
 

 



Hazine Müsteşarlığı 31 Mart 2013 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku geçici 

verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku 2012 yılı sonuna göre 

%0.9 oranında, 5 milyar 48 milyon TL tutarında artışla 537 milyar 246.3 milyon TL 

düzeyinde gerçekleşti. Merkezi yönetim brüt borç stoku 2012 yılı sonunda 532 milyar 

198.2 milyon TL düzeyinde bulunuyordu. Borç stokunun 392,8 milyar TL tutarındaki 

kısmı TL cinsi, 144,4 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Merkezi 

yönetim brüt borç stokunun vadeye kalan ortalama süresi uzadı. Mart ayı itibarıyla iç borç 

stokunun vadeye kalan süresi ortalama 3 yıl, dış borç stokunun 9.5 yıl, toplam bürüt borç 

stokunun ortalama vadesi ise 4.7 yıl oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 Hazine Müsteşarlığı 31 Mart 2013 itibarıyla merkezi yönetim 

brüt borç stoku geçici verilerini açıkladı  

 Bankaların 1Ç 2013 bilanço dönemi bugün Akbank ve 

Halkbank’ın açıklamalarıyla başlayacak 

 BDDK ticari gayrimenkullerde uygulanan %50 kredi 

finansmanı limitini kaldırdı 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

24 Nisan 2013 

Çarşamba 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 84,023.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 327,190.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 93,779.2 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,094.27 

 

 

 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,578.8 1.0% 
Dow Jones 14,719.5 1.0% 
NASDAQ-Comp. 3,269.3 1.1% 
Frankfurt DAX 7,658.2 2.4% 
Paris CAC 40 3,783.1 3.6% 
Londra FTSE–100 6,406.1 2.0% 
Rusya RTS 1,333.9 0.4% 
Shangai Composite 2,184.5 -2.6% 
Bombay Stock Exc. 19,179.4 0.0% 
Brezilya Bovespa 54,884.8 1.1% 
Arjantin Merval  3,569.3 1.1% 
Nikkei 225 13,529.7 -0.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 84,023.4 %0.9 %1.9 %39.8 
USD/TRY 1.8016 %0.3 -%0.9 %1.0 
EUR/TRY 2.3501 %0.0 %0.0 %0.1 
EUR/USD 1.3045 -%0.3 %0.8 -%1.0 
Altın/Ons ($) 1,409.9 -%1.0 -%11.8 -%13.6 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.88   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Türk mali piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dün, küresel piyasaların likidite 

koşullarına odaklı bir seyir izlediğini ve bol ucuz likidite sayesinde olumlu bir görünüm 

kaydettiğini gözlemliyoruz. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haftaya düzenleyeceği 

toplantıda faiz indirimine gideceğine ilişkin görüşlerin kuvvet kazanması da bu görünümü 

destekliyor. Bu kapsamda dün hisse senedi piyasaları oldukça iyimser bir görüntü 

sergiledi. Avrupa’da önemli endeksler %3.5’e varan oranlarda artışlar kaydetti. Sorunlu 

ülke faizleri son yılların en düşük düzeyine geriledi. Henüz bir hükümete sahip 

olmamasına karşın İtalyan 10 yıllık tahvil faizleri %4’ün altına gerileyerek son 30 ayın en 

düşük seviyesini gördü. İrlanda, Portekiz, İspanya gibi ülke tahvillerinde hemen hemen 

benzer hareketler yaşandı. ECB’nin faiz indirimine gideceği beklentisi EURUSD 

paritesini 1.30’un altına itti. Avrupa’daki bu iyimserlik dünyanın geri kalanına da sirayet 

etti. ABD’de endeksler %1 civarında artış kaydederken Asya’da bu sabah %2 seviyesine 

varan yükselişler söz konusu. Lafın özü, reel anlamda herhangi bir gelişme olmamasına 

karşın likidite koşullarının daha da iyileşeceği beklentisi küresel mali piyasaları olumlu 

anlamda desteklemeye devam etti.  

Türk mali piyasalarının gündemi not artırım beklentilerine kilitlenmiş durumda. Kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody’s ’in yakın bir gelecekte Türkiye’nin kredi notunu 

yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine çıkaracağına ilişkin beklentiler nedeniyle Türk mali 

enstrümanları bir süredir pozitif ayrışma kaydediyor. Bu beklenti var olduğu sürece de bu 

ayrışmanın sürmesi beklenebilir. Yurtdışı piyasalardaki iyimserlik nedeniyle Türk mali 

piyasalarının da bugün benzer bir görünüm kaydedeceğini söylemek yanlış olmaz. Hisse 

senedi piyasasında hatırı sayılır oranda bir yükseliş olabilir. Döviz kuru cephesinde 

TCMB’nin faiz indirimleri nedeniyle Türk Lirası daha dengeli bir seyir izliyor. 

TCMB’nin bu yönde bir politika izlememesi durumunda TL’yi şu an çok değerli 

seviyelerde bulabilirdik. Finansal istikrar kapsamında TL’de değerlenme arzu etmeyen 

TCMB, faiz indirimleri ile bunu sağlamayı amaçlıyor. Bu politika düzlemi nedeniyle 

önümüzdeki günlerde TL’nin döviz sepeti karşısında 2.05-2.10 aralığında kalmaya devam 

edeceği kanaatindeyiz. TCMB’nin faiz indirimleri bono&tahvil piyasasını ise olumlu 

anlamda etkilemeye devam edebilir. 

Bugün Almanya’da IFO endeksi (ECB toplantısı öncesinde önemli bir veri niteliği taşıyor, 

zayıf bir data faiz indirim beklentilerini daha da destekleyip Euro’da değer kaybı 

eğilimine neden olabilir), ABD’de dayanıklı tüketim malı siparişleri ile İtalya’nın 

borçlanma ihalesi takip edilecek. Bugün Türkiye’de kapasite kullanımı, sanayide güven 

endeksi ve ziyaretçi turist sayısı verileri önem arz edebilir. 

Teknik olarak EURUSD paritesinde 100-200 günlük ortalamalar arasındaki dengelenme 

sürüyor. Bu aralığın bugün itibariyle 1.2940-1.3150 olduğunu belirtmekte fayda var. Faiz 

indirim beklentileri nedeniyle bu bandın aşağı yönde kırılma ihtimali oldukça kuvvetli. Bu 

durumda 1.2750 seviyesine doğru bir düşüş kaçınılmaz olabilir. USDTRY kuru tarafında 

parite etkisi nedeniyle yukarı yönlü bir eğilim yaşanıyor. EURUSD paritesindeki düşüşün 

devam etmesi durumunda USDTRY kurunun 1.81’li seviyelere gelmesi olağan olabilir. 

Ancak, not artırımı nedeniyle TL’deki değer kaybının döviz satışı yönünde bir fırsat teşkil 

edebileceği kanaatindeyiz. 

 
Piyasa Gündemi 

22 Nisan Pazartesi ABD Var Olan Konut Satışları - Mart

23 Nisan Salı ABD Yeni Konut Satışları - Mart

24 Nisan Çarşamba Türkiye Gelen Yabancı Turist Sayısı- Mart

25 Nisan Perşembe İngiltere Büyüme 1Ç

26 Nisan Cuma ABD Büyüme  1Ç  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8016 %0.8 -%0.7 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.20 %0.9 -%0.5 -%0.1 -%0.2 
USD/HUF 230.6 %3.4 -%2.5 -%2.5 %1.9 
USD/BRL 2.0248 %1.9 %0.4 -%1.1 -%1.1 
USD/PLN 3.1836 %2.1 -%2.1 -%1.3 %1.4 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bankaların 1Ç 2013 bilanço açıklama dönemi bugün Akbank ve Halkbank’ın 

açıklamalarıyla başlayacak. Garanti Bankası’nın ise 25 Nisan’da 1Ç bilançosunu 

açıklaması bekleniyor. Akbank için HSBC’nin net kar tahmini 900mn TL olup, bu rakam 

bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %62 büyümeye işaret etmekte, ancak bir önceki 

çeyreğin %17 altında bulunmakta. Akbank için CNBC piyasa beklentisi 884m TL 

seviyesinde bulunmakta. Halkbank için HSBC’nin net kar tahmini 665mn TL olup, bu 

rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22 büyümeye işaret etmekte, ancak bir 

önceki çeyreğin %10 altında bulunmakta. Halkbank için CNBC piyasa beklentisi 678mn 

TL seviyesinde bulunmakta. Karını yarın açıklayacak olan Garanti Bankası için ise 

HSBC’nin net kar tahmini 994mn TL seviyesinde, CNBC tahmini ise 931m TL 

seviyesinde bulunmakta. Garanti Bankası’nın net karında bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre %15, bir önceki çeyreğe göre ise %31 büyüme beklenmekte. 

BDDK ticari gayrimenkullerde uygulanan %50 kredi finansmanı limitini kaldırdı. Sabah 

Gazetesi’nde yer alan habere göre BDDK ofis, perakende, lojistik gibi amaçlarla 

kullanılan ticari gayrimenkullerin alım satımında uygulanan %50lik kredi finansmanı 

limitini kaldırdı. Bu şekilde bu tip gayrimenkullerin finansmanında daha yüksek oranda 

kredi kullanılabilecek. Bu değişiklik ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren İş 

GMYO ve Torunlar GMYO için satış sürecini kısaltıcı ve hacmi artırıcı etkisinden dolayı 

olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 18.45 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 9.28 TL, Hedef Fiyat: 10.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 9.68 TL, Hedef Fiyat: 10.30 TL, Endekse Paralel Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Metro Holding 0.63 %21.2 
2 Rhea Girişim 1.22 %4.3 
3 Koza Madencilik 4.53 %3.7 
4 Mutlu Akü 8.20 %3.5 
5 Park Elek. 

Madencilik 
6.64 %3.4 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Bim Mağazalar 89.25 -%3.0 
2 Doğuş Otomotiv 11.95 -%1.6 
3 Boyner 

Mağazacılık 
6.50 -%1.5 

4 Enka İnşaat 5.46 -%1.4 
5 Fenerbahçe Futbol 40.50 -%1.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.68 183.4 
2 İş Bankası (C) 6.64 129.4 
3 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.34 126.1 

4 T. Halk Bankası 18.65 123.3 
5 Akbank 9.28 120.6 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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