
 

 



Merkez Bankası 2013 yılı Mart ayı Ödemeler Dengesi geçici verilerini açıkladı. Buna 

göre 2013 yılının Mart ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine göre 868 

milyon dolar tutarında, % 13.9 oranında azalışla 5 milyar 396 milyon dolar düzeyinde 

gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre % 2.3 

oranında azalarak 15 milyar 917 milyon dolar oldu. Mart itibarıyla son on iki aylık 

birikimli cari açık ise 47 milyar 138 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl Mart 

ayında cari işlemler açığı 6 milyar 264 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2013 Sanayi Ciro Endeksi verilerini 

açıkladı. Buna göre Sanayi Ciro Endeksi (toplam), 2013 yılı Mart ayında geçen yılın aynı  

ayına göre % 2 oranında artışla 148.6 oldu. Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre ise % 

13.1 oranında artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Mart 

ayında, geçen yılın aynı ayına göre; madencilik ve taş ocakçılığı endeksi hemen hemen 

aynı düzeyini korudu. Geçen yıl Mart’ta 146.2 olan endeks, bu yılın mart ayında 146.1 

düzeyinde belirlendi. Mart ayında imalat sanayi endeksi ise % 2.1 oranında artışla 

145.7’den % 148.8’e yükseldi. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 89,765.2 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 347,844.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 100,175.9 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,611.60 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,633.8 0.0% 
Dow Jones 15,091.7 -0.2% 
NASDAQ-Comp. 3,438.8 0.1% 
Frankfurt DAX 8,279.3 0.0% 
Paris CAC 40 3,945.2 -0.2% 
Londra FTSE–100 6,631.8 0.1% 
Rusya RTS 1,422.3 -0.5% 
Shangai Composite 2,241.9 -0.2% 
Bombay Stock Exc. 19,691.7 -1.9% 
Brezilya Bovespa 54,447.8 -1.2% 
Arjantin Merval  3,581.8 -3.5% 
Nikkei 225 14,782.2 1.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 89,765.2 %0.2 %6.1 %52.5 
USD/TRY 1.8059 %0.3 %1.0 %1.5 
EUR/TRY 2.3423 %0.0 %0.3 %1.7 
EUR/USD 1.2970 -%0.3 -%0.7 %0.3 
Altın/Ons ($) 1,433.3 %0.7 %5.5 -%9.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.78   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalardaki iyimser hava korunurken Amerikan Merkez Bankası’nın 

(FED) bir sonraki politika adımına ilişkin beklentilerdeki değişiklik, kafalarda soru 

işaretlerine neden oluyor. Son dönemde ABD’de açıklanan makroekonomik veriler 

beklentilere göre daha iyi geliyor. Mart ayı istihdam verisinin olumlu olması ve önceki 

aylara ilişkin olumlu güncellemeler; haftalık işsizlik maaşı başvurularının son beş yılın en 

düşük düzeyinde gelmesi, dün açıklanan perakende satışların beklentileri aşması gibi bazı 

göstergeler ABD ekonomisinde belirgin bir toparlanma olduğuna yönelik önemli 

göstergeler. Bu bağlamda iki hafta önce %1.60 civarında işlem gören Amerikan 10 yıllık 

tahvil faizleri gelen ekonomik veriler ile birlikte kademeli bir yükseliş kaydederek dün 

%1.95’e ulaştı. Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde FED bölge başkanlarının 

çıkış stratejisi ile ilgili altyapıyı oluşturduklarının belirtilmesi de bu eğilime destek oldu. 

Bu gelişmeler ABD Doları’nın değer kazanmasına ve risk iştahının hafifçe azalmasına 

neden oluyor. Yine de, FED’in çıkış stratejisini yakın bir gelecekte devreye sokamayacağı 

algılamaları mali piyasaları dengede tutmaya yardımcı oluyor. 

Türkiye cephesinde fiyatların geldiği seviyelerin kar satışlarını tetiklemesi (zira hem hisse 

senedi, hem de faizler tarihi seviyelerden işlem görüyor), dün bir miktar satış baskısına 

neden oldu. Perşembe günü düzenlenecek olan TCMB’nin Mayıs ayı olağan Para 

Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklenen faiz indirimi, TL’nin döviz sepeti 

karşısındaki değerini 2.08’li seviyelere itti. Bu da somut olarak USDTRY kurunu 

1.81’lere çıkardı. Hazine’nin düzenlediği ve başarılı geçen tahvil ihraçları faiz cephesinde 

olumlu bir yansımaya neden oldu. Gösterge bileşik faiz %5.0 seviyesi civarında 

dengelenirken uzun vadeli faizler, Amerikan faizlerindeki yükseliş ile birlikte göreceli 

olarak zayıf bir seyir izledi. Hisse senedi piyasasında ise gün içerisindeki satışlar, 

kapanışa doğru gelen alımlarla dengelenince hafif yukarı yönde bir kapanış oldu. BİST-

100 endeksi günü %0.22 oranında yükselişle tamamladı. Genel olarak baktığımızda, kısa 

vade içerisinde beklenen not artırımı nedeniyle Türk Lirası enstrümanlarının güçlü 

kalmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Özelde dün açıklanan Mart ayı cari işlemler açığının 

beklentilerin altında kalmasını artı olarak belirtmemiz faydalı olabilir. 

Bu sabah Asya piyasalarına karışık bir seyir hakim. Çin’de basında yer alan haberlere 

göre ekonomi yönetiminin para politikasında gevşemeye gitmeyeceği vurgusu satışlara 

neden olmuş durumda. Çin gösterge hisse senedi endeksi şu dakikalarda %1.6 ekside 

işlem görüyor. Japon Yeni’nde değerlenme Japon borsasındaki sert yükseliş eğilimini bir 

günlüğüne de olsa durdurmuşken karşı tarafta Kore ekonomisi açısından olumlu bir 

durum olması nedeniyle G.Kore borsasında %1.1’lik artışa sebebiyet vermiş. Bugün 

Almanya’da açıklanacak enflasyon rakamları ile ZEW endeksi günün önemli 

makroekonomik gündemini teşkil ediyor. Avrupa borsalarının güne hafif çaplı alımlarla 

başlaması, bunun Amerikan piyasalarına da taşınması bekleniyor. Türkiye cephesinde 

Hazine’nin düzenleyeceği üç ayrı borçlanma ihalesi (yeni gösterge tahvil, 10 yıl vadeli 

tahvilin yeniden ihracı ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli yeni tahvil ihraçları) yakından 

izlenecek. İhalelere yönelik talebin güçlü olacağını tahmin ediyoruz. 

FED’in çıkış stratejisi ile ilgili basında yer alan haberler şu an pek etkili olmuşa 

benzemese de FED’in son toplantısının tutanaklarının yayımlanması ile birlikte bir miktar 

etkili olacağını düşünüyoruz (22 Mayıs). Ayrıca, ABD’den gelen makroekonomik 

verilerin güçlü kalmaya devam etmesi de bu yönde bir piyasa tepkisine neden oldu. Böyle 

 
Piyasa Gündemi 

13 Mayıs Pazartesi Türkiye Cari Denge- Mart

ABD Perakende Satışlar- Nisan

14 Mayıs Salı Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Nisan

Euro Zone Sanayi Üretimi- Mart

ABD İthalat Fiyat Endeksi- Nisan

15 Mayıs Çarşamba İngiltere İşsizlik Oranı- Mart

ABD Üretici Fiyat Endeksi- Nisan

Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Nisan

16 Mayıs Perşembe Euro Zone Ticari Denge- Mart

ABD Üretici Fiyat Endeksi- Nisan  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8059 %0.5 %0.7 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.16 %1.8 -%0.5 -%1.3 %1.2 
USD/HUF 227.3 %0.1 %0.4 %0.4 %0.3 
USD/BRL 2.0075 -%0.1 %0.3 %0.6 %0.4 
USD/PLN 3.2061 %1.0 %1.8 -%0.5 -%1.0 

 

 



 



bir durumda ABD Doları’nın değer kazanması olası. EURUSD paritesi teknik olarak son 

dönemde sıkıştığı 100-200 günlük ortalamaları aşağı yönde test ediyor. Bu denemesinde 

dün pek başarılı olmasa da yukarıda vurguladığımız temel nedenlerden dolayı 

önümüzdeki dönemdeki denemelerinde başarılı olma ihtimali kuvvetli. Teknik olarak 

1.3000 seviyesi önem arzediyor.  

TCMB’nin Perşembe günkü toplantısında faizlerde indirime gidecek olması herkesin 

beklentisi. İndirim miktarının ne kadar olacağına ilişkin belirsizlikler var. TCMB’nin 50 

baz puanlık bir faiz indirimi TL’yi kısa vadede olumsuz etkileyebilir. Ancak, yakına 

vadede beklenen not artırımı nedeniyle henüz bunu somut olarak göremiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Albaraka Türk 1Ç net karı beklentilerin üzerinde. Albaraka Türk’ün 1Ç net karı 54mn 

TL ile HSBC beklentisi olan 50mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 47mn 

TL’nin ise üzerinde gerçekleşti. Açıklanan net kar rakamı geçtiğimiz çeyreğin %26 geçen 

yılın aynı çeyreğinin ise %37 üzerinde gerçekleşti. Net faiz marjı bu çeyrekte bankanın 

kar/zarar ortaklığı projelerinden elde ettiği gelir nedeniyle beklentilerin üzerinde %5.0 

seviyesinde gerçekleşirken, kar/zarar ortaklığı projesi gelirine göre düzeltilmiş net faiz 

marjı %4.65 seviyelerinde gerçekleşti. Net ücret ve komisyon gelirleri bu çeyrekte 

beklentilerin ve 4Ç’nin hafif altında 26mn TL olarak gerçekleşirken, düşüşteki ana neden 

teminat mektubu miktarındaki azalış ve ödenen komisyonlardaki artış olarak gösteriliyor. 

Aktif kalitesi tarafında ise olumlu gelişme ise, 4Ç’de takibe düşen alacağın bu çeyrekte 

geri çevrilmesi ve net takip oluşumunun düşüşü olarak görünmekte. Sonuç olarak, 

Albaraka Türk ilk çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde oldukça olumlu bir finansal 

performans gösterdi.  

Doğuş Otomotiv 1Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC net kar tahmini 64m TL, 

FAVÖK tahmini 84m TL olup piyasa (CNBC) tahminleri net kar 59m TL, FAVÖK 77m 

TL’dir. Şirket 1Ç 2012’de 72m TL net kar ve 77m TL FAVÖK açıklamıştı.  

Enka 1Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC net kar tahmini 263m TL, FAVÖK 

tahmini 356m TL olup piyasa (CNBC) tahminleri net kar 264m TL, FAVÖK 343m 

TL’dir. Şirket 1Ç 2012’de 327m TL net kar ve 317m TL FAVÖK açıklamıştı.    

Gübretaş’tan greve ilişkin açıklama. Gübretaş ilgili sendika Petrol- İş’in 13 Mayıs (dün) 

itibarıyla grev kararı aldığını bildirdi. Grevin ne zaman uygulanacağına ilişkin bir detay 

verilmedi ancak kanuna göre grev kararı açıklandıktan sonra 45 günlük süre bulunuyor. 

Kardemir 1Ç mali tablolarını vergi dairesine yolladı. UFRS sonuçları ile farklılıklar 

içeren bu tablolara göre kar rakamı beklentilerin bir miktar üzerinde gelirken operasyonel 

veriler düşük geldi. Buna göre satış gelirleri piyasa beklentisinin %14, tahmini FAVÖK 

rakamı ise %15-20 oranında düşük gerçekleşti. Bu arada şirket %24.9 oranında bedelsiz 

sermaye artırımına karar verdiğini açıkladı.  

Turkcell temettü politikasını açıkladı. Şirket önümüzdeki yıllarda oluşan net karın 

dağıtılabilir kısmının %50’sini ortaklara dağıtma konusunda bir prensip kararı aldığını 

açıkladı. Turkcell ayrıca ilgili mevzuat kapsamında kendi hisselerini geri almayı da 

değerlendirebileceğini açıkladı. 

THY Nisan trafik sonuçları. THY Nisan’da yolcu sayısında %26 artış, doluluk oranında 

da 2.2 puan artış (%79.2) elde ederken, kargo-posta hacminde %19 büyüme kaydetti. 

Böylece, Ocak-Nisan döneminde yolcu artışı yine %26 olurken yolcu doluluk oranı 4.3 

puan artışla %78.3, kargo-posta artışı da %15 seviyesinde gerçekleşti.   

THY’den basında çıkan haberlere ilişkin açıklama. THY, basında yeralan şirkette yönetim 

krizi olduğuna dair haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, haberlerin gerçeği 

yansıtmadığını, Genel Müdür Temel Kotil’in babasının rahatsızlığı nedeniyle almayı 

planladığı izni Hava-İş sendikası ile gelinen hassas süreç nedeniyle ertelediğini duyurdu. 

Öte yandan, THY ile Hava-İş arasında şu ana kadar anlaşma sağlanamazken Hava-İş’in 

daha önceki duyurusuna göre Çarşamba sabahı saat 03:00’da filli grev başlayacak. Grev 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Otokar 77.50 %6.5 
2 Gözde Girişim 4.82 %6.2 
3 Tofaş Oto. Fab. 13.45 %4.3 
4 Global Yat. 

Holding 
1.96 %3.7 

5 Aksigorta 2.46 %3.4 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Gübre Fabrik. 15.80 -%4.2 
2 GSD Holding 1.45 -%4.0 
3 Göltaş Çimento 67.00 -%3.9 
4 Anadolu Efes 27.50 -%3.5 
5 Doğan Yayın Hol. 0.89 -%3.3 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 10.50 340.9 
2 İş Bankası (C) 7.42 206.3 
3 T. Halk Bankası 20.90 170.6 
4 Akbank 10.02 147.9 
5 Türk Hava Yolları 8.00 146.9 

 

 



 



kararına karşın lokavt kararı almayan THY yönetimi çalışanların işe gelmelerini bekliyor. 

Hükümetin havacılıkta ulusal güvenlik ve kamu yararı kapsamında grevi önleme yetkisi 

bulunuyor.          

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ENKAI.IS; Mevcut Fiyat: 5.52 TL, Hedef Fiyat: 6.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 13.05 TL, Hedef Fiyat: 14.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ALBRK.IS; Mevcut Fiyat: 2.09 TL, Hedef Fiyat: 2.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 8.04 TL, Hedef Fiyat: 8.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 16.50 TL, Hedef Fiyat: 19.00 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.97 TL, Hedef Fiyat: 1.85 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 – 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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