
 

 



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin "Ba1" seviyesinde 

bulunan kredi notunu bir basamak artırarak yatırım yapılabilir ülke statüsü olan 

"Baa3"e çekti. Bununla birlikte Moody's görünümü "durağan" olarak belirledi. 

Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke seviyesine 

yükseltilmesinde Türkiye'nin makroekonomik ve kamu finansmanı dinamiklerindeki 

"mevcut ve beklenen" iyileşmenin etkili olduğu ifade edilirken, yapısal ve kurumsal 

reformlarda kaydedilen ilerlemenin de ülkenin dış şoklara olan kırılganlığını azaltacağı 

belirtildi. Fakat Moody's Türkiye'nin hala yüksek bir cari açık verdiği uyarısında 

bulunurken, bu tarafta yaşanabilecek bir bozulmanın Türkiye'nin kredi notu üzerinde 

baskı yaratabileceği uyarısında bulundu. Moody's'in bu kararı ile beraber Türkiye'nin 

kredi notu üç derecelendirme kuruluşundan ikisi tarafından yatırım yapılabilir seviyeye 

çekilmiş oldu. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Mayıs ayı toplantısında faizlerde 50 

baz puanlık indirim kararı aldı. Banka, %5.00 seviyesinde bulunan politika faizinde (1-

haftalık repo faizi) 50 baz puan indirerek %4.50 seviyesine çekti. Bununla birlikte Merkez 

Bankası, gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faizlerinde de 50’şer baz puanlık 

indirime giderken, sırasıyla %6.50 ve %3.50 seviyelerine indirdi. Buna bağlı olarak 

gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faizleri arasındaki fark 300 baz puanda sabit 

kalırken, politika faiz koridorunun bant aralığı aşağı çekilmiş oldu. Bunun dışında Merkez 

Bankası Türk lirası zorunlu karşılık oranlarında döviz olarak tutulabilecek kısma ilişkin 

rezerv opsiyon katsayılarında da yukarı yönlü ayarlamaya giderken, ortalamada 

1.78(x)'den 1.83(x)'e yükseltti. Banka, aynı zamanda, yabancı para zorunlu karşılık 

oranlarında da ortalamada 0.4 puanlık artırıma giderken, %11.9 seviyesine çekti. Merkez 

Bankası, rezerv opsiyon katsayılarında yapılan ayarlamayla (%84.1’lik mevcut 

yararlanma oranlarıyla) döviz rezervlerinin USD 0.8bn artacağını ifade ederken, yabancı 

para zorunlu karşılık oranlarında yapılan artırımın da döviz likiditesini USD 1.0bn 

azaltacağını açıkladı. Toplantı sonrasında yapılan kısa bilgilendirme notunda Merkez 

Bankası, faiz indirimlerinin Türkiye'ye yönelik sermaye akımlarının Türk lirası üzerindeki 
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İMKB verileri 

İMKB–100 91,946.7 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 351,505.5 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 101,657.7 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,910.60 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,650.5 -0.5% 
Dow Jones 15,233.2 -0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,465.2 -0.2% 
Frankfurt DAX 8,369.9 0.1% 
Paris CAC 40 3,979.1 -0.1% 
Londra FTSE–100 6,687.8 -0.1% 
Rusya RTS 1,380.6 -0.7% 
Shangai Composite 2,251.8 1.2% 
Bombay Stock Exc. 20,247.3 0.2% 
Brezilya Bovespa 54,772.6 -0.3% 
Arjantin Merval  3,706.7 -0.4% 
Nikkei 225 15,037.2 -0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 91,946.7 -%0.2 %8.5 %58.3 
USD/TRY 1.8227 %0.1 %1.7 %0.3 
EUR/TRY 2.3466 %0.0 %0.1 %1.5 
EUR/USD 1.2874 -%0.1 -%1.6 %1.2 
Altın/Ons ($) 1,389.7 -%0.4 -%0.5 -%9.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.75   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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etkilerini bertaraf etmek adına yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte Banka, zorunlu 

karşılık oranlarında ve rezerv opsiyon katsayılarında yapılan artırımların da kredi artış 

hızını dengelemek ve döviz rezervlerini artırmak adına gerçekleştirildiğini belirtti. Merkez 

Bankası ekonomik aktiviteye ilişkin retoriğinde hiç bir değişikliğe gitmezken, iç talebin 

sağlıklı bir şekilde toparlandığını, bununla birlikte ihracatın global talep koşullarındaki 

zayıflığa da bağlı olarak yavaşladığını belirtti. Ve fakat Banka, mevcut para politikası 

duruşunun ve “emtia fiyatlarındaki düşüşlerin” cari açıktaki artışı sınırlayacağını öngördü. 

Salıpazarı Limanı (Galataport) ihalesini Doğuş Holding kazandı. İstanbul’un tek 

kruvaziyer limanı olan Salıpazarı Limanı’nın dün yapılan 30 yıllık işletme hakkı ihalesini 

702 milyon dolar teklifle Doğuş Holding kazandı. İhalede Torunlar GMYO, Alarko ve 

Global Yatırım Holding de yer aldı. Torunlar GMYO’nun ihaleyi bu fiyat seviyesinde 

kazanamamış olmasını borçluluk seviyesinin artmaması açısından olumlu bir gelişme 

olarak görüyoruz. Hatırlanacağı gibi önceki özelleştirme ihalesinde Salıpazarı Limanı’nın 

49 yıllık işletme hakkı için Global Yatırım-Ofer OGG 3.6 milyar Euro teklif verilmiş 

ancak ihale daha sonra Danıştay tarafından iptal edilmişti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları zayıf şirket karları ve global ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılarla zayıf 

bir seyir izlerken, ABD borsaları beklentilerin belirgin altında kalan konut başlangıçları ve 

haftalık işsizlik sigortası verileri sonrasında ortalamada %0.5 geriledi. Asya borsaları 

haftanın son işlem gününde pozitif eğilimli karışık bir seyir izlerken, ABD future’ları 

ortalamada %0.2 primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.95 seviyelerinden açıldığı günü zayıf ekonomik 

veriler sonrasında %1.88 seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler 

%1.88 seviyelerinden geçiyor. ABD tarafında açıklanan veriler USD üzerinde baskı 

yaratsa da etkisi kısa soluklu oldu. EURUSD paritesi 1.285 – 1.293 aralığında hareket 

ettiği günü 1.288 seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler 1.286 

seviyelerinden geçiyor. ABD’de açıklanacak olan Michigan Üniversitesi tüketici güven 

endeksi verişine kadar genel itibariyle dar bir bant içinde hareket edeceğini 

düşündüğümüz EURUSD’nin gün içinde 1.281 – 1.291 aralığında işlem görmesini 

bekliyoruz. 

USD’nin diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanması altın fiyatları 

üzerindeki baskının devam etmesine neden olurken, altının ons fiyatı USD 1370 – USD 

1398 aralığında hareket ettiği günü USD 1386 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1383 seviyelerinden güne başlayan altında, USD’nin diğer gelişmiş ülke 

para birimleri karşısında seyrinin önemli olacağını hatırlatırken, altının ons fiyatının USD 

1360 – USD 1400 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da Merkez Bankası’nın faiz kararı takip 

edilirken, BİST-100 hafif çaplı kar satışlarıyla günü %0.2 düşüşle tamamladı. Kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody’s’in not artırım haberi sonrasında güne pozitif bir 

başlangıç yapacağını düşündüğümüz BİST-100’un gün içinde 91,500 – 93,600 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

Merkez Bankası’nın faiz kararı bono piyasasına olumlu yansırken, gösterge bononun 

bileşik faizi %5.04 seviyelerinden açıldığı günü %4.80 seviyelerinden tamamladı. Güne 

Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir ülke statüsüne ulaştığı haberiyle başlayan 

bono piyasasındaki olumlu seyrin belirginleşeceğini düşünmekle birlikte, gösterge 

bononun gün içinde %4.5 - %4.8 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 

10 yıl vadeli tahvilde %6.00 seviyelerinin altına bir hareket yaşanabileceği kanaatindeyiz. 

Türk lirası, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında değer kaybederken, USDTRY kuru 

1.820 – 1.838 aralığında hareket ettiği günü Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke statüsüne 

kavuştuğu haberleri sonrasında 1.824 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.826 

seviyelerinden güne başlayan USDTRY’de not artırım haberinin olumlu yansıyabileceğini 

tahmin ederken, gün içinde 1.817 – 1.834 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 
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 1.8227 %1.3 %1.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.32 %3.3 %1.4 -%1.9 %0.0 
USD/HUF 226.2 %0.6 -%1.1 %0.7 %2.5 
USD/BRL 2.0268 %0.6 %0.4 %0.7 %1.1 
USD/PLN 3.2497 %2.7 %3.0 -%1.3 -%1.5 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Akenerji 1Ç’de 4 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç’de piyasa beklenti ortalaması olan 

3 milyon TL zarar ile paralel ancak HSBC beklentisi olan 11 milyon TL’nin altında 

kalmış oldu. Zararın HSBC beklentisinin üzerinde gelmesinin temel sebebi, daha yüksek 

kambiyo zararı elde edilmiş olması olarak öne çıkıyor. Operasyonel tarafta ise, şirket 

1Ç’de 154 milyon TL ciro elde ederek geçen yılın %32 altında kalırken HSBC ve piyasa 

beklentisi olan 165 ve 185 milyon TL’nin de altında kaldı. 1Ç FVAÖK’ü ise güçlü 

hidroelektrik üretimi sayesinde 56 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen senenin iki 

katına çıkarken HSBC beklentisi olan 50 milyon TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 

40 milyon TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşti.1Ç FVAÖK marjı da %36 seviyesinde 

gerçekleşerek Akenerji’nin tarihindeki en yüksek seviyeye yükseldi (geçen yıl ilk çeyrek 

%12, Aksa Enerji’nin bu çeyrek performansı ise %19 düzeyinde kaldı). Her ne kadar 

sonuçlar ilk çeyrekte zarara işaret etse de yüksek operasyonel performans olumlu bir 

görünüm olarak öne çıkıyor. 

Koç Holding 1Ç’de piyasa beklentisine paralel kar açıkladı. Koç 1Ç CNBC tahminine 

(TRY460m) paralel olarak 452m TL net kar açıkladı. Net kar HSBC’nin 375m TL olan 

tahminin üzerinde geldi. Açıklanan operasyonel rakamlar tahminlerin altında gözükmekle 

birlikte bunun nedeni tahminlerin içermediği eşit yönetime tabi iştiraklerin konsolidasyon 

yöntemindeki (beklenen) UFRS değişiklikliği (Ford Otosan, Tofaş, Türk Traktör gibi 

şirketler artık konsolide edilmiyor). Bu nedenle, satışlar ve FAVÖK gibi kalemleri piyasa 

tahminleriyle karşılaştırmak mümkün değil. Ancak konsolide gelirlerdeki yıllık bazda %6 

düşüş, faaliyet karındaki %11'lik düşüş (büyük ölçüde Tüpraş'a bağlı ) ve kardaki %53'lük 

daralma (Tüpraş ve kur farkına bağlı)  2012 yılıyla kıyaslandığında ile zayıf sonuçlara 

işaret ediyor. Fakat açıklanan net kar, piyasa beklentisine yakın olduğundan önemli bir 

tepki oluşmayabilir. 

Sabancı Holding 1Ç sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Sabancı Holding 571 milyon 

TL (düzeltilmiş net kar 609 milyon TL) ile 1Ç’de 501 milyon TL olan CNBCe piyasa 

tahmini ve 449 milyon TL olan HSBC tahmininin üzerinde net kar açıkladı. Net karda bu 

farkı oluşturan nedenler şu şekilde sıralanabilir. 1) özellikle finans segmenti sayesinde 

FAVÖK HSBC tahminin %19, piyasa tahmininin %23 üzerinde geldi, 2) net finansal 

giderler beklentilerden düşük seviyede gerçekleşti (34 milyon – beklenti 90 milyon TL 

idi), 3) düşen azınlık payları da kar artışında etkili oldu. Daha önce JV prensibiyle 

kaydedilen Enejisa, Akçansa, Brisa, Avivasa, Carrefoursa’nın pay artışıyla azınlık payı 

%49 seviyesine indi. Önceki yöntemle hesaplandığında, FAVÖK’de %80, net karda da 

%93’lük bir büyüme görülüyor. Finans sektöründen görülen büyük katkıya rağmen enerji 

tarafında da olumlu sonuçlar dikkat çekti (%22 gelir, %121 FAVÖK büyümesi). Sanayi 

işkolundaki nispeten olumsuz performansa rağmen, genel olarak sonuçların Sabancı 

açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. 

Türk Hava Yolları bugün 1Ç finansal sonuçlarını yayınlayacak. HSBC 72 milyon net 

zarar (piyasa tahmini 36 milyon TL zarar); 171m milyon TL FAVÖK (piyasa 152m TL) 

ve 3.61 milyar TL gelir (piyasa 3.54 milyar TL) bekliyor. Şirket 1. çeyrekte geçen yıl 29 

milyon TL zarar, 0.4m TL FAVÖK ve 2.84 milyar TL gelir açıklamıştı. 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Emlak Konut 

GMYO 
3.34 %3.7 

2 Banvit 4.15 %2.7 
3 Anadolu Sigorta 1.36 %2.3 
4 Otokar 79.75 %2.2 
5 İş Fin. Kir. 1.05 %1.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İttifak Holding 5.42 -%10.0 
2 Net Turizm 0.92 -%3.2 
3 Asya Katılım 

Bankası 
2.15 -%3.1 

4 Net Holding 2.40 -%2.8 
5 Ak Enerji 1.71 -%2.3 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 11.05 268.1 
2 İş Bankası (C) 7.68 249.8 
3 T. Halk Bankası 21.50 199.9 
4 Akbank 10.30 175.4 
5 Turkcell 11.80 162.7 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKENR.IS; Mevcut Fiyat: 1.71 TL, Hedef Fiyat: 2.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 12.75 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 13.40 TL, Hedef Fiyat: 14.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 8.26 TL, Hedef Fiyat: 10.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 51.75 TL, Hedef Fiyat: 57.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 11.45 TL, Hedef Fiyat: 12.70 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 – 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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