %20 idi. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.16 TL, Hedef Fiyat: 8.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 11.75 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endekse Paralel Getiri] 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7881 -%0.9 -%0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.99 -%2.2 -%1.1 %1.3 %0.5 
USD/HUF 228.0 -%3.6 -%1.4 %2.7 %0.9 
USD/BRL 1.9922 -%1.4 %1.8 %0.5 -%2.4 
USD/PLN 3.1680 -%2.4 -%0.2 %1.5 -%0.4 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Göltaş Çimento 75.75 %5.2 
2 İttifak Holding 5.56 %4.5 
3 Tofaş Oto. Fab. 11.90 %4.4 
4 İş Bankası (C) 6.74 %4.3 
5 Tekstilbank 1.63 %3.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Menderes Tekstil 0.54 -%1.8 
2 Anadolu Efes 28.90 -%1.7 
3 Galatasaray 

Sportif 
39.30 -%1.5 

4 Trabzonspor 
Sportif 

5.74 -%1.4 

5 Martı Otel 0.73 -%1.3 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.32 345.6 
2 Akbank 9.14 209.3 
3 İş Bankası (C) 6.74 181.4 
4 T. Halk Bankası 18.60 181.1 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.38 111.3 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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