
 

 



Altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırmasıyla ithalat 1-22 Nisan'da 18.5 ton ile 

Temmuz 2012'den beri en yüksekte. Altın ithalatı Nisan'ın ilk üç haftasında 18.5 ton ile 

Mart ayının tamamını geçti. İthalat İran'a altın ihracatının tepe noktasına ulaştığı Temmuz 

2012'den bu yana en yüksekte. Altın ithalatının Nisan ayında 20 tonu geçebileceği 

belirtiliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Müdürlüğü 

verilerine göre 1–22 Nisan tarihleri arasında 18.52 ton altın ithalatı gerçekleştirilerek, 

Mart ayının tamamı aşılmış oldu. Bu rakamın 6.21 tonu standart dışı altın ithalatı, 12.32 

tonu ise standart altın ithalatı olarak gerçekleşti. Bu dönemde 2.88 tonluk da gümüş 

ithalatı yapıldı. Verilere göre Türkiye'nin altın ithalatı altın fiyatlarındaki düşüşe paralel 

artan talep sonucu Mart ayında da yükselişini sürdürerek 18.26 ton olmuştu. Altın ithalatı 

Ocak ayında 11.3 ton, Şubat ayında 17.34 ton, yılın ilk üç ayında ise toplamda 46.88 ton 

olarak gerçekleşti. Verilere göre 1-5 Nisan haftasında 782 kilo altın ithalatı 

gerçekleştirildi. Altının ons fiyatı 16 Nisan'da Ocak 2011'den bu yana en düşük seviye 

olan 1,321.35 dolara geriledi. Altın fiyatları 11-16 Nisan tarihleri arasında yaklaşık yüzde 

15 geriledi. Bu yıl içinde altın fiyatları en yüksek seviyesini 1,695.76 dolar ile 22 Ocak'ta 

görmüştü. Türkiye'nin altın ithalatı İran'ın Türkiye'den yaptığı altın alımlarının yıl içinde 

keskin şekilde artmasına bağlı olarak 2012'de önceki yıla göre yüzde 51.5 artarak 120.8 

tona yükseldi. Altın ithalatı Haziran'da 23.9 ton ve Temmuz'da 35 ton ile geçen yılın en 

yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Toplam altın ithalatı 2010 yılında 42.5 ton, 2011'de 79.7 

ton oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Altında ithalat 1-22 Nisan'da 18.5 ton ile Temmuz 2012'den 

beri en yüksek seviyeye yükseldi  

 Avrupa Merkez Bankası’nın 2 Mayıs’ta yapacağı toplantıda 

25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor 

 Garanti Bankası’nın 1Ç net karı beklentilerin üzerinde 

gerçekleşti 

 

 

 

 

  

 

 

 

26 Nisan 2013 

Cuma 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 84.943,5 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 330.848,0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 94.977,9 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1.551,43 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1.585,2 0,4% 
Dow Jones 14.700,8 0,2% 
NASDAQ-Comp. 3.290,0 0,6% 
Frankfurt DAX 7.832,9 1,0% 
Paris CAC 40 3.840,5 -0,1% 
Londra FTSE–100 6.442,6 0,2% 
Rusya RTS 1.388,0 0,9% 
Shangai Composite 2.199,3 -0,9% 
Bombay Stock Exc. 19.406,9 1,2% 
Brezilya Bovespa 54.963,3 0,0% 
Arjantin Merval  3.685,6 2,3% 
Nikkei 225 13.926,1 0,6% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 84.943,5 %0,2 %1,2 %41,7 
USD/TRY 1,7990 -%0,2 -%1,0 %1,9 
EUR/TRY 2,3498 %0,2 %0,5 %0,7 
EUR/USD 1,3062 %0,5 %1,5 -%1,2 
Altın/Ons ($) 1.455,1 %2,1 -%8,8 -%11,2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102,0 %7,6 %7,8  
O/N Repo (net)   %4,72   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Merkez bankalarının almış oldukları kararlar ve gelecekte alabilecekleri kararlara yönelik 

sinyaller mali piyasalar üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) 2 Mayıs’ta yapacağı toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi 

bekleniyor. Hatta, riskli ülke tahvil faizleri ile sorunsuz ülkelerin tahvil faizleri arasındaki 

farkın iyice daralması, ECB’nin kredi koşullarında da iyileşmeye gidebileceğine ilişkin 

beklentiler olduğunu gösteriyor. Ancak, tüm bu beklentilere karşın Almanya Başbakanı 

Merkel’in dün yaptığı açıklama oldukça dikkat çekiciydi. Merkel, Almanya ekonomisi 

için şu an faiz indiriminden ziyade faiz artırımının gerektiğini vurguladı. Merkel’in bu 

açıklaması ECB’nin kararını değiştirmeyecektir ancak Euro Birliği içerisindeki derin 

farklılıkları bir kez daha su yüzüne çıkarması nedeniyle de önemli. Merkel’in açıklaması 

sonrasında EURUSD paritesi 1.3090’a varan bir yükseliş kaydetti. Euro’daki açık 

pozisyonları kapamaya iten bu hareket sonrasında yeniden faiz indirim beklentisinin 

hakim olması 1.30 seviyesinin aşağı yönde test edilmesi ile sonuçlandı. Görünen o ki, 

ECB’nin Perşembe günkü kararına kadar piyasaların iyimser tarafta kalmaya devam 

edecek ve Euro da göreceli olarak zayıf kalacak. 

Gündemdeki ikinci merkez bankası ise bu sabah saatlerinde faiz kararı için bir araya gelen 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) oldu. BOJ’dan son dönemde hep sürpriz kararlar 

geldiğinden dolayı yine bu yönde bir açıklama beklentisi hakimdi. Ancak, 2014 yılı 

enflasyon hedefinin yukarı çekilmesi yönündeki beklentiler karşılık bulmadı. Buna 

ilaveten aynı saatlerde açıklanan Nisan çekirdek TÜFE enflasyonun eksi %0.3 olması da 

piyasa beklentilerinin karşılanamamasına neden oldu. Bu paralelde, günün ilk saatlerinde 

en yüksek 99.4 seviyesinden işlem gören USDJPY kuru sonrasında kademeli bir gerileme 

ile 98.3’e kadar geriledi. BOJ’un yeni bir adım atmaması ve zayıf enflasyon rakamları 

nedeniyle kısa vadede Japon Yeni’nde bir miktar değerlenme olabilir. 

Dün Türk mali piyasaları üzerinde üç unsur belirleyici oldu. İlk olarak gündemdeki varlık 

barışı ile ciddi miktarda bir fon girişi olabileceği düşünülüyor. Bu fon girişinin hem makro 

ekonomik hem de finansal anlamda birçok büyüklükte iyileşme yapacağı öngörülüyor. Bu 

da Türk mali piyasaları için olumlu bir haber. İkinci olarak, terörün sona ermesine ilişkin 

süreci destekleyen bazı açıklamalar bir miktar moral artışına neden oldu. Dün Türk 

Lirası’nın döviz sepeti karşısında 2.0700 seviyesine gelmesinde bunun rolu var. Üçüncü 

olarak ise uzunca bir süredir gündemde olan not artırım beklentisi, TL ve TL cinsi yatırım 

araçlarında değer kaybı olduğu anlarda devreye girerek dengeleyici bir rol oynuyor. Bu 

faktör ve beklentiler paralelinde USDTRY kuru dün 1.80 seviyesinin altına geriledi. 

Gösterge bileşik faiz %5.45 ile tarihin en düşük düzeyine geriledi. Hisse senedi 

piyasasında önemli bir hareket olmazken BİST-100 endeksi günü %0.2 oranında artışla 

tamamladı. 

Piyasalar haftanın son işgününe BOJ’dan gelen haberlerle başladı. Asya piyasalarına 

karışık bir seyir hakim. HongKong hisse senedi endeksinde %1’e yakın yükseliş 

yaşanırken G.Kore ve Hindistan’da %0.5 civarında kayıplar var. Amerikan vadelileri 

%0.2 ekside salınırken Avrupa piyasalarının güne hafif çaplı satışlarla başlaması 

bekleniyor. Türk mali piyasalarında ise yukarıda sıraladığımı etkenlerin korunacağını ve 

bu nedenle de pozitif anlamda ayrışmanın süreceğini öngörüyoruz. ABD’de 1Ç dönemi 

büyümesi, Michigan tüketici güveni ve şirket bilançoları takip edilecek veriler arasında ön 

plana çıkıyor. 

 
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 1,799 %0,1 -%0,6 %0,0 %0,0 
USD/ZAR 9,10 -%1,0 -%1,2 %1,2 %0,6 
USD/HUF 231,6 %1,3 -%2,5 -%1,2 %1,9 
USD/BRL 2,0018 -%0,8 -%1,0 %1,0 %0,4 
USD/PLN 3,1928 %1,2 -%2,0 -%1,1 %1,4 

 

 



 



Teknik olarak EURUSD paritesi 100 ve 200 günlük ortalamalar arasında salınmaya 

devam ediyor. Bugün bu aralık 1.2950-1.3150. ECB’ye yönelik beklentiler nedeniyle hala 

bu bandın aşağı yönde kırılma ihtimalinin daha kuvvetli olduğu kanaatindeyiz. Bu 

beklentimiz paralelinde USDTRY kurunda 1.80 seviyesinin altında pozisyon kapama 

amaçlı dolar alımına gidilebileceğini tahmin ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Emlak Konut GMYO Maslak 1453 projesindeki 322 konutu yabancı bir yatırımcıya 

sattı. Şirket bu satıştan 145 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklarken rakamların hesabına 

girdiğini belirtti. Bu daire satışı geçen hafta projenin yüklenicisi olan Ağaoğlu tarafından 

yapılan açıklamaya paralel olabileceğini düşünüyoruz. Bu satış içinde toplamda 4700 

konut bulunan projenin %7’sine denk geliyor. Bu satış şirketin nakit akımlarını öne 

çekecek olması ve projenin popülerliğini artıracak olması sebebiyle Emlak Konut GMYO 

için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Emlak Konut GMYO 747 milyon TL’ye İstanbul’da iki arsa satın aldı. Şirket 

Kartal’daki arsa için KDV hariç 112 milyon TL, Zeytinburnu’ndaki arsa için ise TOKİ’ye 

KDV hariç 635 milyon TL bedel ödedi. Bu arsa alımları Emlak Konut GMYO’nun 1Ç 

2013 itibariyle 712 milyon TL’lik net nakit pozisyonunu tüketmiş oldu. İstanbul’un 

merkezi kısımlarından arsa alımları şirket için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Ford Otosan öncelikli yatırım kapsamında iki yatırımı için toplam 1.56 milyar TL'lik 

teşvik belgesi aldı. Ford Otosan hafif ticari araç segmentinde Yeni Nesil Transit ve Transit 

Courier yatırımları için toplam 1.56 milyar TL tutarında iki adet yatırım teşvik belgesi 

aldı. Söz konusu yatırım teşvik belgeleri öncelikli yatırım kapsamında olup 5. bölge 

desteklerinden faydalanacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada Ford Otosan'ın Yeni 

Nesil Transit yatırımı için 954.8m TL (530m dolar) sabit yatırım tutarında, yeni hafif 

ticari araç Transit Courier yatırımı için ise 605.8m TL (336m dolar) sabit yatırım tutarında 

olmak üzere toplam 1.56 milyar TL'lik (867m dolar) iki adet yeni yatırım teşvik belgesi 

aldığı kaydedildi. Böylece şirket daha önce Transit Courier için 368m TL sabit yatırım 

tutarlı aldığı teşvik tutarını yukarı yönde revize etmiş oldu. Şirket 2012-2014 yılları 

arasında Transit Custom, Yeni Nesil Transit ve Transit Courier ticari modelleri için 

yaklaşık 500m doları bu yıl olmak üzere 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmış olacak. 

Pazara geçtiğimiz yıl Ekim ayında sunulan Custom modelinden sonra, Yeni Nesil 

Transit’in bu yıl son çeyrekte, Courier’in ise 2014 ilk çeyrekte sunulması planlanıyor. 

Hükümet, genişletilmiş yeni yatırım teşvik sistemi çerçevesinde otomotiv sanayii 

yatırımlarını öncelikli yatırımlar kapsamına almıştı. Şubat ayında açıklanan bu düzenleme 

kapsamında 300m TL üzeri motorlu araç, 75m TL üzeri motor ve 20m TL üzeri aksam ve 

parça yatırımları, vergi ve diğer teşviklerin en yüksek olduğu beşinci bölge imkanlarından 

yararlanıyor. Dolayısıyla, aldığı bu teşvik belgeleri sayesinde Ford Otosan’ın önümüzdeki 

dönemlerde minimum vergi ödeyeceği söylenebilir.   

Ford Otosan 1Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC net kar tahmini 163m TL, 

FAVÖK tahmini 182m TL, FAVÖK marjı tahmini %7.3 ve net satış tahmini 2.5 milyar 

TL’dir. Şirket geçen yıl ilk çeyrekte 166m TL net kar, 186m TL FAVÖK, %7.7 FAVÖK 

marjı ve 2.4 milyar TL net satış elde etmişti. 1Ç’e ilişkin piyasada henüz bir anket 

bulunmuyor.   

Garanti Bankası’nın 1Ç net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Garanti Bankası 1Ç 

2013’te 1 milyar TL net kar elde ederken, bu rakam HSBC beklentisi olan 994mn TL’ye 

paralel, piyasa beklentisi olan 931mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşti. 1Ç net kar rakamı 

geçen yılın aynı döneminin %17 bir önceki çeyreğin ise %33 üzerinde gerçekleşti. HSBC 

beklentilerine göre ana gelir ve gider kalemlerde önemli bir sürpriz bulunmamakta. 

Sadece iki kalemde; diğer faaliyet gelirlerinde 55mn TL tutarında serbest karşılığın geri 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Net Turizm 0,93 %5,7 
2 Martı Otel 0,76 %5,6 
3 Mondi Tire Kutsan 1,31 %4,8 
4 Boyner 

Mağazacılık 
6,80 %4,3 

5 İhlas Holding 0,84 %3,7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Tekstilbank 1,70 -%2,3 
2 Arçelik 12,95 -%2,3 
3 Şekerbank 2,04 -%1,9 
4 Gübre Fabrik. 15,90 -%1,8 
5 Turkcell 10,70 -%1,8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9,64 315,5 
2 Turkcell 10,70 246,7 
3 T. Halk Bankası 19,45 201,1 
4 İş Bankası (C) 6,84 176,1 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5,46 142,6 

 

 



 



çevrilmesi ve diğer karşılık giderlerinde ise olası vergi cezası nedeniyle ayrılan 50mn TL 

tutarında karşılık birbirinin etkisini nötrleyen iki etki olarak göze çarpmakta. Bilanço 

tarafında ise ilk çeyrekte TL mevduatta %14 seviyesinde çeyreksel büyüme en dikkat 

çekici gelişme olarak görünmekte. 

Torunlar GMYO İstanbul Başakşehir’de yapılan bir arsa ihalesi için 75 milyon TL ile en 

yüksek teklifi verdi. Şirketin 12 bin metrekarelik arsa için verdiği teklife İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin onayı bekleniyor. Şirketin portföyüne yeni arsalar alıyor 

olması halihazırdaki boş arsa portföyünün azalmış olması sebebiyle olumlu bir gelişme 

olarak öne çıkıyor. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 24.30 TL, Hedef Fiyat: 20.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 9.76 TL, Hedef Fiyat: 10.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 4.25 TL, Hedef Fiyat: 4.35 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.95 TL, Hedef Fiyat: 3.35 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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