
 

 



Merkez Bankası, Ocak-Şubat 2013 dönemi Ödemeler Dengesi verilerini yayınladı. 

Buna göre cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5 milyar 126 milyon dolar düzeyinde açık 

verdi. 2012 yılı Şubat ayında 4 milyar 255 milyon dolar açık veren cari işlemler açığında 

%20.5 oranında, 871 milyon dolar tutarında artış yaşandı 2013 yılının ilk iki aylık 

döneminde cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 956 milyon dolar 

tutarında, %9.6 oranında artarak 10 milyar 943 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede dış 

ticaret açığının 844 milyon dolar artarak 11 milyar 512 milyon dolara yükselmesi ve 

hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 63 milyon doları azalarak 1 milyar 327 

milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Şubat 2013 itibarıyla son 12 aylık dönemde 

gerçekleşen birikimli cari açık bir önceki aya göre 871 milyon dolar artışla 47 milyar 561 

milyon dolardan 48 milyar 432 milyon dolar düzeyine yükseldi. Orta Vadeli Program’da 

Hükümetin 2013 yılı cari işlemler açığı tahmini 60.7 milyon dolar düzeyindeydi. 

Yabancıların Türkiye’de kesintisiz oturma izni 1 yıla uzatıldı. Resmi Gazete’de yer 

alan düzenlemeye göre, Yabancılar Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türkiye’de konut 

almış yabancıların kesintisiz kalma hakkı 3 aydan 1 yıla uzatıldı. Bu değişiklik ile birlikte 

yabancılara konut satışının önündeki önemli engellerden birinin kalkmış olması sebebiyle 

yabancılara yapılan konut satışlarının artacağını düşünüyoruz. Yabancılara yapılacak 

konut satışlarının artması başta konut geliştiricisi olan Emlak Konut ve Sinpaş GYO 

olmak üzere tüm proje geliştiren gayrimenkul şirketleri (Torunlar GYO ve İş GYO gibi) 

için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Merkez Bankası döviz rezervleri 29 Mart-5 Nisan haftasında 459 milyon dolar 

artışla 106 milyar 109 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka 

İstatistikleri’nden yapılan hesaplamaya göre, 29 Mart haftasında 105 milyar 650 milyon 

dolar olan bankanın brüt döviz rezervleri 5 Nisan haftasında 459 milyon dolar artışla 106 

milyar 109 milyon dolara yükseldi. Anılan bir haftalık dönemde altın mevcudu 74 milyon 

dolar azalarak 20 milyar 963 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, altın ve brüt döviz 

varlıklarının toplamından oluşan Merkez Bankası rezervleri ise 385 milyon dolar artışla 

127 milyar 72 milyon dolar oldu. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi 5 Nisan itibarıyla 

2012 yılı sonuna göre 5 milyar 789 milyon dolar arttı. Altın rezervi bu dönemde 993 
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İMKB verileri 

İMKB–100 84,102.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 331,424.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 94,736.2 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,712.73 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,593.4 0.4% 
Dow Jones 14,865.1 0.4% 
NASDAQ-Comp. 3,300.2 0.1% 
Frankfurt DAX 7,871.6 0.8% 
Paris CAC 40 3,775.7 0.9% 
Londra FTSE–100 6,416.1 0.5% 
Rusya RTS 1,433.1 -1.4% 
Shangai Composite 2,219.6 -0.3% 
Bombay Stock Exc. 18,542.2 0.7% 
Brezilya Bovespa 55,400.9 -1.4% 
Arjantin Merval  3,487.7 0.7% 
Nikkei 225 13,549.2 2.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 84,102.6 %2.1 %0.9 %38.5 
USD/TRY 1.7849 %0.1 -%1.0 -%0.7 
EUR/TRY 2.3389 %0.1 -%0.3 -%0.9 
EUR/USD 1.3104 %0.0 %0.6 -%0.2 
Altın/Ons ($) 1,565.8 -%0.2 -%1.5 -%5.5 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.24   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

70,000.0

72,000.0

74,000.0

76,000.0

78,000.0

80,000.0

82,000.0

84,000.0

86,000.0

88,000.0

90,000.0

13
/M
ar

20
/M
ar

27
/M
ar

03
/A
pr

10
/A
pr

XU100 USD/TRY (S ağ taraf )

 
 
 
 

 

 



 



milyon dolar artarken, Merkez Bankası’nın brüt rezervi 6 milyar 782 milyon dolar artış 

gösterdi. 

 

 

Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları sorunlu Avrupa ülkelerine ilişkin algılamalarda yaşanan toparlanmanın 

da etkisiyle dün yükselirken, ABD borsaları beklentilerden iyi gelen veri açıklamaları ve 

global likidite koşullarının yapıcı kalmaya devam edeceği beklentileriyle ortalamada %0.4 

yükseldi. Asya borsaları bu sabah itibariyle negatif eğilimli karışık bir seyir izlerken, 

ABD future’ları ortalamada %0.1 negatif primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.80 seviyelerinden açıldığı günü %1.79 

seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %1.79 seviyelerinden yatay 

geçiyor. İtalya Hazinesi’nin başarılı borçlanma ihaleleri ve Avrupa borç krizine ilişkin 

algılamalarda yaşanan toparlanma EUR’yu desteklemeye devam ederken, EURUSD 

paritesi 1.304 – 1.314 aralığında hareket ettiği günü 1.310 seviyelerinden tamamladı. Bu 

sabah itibariyle 1.312 seviyelerinden güne başlayan EURUSD paritesinde veri 

açıklamaları kadar Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün başlayacak olan zirvesine 

ilişkin beklentiler yön konusunda belirleyici olacak. Bugün için EURUSD paritesinin 

1.303 – 1.315 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

ABD’de açıklanan ve beklentilerden iyi gelen haftalık işsizlik sigortası başvuruları altın 

fiyatları üzerinde baskı yaratsa da, altının ons fiyatı USD 1554 – USD 1568 aralığında 

hareket ettiği günü USD 1562 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle USD 1562 

seviyelerinden yatay açılan USDTRY’de yönü piyasalardaki risk algılamaları tayin 

edecek. Bu bağlamda ABD tarafındaki veri açıklamalarının da önemli olacağını 

hatırlatırken, altının USD 1552 – USD 1572 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelen açıklamalarla bir kez daha 

pekişen not artırımı beklentileri Borsa İstanbul’u olumlu etkilerken, BİST-100 günü %2.1 

yükselerek tamamladı. Yükselişte bankacılık hisseleri öne çıkarken, BİST-Banka endeksi 

ortalamada %3.1 yükseldi. Asya piyasalarındaki negatif eğilimli karışık seyre de bağlı 

olarak güne temkinli bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz BİST’de not artırım 

beklentilerinin yükseliş hareketinin devam etmesine neden olabileceği kanaatindeyiz. Bu 

bağlamda BİST-100’un 83,300 – 84,800 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Moody’s’in açıklamaları bono piyasasında da alım getirirken, Merkez Bankası’nın 

önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 

faizlerde indirime gideceği beklentileri getiri eğrisinin kısa tarafına olan ilgiyi artırdı. 

Buna bağlı olarak 2 yıl vadeli gösterge tahvilin getirisi 13 baz puan (kapanış %5.69) 

düşerken, 10 yıl vadeli tahvilin getirisindeki düşüş 6 baz puanla (%6.75) sınırlı kaldı. Bu 

sabah itibariyle tezgahüstü piyasalarda bileşik %5.69 seviyelerinden yatay başlayan 

gösterge tahvilin gün içinde bileşik %5.6 - %5.8 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Türk lirasında temkinli bir seyir yaşanırken, USDTRY kuru 1.783 – 1.792 aralığında 

hareket ettiği günü 1.784 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.787 

seviyelerinden güne başlayan USDTRY’de Merkez Bankası’nın faiz toplantısına ilişkin 

 
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  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7849 -%1.0 -%1.4 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.90 -%3.0 -%3.1 %2.0 %1.7 
USD/HUF 226.2 -%2.9 -%3.1 %1.9 %1.8 
USD/BRL 1.9738 -%2.0 %0.1 %1.0 -%1.5 
USD/PLN 3.1385 -%2.9 -%1.8 %1.9 %0.4 

 

 



 



beklentilerin yön konusunda belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte 

USDTRY’nin gün içinde 1.783 – 1.794 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

Şirket Haberleri 

Emlak Konut Gaziosmanpaşa’daki arsa ihalesine en yüksek teklif olarak 105 milyon TL 

aldı. Şirketin bu arsa için asgari gelir hedefi 62 milyon TL olduğu için ihale ile birlikte 

%71 değer kazanımı gerçekleşmiş oldu. Emlak Konut ayrıca İstanbul Avcılar’daki 88 bin 

metrekarelik bir arsası için de ihale sürecini başlattı. Arsanın ekspertiz değeri 79 milyon 

TL düzeyinde bulunuyor. Yeni ihaleler ve alınan yüksek teklif Emlak Konut GMYO’nun 

net aktif değerini olumlu etkilediği için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Gübretaş 4Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC net kar, FAVÖK ve satış tahminleri 

sırasıyla 62m, 174m ve 733m TL olup, CNBC anketine göre piyasa beklentileri 60m, 

170m ve 641m TL’dir. 

Koç Holding tahvil ihracı için aracı yetkilendirdi. Koç Holding 1 milyar dolar tutara 

kadar şirket tahvili ihracı için çeşitli banka ve yatırım kuruluşlarına yetki verdi. 

Tamamıyla yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen tahvil ihracı için Koç Holding 12 

Nisan’dan itibaren Avrupa ve ABD’de yatırımcılarla tanıtım toplantıları yapacak. Ayrıca 

Koç Holding ihracı planlanan tahviller için, Moody's tarafından "Baa3" ve 

Standard&Poors tarafından "BBB-" notları ile yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme 

notu açıklandığını belirtti.    

Tekfen 4Ç sonuçları beklentilerin altında kaldı. Tekfen 2012 yılı için açıkladığı 299m TL 

net kar ve 4Ç için açıkladığı 102m TL net kar ile beklentilerin altında sonuç elde etti. 

Piyasa ve HSBC 4Ç net kar beklentileri 165-173m TL aralığında idi. Eurobank-Tekfen’in 

satışından elde edilen 128m TL’lik net kar hariç şirketin 4Ç’de 26m TL zarar ettiği 

görülüyor. Bunun başlıca nedeni inşaat tarafında bir projede (Abu Dabi) 4Ç’de ayrılmak 

zorunda kalınan 43m TL’lik karşılık olarak açıklanıyor. Bu nedenle son çeyrekte inşaat 

işkolunun tüm operasyonel karlılığı sıfırlanırken, bölüm net zararının 51m TL olduğu 

görülüyor. Bunun dışında tarım kısmı sonuçları beklentilerin hafif üzerinde geldi. Tekfen 

2013’te temkinli bir bakışla yatay satış ve operasyonel kar ve 201m TL net kar öngörüyor 

(2012 düzeltilmiş net kar 171m TL’ye kıyasla). İnşaat marjlarında kısmi bir toparlanma ve 

tarımsal sanayi işkolu marjlarında zayıflama bekleniyor. Ancak şirket yeni inşaat 

projelerinin karlılığı ve gübre fiyatlarındaki seyre bağlı olarak şimdilik öngörülenden daha 

iyi sonuçlar elde edilebileceğinin de altını çiziyor. Şirket 2012 net karının %45’ini hisse 

başına brüt 0.357 TL nakit temettü olarak dağıtacak. Bu %5 civarı temettü verimine işaret 

ediyor ve banka satış karını da kısmen içermesi bakımından normalden daha yüksek bir 

temettü dağıtımı oluyor.       

 

 

 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Trabzonspor 

Sportif 
5.86 %5.8 

2 Garanti Bankası 9.50 %4.2 
3 Mondi Tire Kutsan 1.28 %4.1 
4 Otokar 58.50 %4.0 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.50 %3.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 TAV Havalimanları 12.25 -%2.4 
2 Menderes Tekstil 0.53 -%1.8 
3 Ülker Bisküvi 13.60 -%1.4 
4 Tofaş Oto. Fab. 11.60 -%1.3 
5 Global Yat. 

Holding 
1.81 -%1.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.50 382.6 
2 İş Bankası (C) 6.72 378.2 
3 T. Halk Bankası 18.40 216.4 
4 Akbank 9.36 149.3 
5 Turkcell 11.95 147.2 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 7.30 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.84 TL, Hedef Fiyat: 3.35 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.45 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.44 TL, Hedef Fiyat: 2.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 17.65 TL, Hedef Fiyat: 15.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 3.77 TL, Hedef Fiyat: 4.35 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ISGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.52 TL, Hedef Fiyat: 1.75 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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