
 

 



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayı toplantısında politika faizi 

olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puanlık indirimle % 5.5’ten % 5’e 

çekti. Gecelik faiz oranlarında da değişikliğe giden Kurul, Merkez Bankası borçlanma 

faiz oranını 50 baz puanlık indirimle % 4.5’ten %4’e; borç verme faiz oranını % 7.5’ten % 

7’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 

tanınan borçlanma imkanı faiz oranını ise %7’den %6.5’e düşürdü. 

 

Merkez Bankası, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi 

Borcu gelişmelerini açıkladı. Özel sektörün 2013 yılı Şubat sonu itibarıyla, yurtdışından 

sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 465 milyon dolar artarak 138.7 

milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler hariç özel sektörün yurtdışından 

sağladığı kısa vadeli kredi borcu ise 2012 yıl sonuna göre 3.3 milyar dolar artarak 34.6 

milyar dolara yükseldi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 PPK Nisan ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli 

repo ihale faiz oranını 50 baz puanlık indirimle %5.5’ten %5’e 

çekti. 

 Turkcell Genel Kurulu 22 Mayıs’ta toplanacak 

 Türk Telekom 1Ç sonuçları piyasa beklentisinden daha iyi 

geldi 

 

 

 

 

  

 

 

 

17 Nisan 2013 
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İMKB verileri 

İMKB–100 84,705.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 331,165.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 94,961.8 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,246.27 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,574.6 1.4% 
Dow Jones 14,756.8 1.1% 
NASDAQ-Comp. 3,264.6 1.5% 
Frankfurt DAX 7,682.6 -0.4% 
Paris CAC 40 3,685.8 -0.7% 
Londra FTSE–100 6,304.6 -0.6% 
Rusya RTS 1,356.7 -0.7% 
Shangai Composite 2,194.8 0.6% 
Bombay Stock Exc. 18,744.9 2.1% 
Brezilya Bovespa 53,990.8 2.0% 
Arjantin Merval  3,473.4 2.1% 
Nikkei 225 13,221.4 -0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 84,705.6 -%0.5 %1.9 %40.1 
USD/TRY 1.7921 %0.2 -%0.9 %0.0 
EUR/TRY 2.3452 %0.3 -%0.7 %0.5 
EUR/USD 1.3086 %0.1 %0.2 %0.5 
Altın/Ons ($) 1,390.3 %2.3 -%13.8 -%15.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.76   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Dünün gündem maddesini iç tarafta TCMB’nin Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısı, dış tarafta ise başta altın olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan sert düşüşler 

oluşturdu.  

TCMB’nin aldığı karar nitelik olarak piyasa beklentileri paralelinde olsa da nicelik olarak 

beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti. TCMB, doğrudan kontrol sahasındaki tüm 

faiz oranlarını 50 baz puan indirdi: Gecelik borçlanma oranı %4.50’den %4.00’e; gecelik 

borç verme faiz oranı %7.50’den %7.00’ye; politika faizi niteliğindeki 1 hafta vadeli repo 

faizi ise %5.50’den %5.00’e indirildi. Zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir 

değişikliğe gidilmezken TL rezerv opsiyon katsayısı 0.2 puan artırıldı. Karar ile birlikte 

yayımlanan metinde ön plana çıkan ve TCMB’nin aldığı karar üzerinde etkili olan 

etkenleri ön plana çıkarmamız gerekirse: 

a) TCMB, küresel talepte meydana gelen zayıflama ile bunun ihracat üzerindeki 

olumsuz etkilerinden rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. İç talep ve dış talep arasındaki 

ayrışma nedeniyle cari işlemler açığında bir miktar yükseliş olacağını belirtse de düşen 

emtia fiyatları nedeniyle bunun sınırlı kalacağını öngörüyor. 

b) Sermaye hareketlerinde gözlenen artışın finansal istikrara zarar verdiğini 

düşünüyor ve bundan dolayı da faiz oranlarının indirilmesine karar veriyor. Reel efektif 

döviz kurunun şu an 120 seviyesinin üzerinde olması da elini kuvvetlendiriyor. 

c) Düşen emtia fiyatları nedeniyle hem enflasyon hem de cari işlemler açığına 

yönelik iyimser görüşleri nedeniyle faizlerdeki indirim kararından dolayı herhangi bir 

endişe taşımıyor. 

d) Kredi hacminde %15’in üzerindeki artıştan dolayı bir miktar soru işaretleri olsa 

da yurtiçi nihai talepteki toparlanmayı “sağlıklı” olarak nitelendirerek şimdilik aksiyon 

alınması için lüzum görmüyor. 

e) Beklentilerden de zayıf gelen 2012 yılı büyümesi ile yurtdışı talebin oldukça 

zayıf olması; emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyon ve cari işlemler açığı 

risklerinin sınırlı kalması nedenlerinden ötürü TCMB’nin önceliğini finansal istikrar ve 

büyümeye kaydırdığı kanaatindeyiz.  

f) TCMB’nin önümüzdeki günlerde reel döviz kuruna daha fazla önem vereceği, 

kredi hacminde meydana gelen gelişmelere şimdilik politika tepkisi vermeyeceğini (belki 

tüketici kredilerindeki artışa BDDK’dan politika tepkisi gelebilir) ve faiz indirimlerine 

devam edebileceğini tahmin ediyoruz. 

g) Emtia fiyatlarındaki gelişim, Türkiye’ye yönelik sermaye girişleri ve her zaman 

olduğu üzere reel döviz kuru ile kredilerdeki gelişme yakından izlenecektir. 

h) TCMB’nin kararı sonrasında Türk Lirası, döviz sepeti karşısında sınırlı bir miktar 

değer kaybı yaşadı (2,0670’ten 2,0730’a gelindi). Gösterge bileşik faiz 20 baz puana 

yakın bir düşüş kaydetti. Hisse senedi piyasası ise daha çok şirket bazlı haberler ve 

yurtdışı piyasalardaki olumlu hava paralelinde günü hafif bir oranda düşüşle tamamladı.  

Emtia fiyatlarında son günlerde yaşanan ciddi düşüşün ardından dün bir miktar tepki alımı 

geldi. Altın en önde olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan sert düşüşleri tam olarak 

 
Piyasa Gündemi 

15 Nisan Pazartesi Türkiye İşsizlik Oranı - Ocak

Euro Zone Dış Ticaret Dengesi - Şubat

ABD Empire Manifacturing Anketi

16 Nisan Salı İngiltere TÜFE - Mart

Euro Zone TÜFE - Mart

Türkiye Faiz Karar - Nisan

ABD TÜFE - Mart

ABD Yeni İnşaatına Başlanan Konutlar - 

Mart

ABD Sanay Üretimi - Mart

18 Nisan Perşembe İngiltere Perakende Satışlar - Mart

19 Nisan Cuma Euro Zone Ödemeler Dengesi - Şubat

Almanya ÜFE - Mart  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7921 %0.4 -%1.8 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.13 %2.2 -%1.3 -%1.8 -%0.5 
USD/HUF 223.0 -%1.9 -%6.0 %2.4 %4.4 
USD/BRL 1.9870 %0.3 %0.1 %0.1 -%1.9 
USD/PLN 3.1175 -%0.9 -%3.8 %1.3 %2.1 

 

 



 



anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Hiçbir somut haber ve gelişme, bu derece sert bir 

düşüşü açıklayamıyor. Zayıf küresel talep nedeniyle yatırımcıların kıymetli madenler ve 

diğer emtialardaki pozisyonlarını kapamaları ve bu kapamaların yeni satışları tetiklemesi 

ile bu derece büyük bir fiyat hareketi yaşadığımızı düşünüyoruz. Dün bir miktar tepki 

yükselişi olsa da emtia fiyatlarındaki görünüm pek de iç açıcı durmuyor. Ancak, emtia 

fiyatlarında yaşanan sert düşüşe rağmen hisse senedi ve para birimlerinin sağlam 

durmaları da bu hareketin küresel bazda genel bir satış dalgasına dönmediğini gösteriyor. 

Bu bir nebze de olsa iyimser sayılabilecek bir durum. 

Küresel mali piyasalar üç günlük satışların ardından dün akşam saatleri itibariyle 

toparlanma eğilimine girdi. Amerikan endeksleri günü %1.5’e yakın oranlarda artıyla 

tamamladı. EURUSD paritesi 1.32’li seviyelere yaklaşarak teknik anlamda 100 günlük 

ortalamasının üzerine geldi. Emtia endeksi CRB ufak oranda da olsa yukarı yönlü bir 

eğilim kaydetti. Bu sabah Asya-Pasifik bölgesine hafif çaplı alımlar hakim. IMF’nin 

Japonya’ya ilişkin büyüme tahminini yukarı çekmesi ve Japonya’nın uyguladığı gevşek 

para politikasını olumlu bulduğunu belirtmesi USDJPY paritesinin yönünü yeniden yukarı 

çevirdi ve 98’li seviyelere doğru bir hareket yaşandı. Bu hareket Japon Nikkei-225 

endeksinde %1’e yakın artışa neden olurken diğer bölge borsalarında göreceli olarak 

yatay bir eğilim kaydediliyor. Dün ABD’deki iyi tablonun bugün Avrupa borsalarına da 

yansıması ve endekslerde bir miktar düzeltme yaşanması bekleniyor. 

Bugün ABD’de ekonomik gidişata yönelik olarak FED’in hazırladığı Beige Book önemli 

olabilir. FED bölge başkanlarının genel ekonomik gidişat ile ilgili açıklamaları, İngiltere 

Merkez Bankası’nın son faiz toplantısı tutanakları, Portekiz’in kısa vadeli borçlanma 

ihaleleri yakından izlenecek. ABD’de bilanço sezonu devam ediyor. Bank of America, 

Bank of NY Mellon öne çıkanlar arasında yer alıyor. 

Türkiye cephesinde not artırım beklentisi gündemi belirlemeye devam ediyor. Bu da TL 

mali araçların fiyatlarının göreceli olarak pozitif bir ayrışmaya tabi tutulmasını 

beraberinde getiriyor. Ancak, TCMB’nin dünkü faiz indirimi ve faiz indirimlerinin devam 

edebileceği beklentisi bu olguyu frenleyici bir rol oynuyor. TL’nin dünkü PPK kararları 

sonrasında döviz sepeti karşısında sınırlı da olsa değer yitirdiğini belirtmiştik. Mevcut 

konjonktürde TL’nin döviz sepeti karşısında 2.05-2.10 aralığında hareket edeceğine 

ilişkin görüşlerimizi koruyoruz. USDTRY kuru ise EURUSD paritesindeki hareketlerde 

belirlenecektir. EURUSD paritesinin teknik olarak 100 günlük ortalamanın üzerine 

gelmesi ve yukarı yönlü hareketin devam edebileceği sinyalleri USDTRY kurunu aşağı 

itebilir. Bu nedenle kısa vadede USDTRY kurunda 1.7800 seviyesine doğru bir geri 

çekilme olma ihtimalini kuvvetli buluyoruz. Faiz indirim kararı DİBS faizlerinde de 20 

baz puan civarında bir düşüşe neden oldu. Yeni faiz indirim beklentileri DİBS 

faizlerindeki aşağı yönlü eğilimi koruyabilir. TCMB’nin günlük likidite yönetimini 

izlemekte fayda var. Hisse senedi piyasasında dün yurtdışının da etkisiyle bir miktar kar 

satışları gözlemlendi. Ancak, bir yandan not artırım beklentileri diğer yandan TCMB’nin 

faiz indirimleri ile hisse senedi piyasasında kısa vadede iyimser bir tablo öngörüyoruz. 

 



 



Şirket Haberleri 

Doğan Yayın dün yapılan ihalede bir Karasal HD yayın lisansı aldı. Şirket dün katıldığı 

ihalede 51 milyon TL bedele katılımcılara sunulan 8 HD karasal yayın lisansından birisini 

satın almış oldu. 10 yıl boyunca geçerli olacak lisansın operasyonel anlamda sınırlı bir 

etkisinin olacağını düşünüyoruz. 

THY’den Rolls Royce ile ortak motor üretimi teklifi. Milliyet Gazetesi’nde THY YKB 

Hamdi Topçu ile yapılan röportajda açıklamalara göre THY, dünyanın önde gelen jet 

motoru üreticisi Rolls Royce’a ortak üretim teklifi yaptı ve Rolls Royce bu konuyu 

incelemeye aldı. Habere göre Rolls Royce’tan gelecek “evet” cevabı THY açısından 

sürpriz olmayacak.     

THY – grev tehdidine ilişkin son durum. Dün Hava-İş Sendikası bu hafta sonu bir grev 

tarihi belirleyeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada THY uçuşlarının durma noktasının 

yakın olduğu belirtildi. Öte yandan, bugün THY yönetimi için lokavt kararı almak için 

son gün. Lokavt kararı alınmazsa greve katılsın katılmasın tüm personelin aylık 

ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi gerekiyor. Lokavt ilan etmeme kararı THY 

yönetiminin kapıları açık bırakarak personelin grev kararına destek vermemesi stratejisi 

olarak yorumlanabilir. Grev için personelin dörtte birinin oyu gerekiyor. 

THY 1Ç trafik sonuçları. THY dün 1Ç ve Mart ayı trafik sonuçlarını açıkladı. 1Ç’de 

toplam yolcu sayısı %25 artarken, doluluk oranı 5.1 puan artışla %77.9 oldu, kargo-posta 

%14 arttı. Mart ayında ise yolcu artışı %25, doluluk oranı 5.9 puan (%80.4), kargo-posta 

%4 arttı. Güçlü trafik sonuçlarına ilaveten 1Ç’de ortalama petrol fiyatlarının geçen yıla 

göre %4, jet yakıtı fiyatlarının ise %2 gerilemiş olması THY’nin 1Ç finansal sonuçları 

için güçlü sinyaller veriyor. 

Türk Telekom 1Ç sonuçları piyasa beklentisinden daha iyi geldi. Şirket 526 milyon TL 

net kar ile Reuters piyasa beklenti anketi ortalaması olan 498 milyon TL’nin üzerinde 

ancak 553 milyon TL olan HSBC beklentisinin altında geldi. 1Ç FVAÖK’ü 1,132 milyon 

TL ile piyasa ve HSBC beklentileri olan 1,168 milyon TL ve 1,216 milyon TL’nin altında 

kaldı. Konsolide FVAÖK marjı personele tanınan teşvikler sebebiyle sabit hat 

operasyonlarında yaşanan daralma ile %36.6 oldu ve beklentilerin (HSBC:%39.6, 

piyasa:%37.1) altında kaldı. Mobil tarafta da %12 FAVÖK marjı beklentileri karşılamadı. 

Sonuçlara sınırlı tepki gelmesini bekliyoruz.  

Turkcell Genel Kurulu 22 Mayıs’ta toplanacak. 2010, 2011 ve 2012 mali tablolarının ve 

temettü ödemelerinin görüşüleceği Genel Kurul’un 22 Mayıs’ta toplanacağı açıklandı. 

Şirket yaptığı açıklamada, temettü konusunda Yönetim Kurulu’nun tavsiye etmesi 

durumunda ilgili rakamların daha sonra açıklanacağını belirtti. Bu arada Turkcell 1Ç 

sonuçları bu akşam yayınlanacak. Şirketin net karının Reuters piyasa beklentisine göre 

484 milyon TL, HSBC tahminine göre ise 510 milyon TL olması bekleniyor.  

 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Kardemir (D) 1.94 %4.3 
2 Ülker Bisküvi 14.80 %4.2 
3 Anadolu Efes 30.80 %4.1 
4 Göltaş Çimento 72.50 %3.2 
5 Mutlu Akü 8.28 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Turkcell 11.05 -%5.9 
2 Mondi Tire Kutsan 1.24 -%5.3 
3 Koza Madencilik 4.43 -%4.9 
4 İttifak Holding 4.88 -%4.3 
5 Afyon Çimento 64.75 -%3.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.58 533.3 
2 İş Bankası (C) 6.76 448.4 
3 T. Halk Bankası 18.60 302.1 
4 Turkcell 11.05 287.5 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.64 216.4 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.18 TL, Hedef Fiyat: 8.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]    

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 8.06 TL, Hedef Fiyat: 7.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.05 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DYHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.87 TL, Hedef Fiyat: 0.90 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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