
 

 



Merkez Bankası Şubat 2013 Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna 

göre Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2013 yılı Şubat sonu itibarıyla 2012 yılı sonuna göre 

% 0.2 oranında artışla 214 milyar 211 milyon dolardan 214 milyar 711 milyon dolara 

yükseldi. Yükümlülükleri ise % 1.9 oranında artışla 628 milyar 926 milyon dolardan 640 

milyar 939 milyon dolara çıkarıldı. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan 

yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, 2012 yıl 

sonunda 414 milyar 715 milyon dolar açık vermiş iken 2013 yılı Şubat sonunda 426 

milyar 228 milyon dolar seviyesine yükseldi. 

Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor. Milliyet Gazetesi’nin sanayi Bakanı 

Ergün’ün açıklamalarına dayanarak yaptığı habere göre Türkiye’de hurda teşviki 

kapsamına alınması planlanan 20 yaş üzerinde 2m civarında araç bulunuyor. Habere göre, 

araç sahiplerini araçlarını hurdaya ayırmaya ikna etmek için ‘zorlayıcı’ ve ‘teşvik edici’ 

olmak üzere iki model üzerinde çalışılıyor. Zorlayıcı modelde çevreci olmayan araçların 

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) yükselten ve çevreci araçların ise vergisini düşüren bir 

yol izlenecek. Teşvik edici sistem kapsamında ise hurda araçlara bir bedel ödenecek ve 

yeni bir araç almak isteyenlere kredi imkânı sunulacak. Halen tasarı aşamasında olan 

planın uygulamaya alınması yeni otomobil satışlarına destek verebilir. Ancak bu, eski araç 

sahiplerine verilecek nakit tutara ve sunulan kredi imkanının ne kadar cazip olacağına 

bağlıdır. 

 

 

 

 

 

  

Günlük Bülten 

 Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor 

 Arçelik 29 Nisan’da yapılacak Fatih Projesi ihalesine teklif 

verecekler arasında yer alıyor 

 Koç Holding eurobond ihracını tamamladı 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

19 Nisan 2013 

Cuma 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 83,038.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 324,537.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 93,036.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,524.35 

 

 

 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,541.6 -0.7% 
Dow Jones 14,537.1 -0.6% 
NASDAQ-Comp. 3,166.4 -1.2% 
Frankfurt DAX 7,473.7 -0.4% 
Paris CAC 40 3,599.4 0.0% 
Londra FTSE–100 6,243.7 0.0% 
Rusya RTS 1,327.6 0.0% 
Shangai Composite 2,197.6 0.2% 
Bombay Stock Exc. 19,016.5 1.5% 
Brezilya Bovespa 53,165.9 0.5% 
Arjantin Merval  3,413.9 -0.3% 
Nikkei 225 13,220.1 -1.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 83,038.3 -%1.6 %0.9 %38.1 
USD/TRY 1.7944 %0.3 -%1.1 %0.7 
EUR/TRY 2.3421 -%0.5 -%0.3 %0.4 
EUR/USD 1.3052 -%0.8 %0.9 -%0.3 
Altın/Ons ($) 1,396.5 %0.6 -%13.5 -%15.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.35   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları güne pozitif bir başlangıç yapsa da ABD tarafında açıklanan zayıf 

ekonomik veriler sonrasında gerilerken, ABD borsaları da ortalamada %0.7 değer 

kaybetti. Asya borsaları bu sabah itibariyle ABD’de finansal sonuçlarını açıklayan 

Microsoft, Google gibi şirketlerin beklentilerden iyi gelen kar rakamlarıyla pozitif eğilimli 

bir seyir izlerken, ABD future’ları da ortalamada %0.4 primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.68 seviyelerinden açıldığı günü %1.69 

seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %1.70 seviyelerinden 

geçiyor. Beklentilerin altında kalan ABD verileri USD üzerinde kısmi de olsa baskı 

yaratırken, EURUSD paritesi 1.302 – 1.310 aralığında hareket ettiği günü 1.305 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.307 seviyelerinden güne başlayan 

EURUSD paritesinin gün içinde 1.300 – 1.314 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

ABD tarafında açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması altın fiyatlarındaki tepki 

hareketinin hızlanmasına neden olurken, altının ons fiyatı USD 1370 – USD 1402 

aralığında hareket ettiği günü USD 1390 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 

USD 1399 seviyelerinden güne başlayan altında yönü piyasalardaki risk algılamaları tayin 

edecek. Bugün için altının USD 1382 – USD 1422 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Beklentilerden zayıf gelen ABD verileriyle global borsalarda belirginleşen satışlar Borsa 

İstanbul’u da olumsuz etkilerken, BİST-100 günü %1.6 düşüşle tamamladı. Asya 

piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre de bağlı olarak güne olumlu bir başlangıç 

beklediğimiz Borsa İstanbul’da Türkiye’ye ilişkin algılamalar da yön konusunda 

belirleyici olacak. Bugün için BİST-100’un 82,400 – 84,000 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Bono piyasasında genel itibariyle yatay bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik 

faizi %5.56 seviyelerinden açıldığı günü %5.56 seviyelerinden tamamladı. Bununla 

birlikte 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi de günü hafif yükselişle %6.65 seviyelerinden 

kapattı. Bu sabah itibariyle tezgahüstü piyasalarda bileşik %5.56 seviyelerinden yatay 

açılan gösterge tahvilin gün içinde %5.5 - %5.7 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Türk lirasında dar bir bant hareketi yaşanırken, USDTRY kuru 1.793 – 1.801 aralığında 

hareket ettiği günü 1.797 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.797 

seviyelerinden açılan USDTRY’de EURUSD paritesindeki gelişmeler takip edilecek. 

Bugün için USDTRY’nin 1.791 – 1.803 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 
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 1.7944 %0.5 -%1.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.19 %3.3 -%1.4 -%2.7 %0.1 
USD/HUF 228.6 %1.1 -%3.9 -%0.5 %2.6 
USD/BRL 2.0188 %2.3 %0.5 -%1.7 -%1.8 
USD/PLN 3.1539 %0.5 -%3.0 %0.0 %1.7 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Arçelik 29 Nisan’da yapılacak Fatih Projesi ihalesine teklif verecekler arasında yer alıyor. 

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, 29 Nisan 2013’te tablet PC satın alınması ile 

ilgili Fatih Proje‘sinin ihalesi yapılacak. Habere göre, ihale 2013 yılı için 11 milyon tablet 

siparişinin ardından her yıl 1.2 milyon ilave tablet siparişini içeriyor. İhaleye teklif 

vermesi beklenen şirketler arasında Arçelik, Vestel, Apple, Samsung, General Motor ve 

iki Çinli firması yer alıyor. 620,000 derslik için dokunmatik LCD tahta ve tablet PC’leri 

içeren yatırım için bu yıl 1.4 milyar TL’lik bütçe ayrılmış durumda. 

Emlak Konut GMYO hisse başına 0.08 TL temettü ödeme teklifi sunacak. Şirket 

tarafından yapılan açıklamada, 2012 yılında elde edilen kardan hisse başına 0.08 TL nakit 

temettü ödeyeceği belirtildi. Bu miktar %38 temettü ödeme oranına ve %2.8 temettü 

verimliliğine denk geliyor. Temettü ödemesi 8 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda kabul 

edilirse, 9 Mayıs itibariyle başlayacak. 

Koç Holding eurobond ihracını tamamladı. Reuters’ta yer alan habere göre şirket 750 

milyon dolarlık, 7 yıllık vadeli eurobond ihracını tamamladı. Eurbond’un final faiz oranı 

ABD Tahvil getirisi (%1.1) üzerine 245 baz puan oldu (toplamda %3.35). Koç Holding 

toplamda eurobond için 2.5 milyar dolar talep topladı. Hatırlanacağı gibi Anadolu Efes 

Ekim 2012’de yaptığı ihraçta, 10 yıllık 500 milyon dolarlık bonoyu %3.52 faizle, Tüpraş 

ise Kasım 2012’de 5.5 yıllık 700 milyon dolarlık bonoyu ABD Tahvili + 337.5 baz puan 

faizle ihraç gerçekleştirmişti. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

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

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.87 TL, Hedef Fiyat: 3.35 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ARCLK.IS; Mevcut Fiyat: 12.90 TL, Hedef Fiyat: 12.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 49.00 TL, Hedef Fiyat: 53.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AEFES.IS; Mevcut Fiyat: 30.90 TL, Hedef Fiyat: 30.00 TL, Endekse Paralel Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Net Turizm 0.87 %2.4 
2 Anadolu Efes 30.90 %1.6 
3 Kardemir (D) 1.92 %1.1 
4 Ford Otosan 25.40 %0.8 
5 Trakya Cam 2.86 %0.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Koza Madencilik 4.19 -%5.8 
2 Asya Katılım 

Bankası 
2.11 -%5.4 

3 İpek Doğal Enerji 4.82 -%5.1 
4 Göltaş Çimento 67.50 -%4.9 
5 GSD Holding 1.38 -%4.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.38 327.4 
2 İş Bankası (C) 6.52 229.4 
3 Akbank 9.10 206.0 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.28 160.5 

5 Turkcell 11.00 142.0 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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