
 

 



Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı Nisan ayı Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici 

sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre, Nisan ayında nakit bazda toplam 30 milyar 884 

milyon TL gelir elde edildi. Nisan’da harcamalar 29 milyar 204 milyon TL, faiz dışı 

harcamalar 27 milyar 98 milyon TL, faiz harcamaları ise 2 milyar 106 milyon TL 

düzeyinde gerçekleşti. Böylece Nisan ayında Hazine nakit dengesi 1milyar 881 milyon 

TL, faiz dışı denge ise 3 milyar 786 milyon TL fazla verdi. Nisan ayında devir-garantili 

borç geri dönüşleri 120 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Kur farklarının 28 milyon TL 

azalış gerçekleştirdiği Nisan ayında, kasa-banka net hesabı ise 5 milyar 174 milyon TL 

azaldı. 

Bankacılık sektörü Mart ayı net kar rakamı 2.6 milyar TL olarak açıklandı. Bu 

rakam geçen yılın aynı ayının %2 altında ancak bir önceki ayın %47 üzerinde gerçekleşti. 

Sektörün 1Ç net karı ise 6.95 milyar TL ile bir önceki yılın %16 üzerinde, bir önceki 

çeyreğin ise %6 üzerinde gerçekleşti. Altı büyük banka daha önce 1Ç kar sonuçlarını 

açıklamış olduğu için açıklanan Mart ayı verileri piyasa üzerine önemli bir etki 

yaratmayacaktır. 

Ekonomi Bakanı Çağlayan hükümetin KOBİ kredi faizlerine tavan faiz getirmeyi 

planladığını söyledi. Ekonomi Bakanı Çağlayan son zamanlarda faizlerde yaşanan 

düşüşün KOBİ ve ticari kredilerdeki faizlere yansıtılmadığını, bu konuda hükümetin 

gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Bu tedbirlerin en önemlisi olarak da KOBİ kredilerinde 

tavan faiz belirlenmesi bulunuyor. Daha önce de Başbakan Yardımcısı Babacan, KOBİ, 

ihracat ve yatırım kredilerini destekleyici, tüketici kredilerinin büyümesini yavaşlatıcı 

tedbirler almayı planladıklarını açıklamıştı. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 90,852.2 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 352,699.5 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 101,928.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,095.38 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,632.7 0.4% 
Dow Jones 15,105.1 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,413.3 0.5% 
Frankfurt DAX 8,249.7 0.8% 
Paris CAC 40 3,956.3 0.9% 
Londra FTSE–100 6,583.5 0.4% 
Rusya RTS 1,452.2 0.0% 
Shangai Composite 2,246.3 0.5% 
Bombay Stock Exc. 19,990.2 0.5% 
Brezilya Bovespa 55,804.8 -0.8% 
Arjantin Merval  4,038.2 -0.7% 
Nikkei 225 14,285.7 0.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 90,852.2 %1.6 %9.0 %54.6 
USD/TRY 1.7938 -%0.3 %0.3 %2.2 
EUR/TRY 2.3542 -%0.1 %1.2 %3.0 
EUR/USD 1.3124 %0.2 %0.9 %0.8 
Altın/Ons ($) 1,467.6 %1.5 -%6.5 -%8.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.61   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları Almanya’da açıklanan Mart ayı sanayi üretim verişinin beklentilerden 

iyi gelmesi ve güçlü şirket karlarıyla yükselirken, ABD borsaları da ortalamada %0.4 arttı. 

Asya borsaları Çin’de açıklanan Tüfe enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve G. 

Kore’nin faiz indirmesi (%2.75’ten %2.50’ye) sonrasında yeni günde karışık bir seyir 

izlerken, ABD future’ları yatay hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.77 seviyelerinden açıldığı günü %1.81 

seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %1.81’den yatay geçiyor. 

Almanya’da açıklanan Mart ayı sanayi üretim verişinin beklentilerden iyi gelmesi 

sonrasında Euro diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlenirken, EURUSD 

paritesi 1.307 – 1.319 aralığında hareket ettiği günü 1.315 seviyelerinden tamamladı. Bu 

sabah itibariyle 1.316 seviyelerinden güne başlayan EURUSD paritesinde veri 

açıklamalarının yön konusunda belirleyici olacağını düşünmekle birlikte mevcut 

seviyelerin büyük oranda korunabileceği kanaatindeyiz. Bugün için EURUSD paritesinin 

1.310 – 1.319 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Salı günü yaşanan düşüşler sonrasında altın fiyatları bir kez daha toparlarken, altının ons 

fiyatı USD 1448 – USD 1477 aralığında hareket ettiği günü USD 1474 seviyelerinden 

tamamladı. Bu sabah itibariyle USD 1473 seviyelerinden güne başlayan altında global 

ekonomik aktivitenin gidişatına referans verecek veriler takip edilecek. Bugün için altının 

USD 1450 – USD 1480 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin açıklamaları sonrasında Türkiye’nin 

kredi notunun artacağına dair beklentiler Borsa İstanbul’u olumlu etkilerken, BİST-100 

ortalamada %1.6 yükseldi. Yükselişte bankacılık hisseleri öne çıkarken BİST-Banka 

endeksi ortalamada %2.6 arttı. Asya piyasalarındaki karışık seyre de bağlı olarak güne 

yatay bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da dünkü sert 

yükselişlerin düzeltmesi yaşanabilir. Bu bağlamda yukarı yönlü hareketlerin sınırlı 

kalabileceğini tahmin ederken, BİST-100’un 89,900 – 91,300 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Bono piyasasında da hafif çaplı alımlar yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi %5.12 

seviyelerinden açıldığı günü %5.09 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 yıl 

vadeli tahvilin faizi de %6.11 seviyelerinden kapattı. Bu sabah itibariyle tezgahüstü 

piyasalarda bileşik %5.06 seviyelerinden açılan gösterge bononun gün içinde %5.00 - 

%5.20 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin de 

bileşik %6.05 - %6.25 aralığında hareket edeceğini tahmin ediyoruz. 

S&P’nin açıklamaları sonrasında Türkiye’nin kredi notuna ilişkin olumlu beklentiler Türk 

lirasını olumlu etkilerken, USDTRY kuru 1.788 – 1.798 aralığında hareket ettiği günü 

1.791 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.79 seviyelerinden güne başlayan 

USDTRY’nin gün içinde 1.787 – 1.799 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

06 Mayıs Pazartesi Euro Zone Perakende Satışlar- Mart

07 Mayıs Salı ABD Tüketici Kredileri- Mart

08 Mayıs Çarşamba Türkiye Sanayi Üretimi- Mart

Almanya Sanayi Üretimi- Mart

09 Mayıs Perşembe İngiltere Sanayi Üretimi- Mart

10 Mayıs Cuma Almanya Ticaret Dengesi- Mart

Almanya Cari Denge- Mart

İngiltere Toplam Ticaret Dengesi- Mart  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7938 %0.1 %0.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.01 -%0.2 %1.1 %0.3 -%0.9 
USD/HUF 222.9 -%1.8 -%1.9 %1.8 %2.2 
USD/BRL 2.0055 %0.2 %1.6 -%0.1 -%1.3 
USD/PLN 3.1400 -%0.7 %0.1 %0.7 %0.1 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Anadolu Efes 1Ç sonuçlarında operasyonel görüntü olumsuz olmasına rağmen Coca Cola 

İçecek’in tam konsolidasyonu nedeniyle bir defaya mahsus gelirler sayesinde net kar 2.7 

milyar TL seviyesinde geldi. FAVÖK 222 milyon TL ile 214milyon TL olan HSBC 

beklentisine paralel ancak 254 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. 

Gelirlerin gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında hedeflerin altında kalması nedeniyle 

sonuçlara olumsuz tepki gelebileceğini düşünüyoruz. 

BİM 1Ç sonuçları beklentilere paralel geldi. Net kar geçen yıla göre %7 artışla 97 milyon 

TL’ye ulaşarak 100 milyon TL olan HSBC ve 96 milyon TL olan piyasa beklentisine 

paralel gerçekleşti. Satış büyümesi %15 ile beklentilerin kısmen altında kalırken FAVÖK 

marjı da geçen yılın aynı dönemine göre %0.33 gerilemesine karşın her iki gösterge de 

şirketin hedef bandı içerisinde kaldı. Sonuçlara kısa vadede önemli bir tepki gelmesini 

beklemiyoruz.  

Coca Cola İçecek güçlü 1Ç sonuçları açıkladı. Net kar 244 milyon TL’lik bir defaya 

mahsus gelir (Coca Cola İçecek’in tam konsolidasyonu nedeniyle) ile 275 milyon TL 

seviyesine ulaştı. Bu gelir hariç bakıldığında 31 milyon TL seviyesinde olan kar gerek 25 

milyon TL olan HSBC gerekse de 21 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. 

Benzer şekilde satış ve FAVÖK performansının da olumlu olması nedeniyle sonuçlara 

piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. 

Tekfen Holding 1Ç finansal sonuçlarını bugün açıklanacak. HSBC net kar tahmini 98m 

TL, FAVÖK tahmini 104m TL, net satış tahmini 1,080m TL olup, CNBC anketine göre 

piyasa tahminleri net kar 64m TL, FAVÖK 83m TL ve net satış tahmini 1,052m TL’dir. 

Şirket 1Ç 2012’de 92m TL net kar, 99m TL FAVÖK ve 1,023m TL net satış elde etmişti.    

Tofaş 1Ç finansal sonuçlarını bugün açıklanacak. HSBC net kar tahmini 104m TL, 

FAVÖK tahmini 205m TL, net satış tahmini 1,675m TL olup, CNBC anketine göre piyasa 

tahminleri net kar 103m TL, FAVÖK 199m TL ve net satış tahmini 1,635m TL’dir. Şirket 

1Ç 2012’de 97m TL net kar, 188m TL FAVÖK ve 1,529m TL net satış elde etmişti. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[AEFES.IS; Mevcut Fiyat: 31.30 TL, Hedef Fiyat: 33.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 94.75 TL, Hedef Fiyat: 98.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[CCOLA.IS; Mevcut Fiyat: 53.00 TL, Hedef Fiyat: 55.80 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 7.46 TL, Hedef Fiyat: 8.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 12.60 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 GSD Holding 1.54 %10.0 
2 Tekstilbank 1.76 %4.8 
3 Yapı ve Kredi 

Bank. 
6.10 %4.5 

4 Hürriyet Gzt. 0.99 %4.2 
5 Garanti Bankası 10.75 %3.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Koza Altın 32.40 -%4.1 
2 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.47 -%3.9 

3 Eczacıbaşı İlaç 2.44 -%3.2 
4 Afyon Çimento 61.25 -%2.4 
5 Mondi Tire Kutsan 1.24 -%2.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 İş Bankası (C) 7.58 384.1 
2 Garanti Bankası 10.75 377.9 
3 T. Halk Bankası 20.90 237.5 
4 Akbank 10.16 233.6 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
6.10 223.3 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü  

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 

Bülent Yurdagül - Araştırma  Direktörü bulentyurdagul@hsbc.com.tr 

  
Tamer Şengün – Direktör Yardımcısı  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Müdür  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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