
 

 



Merkez Bankası, Mayıs ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve İktisadi Yönelim 

Anketi verilerini açıkladı. 2013 yılı Mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 

bin 529 işyerine anket formu gönderen Merkez Bankası, 2 bin 67 katılımcıdan yanıt aldı. 

Yanıtlama oranı %81.7 oldu. İktisadi Yönelim Anketi’ne göre, içinde bulunduğu sanayi 

dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu 

belirtenlerin oranı %17.2’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı %76.1’e yükselirken, daha 

kötümser olduğunu belirtenlerin oranı %6.7’ye geriledi. 

Merkez Bankası 2013 yılı Mayıs ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 

verilerini açıkladı. 2013 yılı Mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 529 

işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderen Merkez Bankası, 2 bin 67 

katılımcıdan yanıt aldı. Merkez Bankası, tüm katılımcıların yanıtlarını ağırlıklı olarak 

toplulaştırdı. Buna göre 2013 yılı Mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım 

oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak %74.7’den %74.8 seviyesine yükseldi. 

İmalat sanayi kapasite kullanımı bir önceki aya göre 1.2 puan artış gösterdi. İmalat sanayi 

kapasite kullanımı oranı 2013 yılı Ocak ayında %72.4,Şubat ayında %72.2, Mart ayında 

72.7, Nisan ayında %73.6 düzeyinde gerçekleşmişti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel 

etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak %74.6 

oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 2013 yılı Ocak ayında 

%73.1, Şubat ayında %73.3,Mart ayında %74, Nisan ayında %74.3 düzeyinde 

gerçekleşmişti. 

Alkol ürünlerinin satış ve pazarlanmasındaki sınırlamalar 3 ay içinde uygulamaya 

girecek. Alkollü ürünlerin üzerinde bazı kısıtlamalar içeren yeni yasa, Resmi Gazete'de 

yayınlandıktan 3 ay sonra geçerli olacak. 

 

Günlük Bülten 

 Halkbank 3 milyar dolara kadar yurtdışı borçlanma aracı 
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 Özelleştirme Yüksek Kurulu AYEDAŞ’ın Sabancı Holding’e 

devrini onayladı  
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Salı 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 90,546.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 345,608.5 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 99,268.5 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,565.23 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,649.6 0.0% 
Dow Jones 15,303.1 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,459.1 0.0% 
Frankfurt DAX 8,383.3 0.9% 
Paris CAC 40 3,995.2 1.0% 
Londra FTSE–100 6,654.3 0.0% 
Rusya RTS 1,385.1 -0.2% 
Shangai Composite 2,293.1 0.2% 
Bombay Stock Exc. 20,030.8 1.7% 
Brezilya Bovespa 56,395.9 0.0% 
Arjantin Merval  3,530.9 0.6% 
Nikkei 225 14,142.7 -3.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 90,546.8 -%0.5 %6.4 %65.2 
USD/TRY 1.8442 %0.0 %2.4 %0.7 
EUR/TRY 2.3871 -%0.1 %1.8 %3.7 
EUR/USD 1.2944 -%0.1 -%0.6 %3.0 
Altın/Ons ($) 1,393.8 %0.5 -%5.4 -%11.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.77   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Dün Amerikan ve İngiliz mali piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmaları dünyanın geri 

kalanında da göreceli olarak sakin bir eğilime neden oldu. Kısa vadeyi bir kenara bırakıp 

büyük resme odaklanmak gerekirse, bir yandan aşırı likidite bolluğu nedeniyle hisse 

senedi piyasalarında her geçen gün yeni bir rekor kırılırken diğer yandan ise zayıf 

makroekonomik performans geleceğe yönelik umutları azaltıyor. Bu ikilemin hangi yöne 

doğru kıvrılacağı merak edilirken merkez bankalarının her gün yeni bir parasal genişleme 

ya da faiz indirimi kararları almaları da muhtemel sonu biraz daha geciktiriyor. Bu 

çerçevede İsrail Merkez Bankası dün bu ay içindeki ikinci faiz indirim kararını alırken 

politika faizini %1.25’e indirdi (bunun krizin başlangıcından bu yana 526. faiz indirimi 

olduğunu not etmekte yarar var). Para otoriteleri, krizden çıkmak adına her türlü desteği 

verirlerken siyasilerin üzerlerine düşen görevleri ihmal etmeleri ise uzun vadede iyimser 

olunmayı ne yazık ki zorlaştırıyor. 

Kriz sonrası dünya ekonomisindeki büyüme açığını kapatmasıyla bilinen Uzakdoğu’dan 

son dönemde pek de iyi haberler gelmiyor. Her ne kadar Japonya ile daha önce 

görülmemiş miktarda bir parasal genişleme ile ekonomiyi desteklemeye çalışsa da 

uyguladığı politikanın oldukça riski olduğu biliniyor. Çin’de ise zayıflayan ekonomik 

aktivite sonrasında dün yöneticilerden beklenmeyen bir açıklama geldi. Çin Başbakanı Li, 

Çin’in önümüzdeki dönemde daha düşük bir büyüme rakamı ile yola devam edeceği 

sinyalini verdi. 2000’li yılların sonlarında çift haneli büyüme rakamlarına alışmış ancak 

son dönemde %7’li rakamlara gerileyen büyümenin önümüzdeki yıllarda %7’lerde 

kalabileceği vurgulandı. Çin’in daha düşük bir ekonomik büyümeye razı olması ve 

Japonya’nın riskli bir para politikası önümüzdeki döneme ilişkin görünümü bir miktar 

olumsuz etkiliyor. 

Türkiye cephesinde TCMB Başkanı Başçı’nın dün Bakanlar Kurulu’na yaptığı sunum 

gündemin en önemli maddesiydi. Başçı ana hatlarıyla küresel talebin arzu edilen 

düzeylerin altında seyretmeye devam edeceğini belirtip, Türkiye’de büyümenin 2013-

2015 döneminde daha dengeli bir seyir izlemesi ve kademeli olarak hız kazanması 

yönünde bir beklentilerinin olduğunu vurguladı. Enflasyonun bu yıl %5 hedefine oldukça 

yakın bir düzeyde tamamlanmasını beklediklerini belirten Başçı, yapısal reformların uzun 

vade açısından büyük bir önem arzettiğini sözlerine ekledi. Başçı’nın sunumda döviz ya 

da faizlerin düzeyine ilişkin herhangi bir vurgu yapmadığını ve bu yönüyle de sunumum 

piyasalarda doğrudan bir yansıması olmayacağını düşünüyoruz. 

Bu sabah Asya’da tepki niteliğinde iyimser bir hareket gözlemliyoruz. Japon Nikkei 

endeksi, Yen’deki değer kaybının yardımı ile %1.5 oranında artıda işlem görürken diğer 

bölge borsalarında göreceli olarak yatay bir seyir izleniyor. Amerikan vadelileri hafif 

oranda yukarıda işlem görürken Avrupa piyasalarının güne sınırlı oranda alımlarla 

başlaması bekleniyor. Bugün ABD’de Richmond ve Dallas FED endeksleri ile tüketici 

güveni, İtalya ve Belçika’nın borçlanma ihaleleri takip edilecek. 

USDTRY kuru 1.84-1.85 aralığı içerisinde dengelenme arayışı içerisinde. Son günlerde 

hareket boyunun azalması yükselişin sona erdiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak, bunun 

henüz erken olduğunu ve bu yargıya varabilmek için USDTRY kurunun 1.8300’ün altına 

inmesi gerektiğini öngörüyoruz. EURUSD paritesi, Avrupa Merkez Bankası’nın negatif 

mevduat faizi söylemiyle zayıf bir görünüm arzediyor. Son günlerde 1.29’lu rakamlarda 

 
Piyasa Gündemi 

27 Mayıs Pazartesi Türkiye Sanayi Güveni- Mayıs

28 Mayıs Salı ABD Tüketici Güveni- Mayıs

29 Mayıs Çarşamba Almanya İşsizlik Oranı- Mayıs

Almanya Tüketici Fiiyat Endeksi- Mayıs

30 Mayıs Perşembe ABD GSYİH- 1Ç

ABD Tamamlanmamış Ev Satışları- Nisan

31 Mayıs Cuma ABD Özel Tüketim Harcamaları- Nisan

Almanya Perakende Satışları- Nisan

Türkiye Ticaret Dengesi- Nisan

Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Mayıs

Euro Zone İşsizlik Oranı- Nisan  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8442 %0.2 %2.7 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.60 %1.7 %6.7 -%1.5 -%3.8 
USD/HUF 223.7 -%0.9 -%2.3 %1.1 %5.1 
USD/BRL 2.0546 %0.7 %2.3 -%0.5 %0.4 
USD/PLN 3.2469 -%0.1 %2.7 %0.3 %0.0 

 

 



 



yataya giren parite açısından yukarıda 1.3025 ve 1.3120 seviyeleri; aşağıda ise 1.2800 ve 

1.2750 ön plana çıkarılabilir. Türk bono ve tahvillerinde not artırımı sonrasında yaşanan 

kar satışlarında sona gelindiği ve önümüzdeki dönemde enflasyondaki olumlu görünüm 

paralelinde yeniden bir düşüş eğilimine girileceğini tahmin ediyoruz. Türk hisse senetleri 

ise bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeler nedeniyle dün hafif satıcılı bir görünüm 

kaydetse de orta vadede hikayesi olan yegane ülkelerden birisinin borsası olması 

nedeniyle olumlu olacağını tahmin ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Aksa Enerji’nin grup şirketi Aksa Elektrik Irak’a elektrik ihracatı için başvuruda 

bulundu. Yapılan açıklamada şirketin Irak’a yıllık 1000 GWsaat elektrik ihraç etmek için 

başvurduğu belirtildi. Hatırlanacağı gibi Aksa Elektrik’in Suriye’ye yıllık 2000 GWsaat 

elektrik satma anlaşması bulunuyor ve şirket son döneme kadar bu anlaşma yoluyla 

ülkeye elektrik satıyordu. Irak’a elektrik satışının operasyonel dağılımı artırması ve 

Türkiye’de kısıtlı bir büyüme ile geçeceğini düşündüğümüz 2013 yılı için FVAÖK’ü 

desteklemesi açısından olumlu buluyoruz. 

Halkbank 3 milyar dolara kadar yurtdışı borçlanma aracı ihracı planlıyor. Halkbank 

Yönetim Kurulu Genel Müdürlüğe yurtdışında ihraç edilmek üzere 3 milyar dolara kadar 

ve 10 yıl vadeye kadar borçlanma aracı ihracı için yetki verdi. Verilen yetki çerçevesinde 

Halkbank, Eurobond, ikincil-sermaye benzeri kredi, covered-bond, GMTN ve EMTN 

ihraç edebilecek. Halkbank’ın olası ikincil-sermaye benzeri kredi ihracı bankanın sermaye 

yeterlilik oranını oldukça yüksek bir seviyeye yükseltebilir ve bu da önümüzdeki 

dönemlerde bankanın daha yüksek temettü dağıtım oranına ulaşarak sermaye verimini 

piyasa ortalamalarının üzerinde tutmasını sağlayabilir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu AYEDAŞ’ın Sabancı Holding’e devrini onayladı. Resmi 

Gazete’de yer alan haberde AYEDAŞ’ın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 

Sabancı Holding ve E.On ortaklığı olan EnerjiSA’ya devrinin onaylandığı belirtildi. 

Hatırlanacağı gibi Enerjisa AYEDAŞ için 1.227 milyar dolar teklif vermişti.   

Paşabahçe elindeki %3.93’lük Şişecam hissesini İş Bankası Mensupları Sandığı’na sattı. 

Paşabahçe, Grup içinde devam eden sadeleşme ve yeniden yapılanma çerçevesinde 

elindeki %3.93’lük Şişecam hissesini (son 10 günün ortalama fiyatı olan) 3.24 TL’den 

sattı. Bu işlemin grup yapısını sadeleştirme etkisi ve Paşabahçe’nin halka arz sürecini 

hızlandırması açısından olumlu buluyoruz. 

Türk Telekom Digiturk satışına ilgi gösterebilir. Habertürk Gazetesi’nde yeralan habere 

göre, Digiturk’un satış süreci ile Türk Telekom’un yanısıra Canal Plus da ilgileniyor. 

Haberde Canal Plus’un 2011 yılında Digiturk’un %46’sına 1 milyar dolar önerdiği ve bu 

fiyata göre Çukurova’nın %53 hissesinin değerinin 1.2 milyar dolar olacağı belirtiliyor. 

TMSF Başkanı Gül satış sürecinin 1-2 ay içerisinde başlayabileceğini açıkladı. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 20.75 TL, Hedef Fiyat: 28.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.17 TL, Hedef Fiyat: 7.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 3.35 TL, Hedef Fiyat: 3.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 7.46 TL, Hedef Fiyat: 9.20 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 12.30 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 8.36 TL, Hedef Fiyat: 8.50 TL, Endekse Paralel Getiri]  

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Karsan Otomotiv 1.53 %13.3 
2 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.59 %12.8 

3 Gözde Girişim 5.80 %6.6 
4 Aksa 6.68 %6.0 
5 Martı Otel 1.12 %4.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Aksa Enerji 4.17 -%6.3 
2 Vakıflar Bankası 6.58 -%3.8 
3 Garanti Bankası 10.65 -%2.7 
4 Anadolu Efes 27.30 -%2.5 
5 Global Yat. 

Holding 
1.56 -%2.5 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 10.65 267.2 
2 Akbank 9.76 148.7 
3 İş Bankası (C) 7.46 121.7 
4 Vakıflar Bankası 6.58 119.0 
5 Türk Hava Yolları 9.00 105.9 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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