
 

 



Merkez Bankası tarafından banka ekonomistlerine yapılan bilgilendirme 

toplantısında yapılan sunumda şu değerlendirmelerde bulunuldu:  

- Kredi büyümesi referans seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.  

- Sermaye girişleri son dönemde kuvvetlendi ancak volatilite yüksek.  

- Cari açıkta bir miktar yükseliş var ancak mevcut politika çerçevesi ve emtia 

fiyatlarındaki düşüş daha fazla bozulmayı sınırlayacak.  

- Kurul, finansal istikrara dair risklerin dengelenmesi amacıyla, mevcut 

konjonktürde bir yandan faiz oranlarının düşük tutulmasının diğer yandan döviz 

rezervlerini artırıcı yönde makro ihtiyati tedbirlere devam edilmesinin yerinde 

olacağını belirtti  

- Bu doğrultuda, kısa vadeli faizlerde indirime gidilirken rezerv opsiyonu 

katsayılarının artırılmaya devam edilmesi uygun bulundu  

- ROM'nın otomatik dengeleyici yapısı geniş faiz koridoruna olan ihtiyacı azaltıyor 

- Küresel ekonomideki belirsizlikler ve sermaye akımlarındaki volatilite likidite 

politikasında esnek duruşu gerektiriyor  

- Küresel talepteki yavaşlama ve emtia fiyatlarının görünümü enflasyona ilişkin 

yukarı yönlü riskleri azaltmakta, bununla birlikte, iç talep ve kredilerdeki 

artışların fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri yakından izlenecek 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek varlık barışı için çalışma başlatıldığını açıkladı. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak ikinci bir “varlık barışı” için çalışma 

başlattıklarını ve sonucu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunacaklarını açıklayarak, 

sadece yurt dışı kaynaklarına yönelik olabileceğini belirtti.  
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İMKB verileri 

İMKB–100 84,397.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 330,938.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 94,813.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,765.87 

 

 

 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,552.0 -1.4% 
Dow Jones 14,618.6 -0.9% 
NASDAQ-Comp. 3,204.7 -1.8% 
Frankfurt DAX 7,503.0 -2.3% 
Paris CAC 40 3,599.2 -2.3% 
Londra FTSE–100 6,244.2 -1.0% 
Rusya RTS 1,327.9 -2.1% 
Shangai Composite 2,193.8 0.0% 
Bombay Stock Exc. 18,731.2 -0.1% 
Brezilya Bovespa 52,882.0 -2.1% 
Arjantin Merval  3,425.0 -1.4% 
Nikkei 225 13,382.9 1.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 84,397.9 -%0.4 %1.2 %39.1 
USD/TRY 1.7887 -%0.2 -%1.4 %0.4 
EUR/TRY 2.3536 %0.4 %0.2 %0.5 
EUR/USD 1.3158 %0.5 %1.6 %0.1 
Altın/Ons ($) 1,388.3 -%0.1 -%13.6 -%15.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.61   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar açısından dünün en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) cephesinden gelen açıklama idi. ECB İcra Kurulu üyesi ve aynı zamanda 

Almanya Merkez Bankası Başkanı olan Weidmann, son dönemde gelen zayıf 

makroekonomik veriler karşısında ECB’nin faiz indirimine gitmek durumunda 

kalabileceğini ima etti. Weidmann, ECB’nin enflasyona karşı en duyarlı üyesi olarak 

tanınıyordu (en şahin üye). Bu özelliği ile bilinen bir üyeden gelen faiz indirim sinyali, 2 

Mayıs’ta yapılacak olan ECB toplantısından kaçınılmaz olarak faiz indirim kararı çıkacağı 

şeklinde güçlü bir algılamaya yol açtı. Bu da mali piyasalarda sert dalgalanmaları 

beraberinde getirdi. Öncelikle, sabah saatlerinde 1.32 seviyesine çıkmaya çalışan 

EURUSD paritesi hızlı bir düşüşle 1.30 civarına geriledi. İkinci olarak, Euro cinsi 

faizlerde belirgin bir düşüş yaşandı. Alman 10 yıllıkları açıklama öncesine göre yaklaşık 5 

baz puanlık bir düşüş sergiledi. Kısa vadeli faizlerdeki düşüş daha belirgindi. 

Weidmann’ın açıklamasına ilave olarak Avrupa cephesinden gelen zayıf makroekonomik 

veriler, not indirimi dedikoduları ve zayıf şirket performansları Avrupa borsalarında sert 

bir satış baskısına neden oldu. Alman ve Fransız borsa endeksleri %2.5’e yakın günlük 

kayıp oranlarına sahne olurken Avrupa genelinde endeksler son yedi haftanın en düşük 

düzeyine geriledi. Zayıf ekonomik gidişattan emtia fiyatları da olumsuz etkilendi. Zaten 

son dönemde rekor sayılabilecek kayıplarla karşılan emtialar Salı günkü tepki yükselişinin 

ardından dün yönünü yeniden aşağı çevirdi. Emtia endeksi CRB günü %1 civarında bir 

düşüşle tamamladı. 

Olumsuz ekonomik görünüm ve zayıf büyüme nedeniyle dünya piyasalarının geneline 

olumsuz bir tablo hakimken Türkiye cephesinde göreceli olarak ılımlı bir eğilim 

kaydediliyor. Bunun temel nedeni yakın vadede beklenen not artırım kararı ve TCMB’nin 

faiz indiriminden destek bulan bono&tahvil piyasasının TL cinsi yatırım araçlarına 

yönelik yabancı ilgisini korunmasıydı. Hisse senedi piyasasının da düşük faiz ortamından 

olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. Dün birçok ülke endeksi hatırı sayılır oranlarda düşüş 

kaydederken BİST-100 endeksindeki düşüşün %0.36 ile sınırlı kalması da bu görüşü 

destekliyor. EURUSD paritesindeki sert düşüş USDTRY kurunu 1.80 seviyesine itse de 

Türk Lirası’nın (TL) döviz sepeti karşısında önemli bir değer değişimine maruz 

kalmaması da Türk mali piyasalarındaki olumlu ayrışmayı gösteriyordu. TCMB’nin Salı 

günkü faiz indirim kararı ve mevcut küresel konjonktürün sürmesi durumunda faiz 

indirimlerinin devam edebileceğinin sinyalini vermesi bono&tahvil faizlerindeki düşüşü 

ivme kaybetmekle birlikte sürdürdü. Gösterge bileşik faiz %5.5’li rakamlar ile dün 

rekorunu yeniledi. 

2008 yılından bu yana merkez bankalarının gündeme aldığı rekor parasal genişleme 

hareketlerine karşın hala toparlanmanın çok sınırlı ve kırılgan olduğunu belirtiyoruz. Bu 

durum uzun vadede ciddi bir riske işaret ediyor. Ancak, son yıllarda sıklıkla olduğu üzere, 

mevcut zayıf ekonomik tablo karşısında merkez bankalarının daha da fazla parasal 

genişlemeye gidecek olması, piyasalardaki suni iyimserliği koruyacaktır. Bu nedenle de 

bugünlerde yaşanan satış baskısının kısa süreli olacağını ve piyasaların bir süre sonra 

yeniden iyimser bir havaya bürüneceğini düşünüyoruz. 

Bugün ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Phil FED endeksi, 

öncü göstergeler ve şirket bilançoları; İngiltere’de perakende satışlar, İspanya ve 

 
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 1.7887 %0.0 -%1.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.18 %3.0 -%1.7 -%3.0 %0.1 
USD/HUF 226.3 -%0.4 -%4.0 %0.3 %2.5 
USD/BRL 2.0012 %1.4 %0.6 -%1.4 -%2.1 
USD/PLN 3.1617 %0.8 -%2.0 -%0.8 %0.5 

 

 



 



Fransa’nın uzun vadeli tahvil ihraçları yakından izlenecek. ECB’den faiz indirim 

beklentisi piyasalar açısından önemli bir haber olmaya devam edebilir. Bu çerçevede 

EURUSD paritesindeki hareketleri izlemekte fayda var. 200 günlük ortalamanın geçtiği 

1.2925 seviyesi önemli olabilir. Bu seviyenin üzerinde kalması EURUSD paritesinde 

dengeli bir seyre neden olabilir (1.2925-1.3150 aralığı). Ancak, bu seviyenin aşağı yönde 

kırılması 1.2750’ye doğru bir hareketi gündeme taşıyabilir. USDTRY kuru EURUSD 

paritesindeki hareketlere muhakkak ki tepki verecektir. Ancak, not artırım beklentileri 

nedeniyle TL’nin döviz sepeti karşısında değer kaybetmeyeceği kanaatindeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

HSBC Global Gübre Sektörü Raporu. HSBC’nin güncellediği The Fertile Crescent – 

Global Kimyasal Tarım/Gübre Sektörü Raporu’nda Türkiye’den de takipte bulunan üç 

şirket – Bagfaş, Gübretaş ve Tekfen Holding - yeraldı. Bagfaş için “Endekse Paralel 

Getiri” tavsiyemizi sürdürürken hedef fiyatımızı hafif düşüşle 65.7 TL’den 64.5 TL’ye 

indirdik. 2013’te DAP fiyatlarında düşüş beklentimiz nedeniyle Bagfaş’ın özellikle yılın 

2. yarısı için güçlü bir görünüm sunmadığını düşünüyoruz ancak Jordan Phosphate Mines 

Co (JOPM) ile fosfat konusunda alınabilecek potansiyel bir yatırım kararı ve devam 

etmekte olan granül AN/CAN yatırımı uzun vadede olumlu olabilir. Gübretaş için yine 

“Endekse Paralel Getiri” olan yatırım tavsiyemizi değiştirmiyor, ancak 15 TL olan hedef 

fiyatımızı daha düşük iskonto oranı varsayımımız ve İran/Razi’deki toparlanma nedeniyle 

19 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni kur rejimi altında İran (Razi) operasyonlarının son çeyrekte 

yükselen marjlarının 2013’te yüksek seviyede dengeye oturmasını ancak Türkiye 

operasyonlarının ürün fiyatları ve rekabet nedeniyle negatif marjlarla çalışmaya devam 

etmesini bekliyoruz. Türkiye’deki DAP ve NPK yatırımının marjlara 2014’ten itibaren 

olumlu yansımaya başlayacağını düşünüyoruz. Tekfen Holding için de “Endeksin 

Üzerinde Getiri” olan tavsiyemizi değiştirmiyor, ancak 9.4 TL olan hedef fiyatımızı 8.9 

TL’ye düşürüyoruz. Azotlu gübreler sezonu olan 1Ç’e iyi bir başlangıç beklemekle 

birlikte yılın ikinci yarısında fosfat sezonunun marjlar açısından zorlu olmasını 

bekliyoruz. İnşaat tarafında ise en kötünün 2012 4Ç’de geride kaldığını, 1Ç’ten sonra 

potansiyel yeni projelerle birlikte marjların yükseliş seyrine gireceğini düşünüyoruz. 

Tahmin ve tavsiyelerimize ilişkin en önemli aşağı yönlü riskler; gübre sektörünün bağlı 

olduğu global tarım ve emtia sektöründe yaşanacak olumsuzluklar, aşırı fiyat oynamaları, 

Türkiye’de aşırı rekabet, yukarı yönlü riskler ise bunları tersi olacaktır. 

Koç Holding 7 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihraç edecek. Reuters’da yer alan habere 

göre, Koç Holding 1 milyar dolara kadar 7 yıl vadeli eurobond ihraç etmeyi planlıyor. 

Habere göre, Koç Holding eurobond için yurtdışındaki tanıtım ve pazarlama toplantıları 

sürecini 12-17 Nisan arasında tamamladı. 

THY 2020’de 90m yolcu hedefliyor. THY’nin dün 117 adet dar gövdeli Airbus uçak 

siparişi nedeniyle yapılan imza töreninde yapılan açıklamalara göre THY 2020’de 400’ün 

üzerinde uçak filosu, 100m’a yaklaşan yolcu sayısı, yolcuların %70’ini dış hatlar, dış hat 

yolcularının %70’inin transfer yolcu, iç hatlarda sınırlı büyüme, yeni uçakların yarısının 

yeni havalimanı devreye girmeden alınacak olması sebebiyle Sabiha Gökçen’de AHL’ye 

kıyasla daha yüksek büyüme bekliyor. 

Türk Telekom Cosmo Bulgaria ve Germanos Telecom Bulgaria'ya bağlayıcı teklifte 

bulundu. Türk Telekom bölgesel büyüme stratejisi yolunda Bulgaria'nın Cosmo Mobile ve 

Germanos Telecom Bulgaria'yı almak için teklif yaptığını bildirdi. Şirket bu konuda 

detaylı bilgi vermedi. 

Turkcell 1Ç sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Turkcell 1Ç’de 566 milyon TL 

net kar ile gerek 510 milyon TL olan HSBC gerekse de 484 milyon TL olan Reuters 

piyasa tahminin üzerinde gerçekleşti. Şirket 808 milyon TL FAVÖK rakamı ile 848 

milyon TL olan HSBC tahminin altında kalırken 787 milyon TL olan piyasa tahminin 

üzerinde performans gösterdi. Fiber, mobil data ve Ukrayna operasyonlarında gerek 

yüksek büyüme ve iyileşen kar marjları olumlu yönler olarak dikkat çekerken Türkiye 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Boyner 

Mağazacılık 
6.50 %6.6 

2 Torunlar GMYO 4.10 %4.6 
3 GSD Holding 1.44 %4.4 
4 Doğuş Otomotiv 11.65 %4.0 
5 Ford Otosan 25.20 %3.3 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Asya Katılım 

Bankası 
2.23 -%3.5 

2 Mutlu Akü 8.04 -%2.9 
3 Martı Otel 0.72 -%2.7 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.50 -%2.5 

5 Alarko Holding 5.42 -%2.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.50 400.8 
2 Turkcell 11.15 296.7 
3 İş Bankası (C) 6.68 272.4 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.50 178.8 

5 T. Halk Bankası 18.55 172.5 

 

 



 



mobil tarafından artan rekabete rağmen %9.4 artan abone başına gelir açıklanan tablolarda 

olumlu yönlerdi. Sonuçlara kısmen olumlu piyasa tepkisi gelebileceğini düşünüyoruz.  

Turkcell son BTK kararlarının 2013 operasyonlarını olumsuz etkileme ihtimali olduğunu 

açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, BTK’nın Mart ayında almış olduğu 

Turkcell’den Turkcell’i aramada minimum ücretleri artırma kararının (3.13 kuruştan 5.35 

kuruşa) detayları konusunda henüz bir netlik olmadığını ancak bu kararları n yüksek 

ihtimalle operasyonları 2013 yılında olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. 

 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

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

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.65 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.26 TL, Hedef Fiyat: 8.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 8.08 TL, Hedef Fiyat: 7.30 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 16.25 TL, Hedef Fiyat: 19.0 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 55.75 TL, Hedef Fiyat: 64.5 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 7.12 TL, Hedef Fiyat: 8.9 TL, Endeksin Üzerinde 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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