
 

 



Mayıs’ta yurtiçi otomotiv satışları %15 arttı. ODD verilerine göre Mayıs’ta toplam 

hafif araç satışları yıılık bazda %15 artarken, artışı yine otomobil talebi sürükledi. 

Hatırlanacağı üzere satışlar Nisan’da da yıllık %17 artış göstermişti. Mayıs’ta otomobil 

satışlarındaki %24 büyümeye karşın hafif ticari vasıta satışları %6.5 geriledi. Ocak-Mayıs 

döneminde ise toplam satışlar %14, otomobil satışları da %21 artarken, hafif ticari 

satışları %3 geriledi. Firmalar bazında Doğuş Otomotiv bünyesindeki markaların (Skoda 

hariç) toplam satışları Mayıs’ta %18, Tofaş bünyesindeki markaların toplam satışları da 

%19 artarken, Ford Otosan satışları %3 geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı 1. Dönem İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri’ni 

açıkladı. NACERev.2’ye göre hesaplanan 2010=100 temel yıllı, Üç Aylık mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi 2013 yılı 1. Döneminde 

bir önceki döneme göre % 1 azalışla 102.9’dan 101.9 düzeyine geriledi. Takvim 

etkilerinden arındırılmış İstihdam Endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2.8 

oranında azalışla 93.9 olurken, arındırılmamış İstihdam Endeksi yılın ilk çeyreğinde 94.2 

değerini aldı. Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) (2010=100), 2013 yılı Mart ayında bir 

önceki aya göre % 1.21 oranında artarak 133.46 olarak gerçekleşti. TKFE, geçen yılın 

aynı ayına göre ise % 12.15 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak % 4.53 oranında 

arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2012 yılı Mart ayında 

metrekare başına bin 70.8 TL iken 2013 yılı Mart ayında bin 193.6 TL olarak gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 Mayıs’ta yurtiçi otomotiv satışları %15 arttı  

 Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı 1. Dönem İnşaat İşgücü 

Girdi Endeksleri’ni açıkladı  

 Mayıs ayında yabancı yatırımcılar İMKB’de 174 milyon 

dolarlık net alım yaptılar 
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İMKB verileri 

İMKB–100 79,636.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 301,482.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 86,180.8 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,186.82 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,608.9 -1.4% 
Dow Jones 14,960.6 -1.4% 
NASDAQ-Comp. 3,401.5 -1.3% 
Frankfurt DAX 8,196.2 -1.2% 
Paris CAC 40 3,852.4 -1.9% 
Londra FTSE–100 6,419.3 -2.1% 
Rusya RTS 1,301.1 -1.6% 
Shangai Composite 2,270.9 -0.1% 
Bombay Stock Exc. 19,568.2 0.1% 
Brezilya Bovespa 52,798.6 -2.3% 
Arjantin Merval  3,423.2 -0.6% 
Nikkei 225 13,014.9 -3.8% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 79,636.8 -%1.4 -%11.3 %42.7 
USD/TRY 1.8796 %0.3 %4.7 %2.0 
EUR/TRY 2.4573 %0.2 %4.5 %7.3 
EUR/USD 1.3074 -%0.1 -%0.3 %5.2 
Altın/Ons ($) 1,407.5 %0.9 -%4.1 -%12.7 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.75   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) aylık tahvil alım miktarında azaltıma gidebileceği 

yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesi, küresel mali piyasaları satış baskısına maruz 

bırakıyor. Datalardan biraz da bağımsız olarak ortaya çıkan bu tablo, FED’in 

bilançosunda meydana gelen muazzam büyümenin bu noktadan itibaren faydadan çok 

zarar getirebileceği görüşünden türüyor. FED Başkanı Bernanke’nin yaptığı açıklamada 

“finansal istikrara ilişkin riskler artıyor” vurgusu da bu görüşü destekliyor. FED’in dün 

gece saatlerinde 12 önemli bölgedeki ekonomik tablo hakkında yayımladığı rapor da 

ekonomik toparlanma anlamında olumlu sinyaller vererek bu görüşü reel taraftan 

destekliyor. FED’in tahvil alım miktarında azaltıma gitmesi, aslında parasal genişlemenin 

durması anlamına gelmiyor. Zira mevcut ortamda aylık 85 milyar dolar olan genişleme 

miktarı azalsa dahi sürecek. Ancak, 2009’dan bu yana piyasalara aşırı likidite sunmak 

suretiyle destek görevi gören FED’in bu döngüden çıkma sinyali veriyor olmasından 

dolayı önem arzediyor. Bu da, bir süredir ultra-gevşek para politikası ile destek bulan mali 

piyasalar açısından olumsuz bir faktör. Ve birkaç haftadır bunun, öyle ya da böyle, 

fiyatlandığına şahit oluyoruz. 

Dün hem Avrupa hem de Amerikan borsalarında %2’ye varan kayıplar gözlemlendi. 

Gelişmekte olan ülke para birimleri, ABD Doları karşısında %2’ye yakın oranlarda değer 

kaybetti. Daha düşük oranda da olsa gelişmiş ülke para birimlerinde de benzer eğilimler 

kaydedildi. Bu döngüyü bozan tek para birimi Euro oldu. Euro’nun bu ortamda değer 

kaybetmiyor olmasına anlam vermekte zorlanıyoruz. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 

bugünkü toplantısı öncesinde Euro’da herhangi bir değer kaybına rastlamamamız negatif 

faiz gibi unsurların gündemden düştüğünü gösteriyor olabilir. Önemli bir kararın 

beklenmediği bugünkü toplantı sonrasında Başkan Draghi’nin yapacağı TSİ15:30’da 

yapacağı basın toplantısı yakından izlenebilir. Emtia tarafında genelin aksine önemli bir 

hareket yaşanmıyor. Kıymetli madenlerde hafif çaplı değer kayıpları olsa da CRB emtia 

endeksinde dün hafif çaplı bir yükseliş oldu. Gelişmiş ülke faizleri de kur ve hisse senedi 

piyasalarının aksine sakin bir seyir izlerken Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %2.10 

civarında yatay bir görünüm arzetti. 

Türkiye cephesinde siyasal gerginlik etkili oluyor gibi görünse de daha büyük resme 

bakıldığı zaman Türk mali piyasalarındaki kayıpların diğer gelişmekte olan ülkelere 

benzer düzeyde olduğu görülüyor. BİST-100 endeksindeki %1.4’lük kayıp dünyadaki 

birçok borsalara göre daha düşük oranlı bir düşüşe işaret etti. Türk Lirası’nın döviz sepeti 

karşısındaki değer kaybı %1’e yaklaşırken, değer olarak son 17 ayın en yüksek seviyesi 

olan 2.1900 görüldü. USDTRY kuru yine 1.90 seviyesini test ederken EURTRY kuru ise 

2.4850 ile son 18 ayın zirvesine ulaştı. TL’deki büyük oranlı değer kaybını sadece siyasal 

risk ile açıklamak doğru olmaz zira son beş günlük performanslara göre 

değerlendirdiğimiz zaman TL’nin USD karşısında değer kaybı listesinde beşinci sırada 

yer aldığını görüyoruz (zirvesi Avustralya Doları çekerken gelişmekte olan ülkeler 

arasında Rusya ve Şili paraları da TL’den daha zayıf bir seyir izlemi). Dün gösterge 

bileşik faiz yaklaşık 30 baz puan artarken, 10 yıllık tahvil faizi ise benzer oranda bir 

artışla %7.1’li seviyelere yükseldi. 

Türk Lirası’ndaki değer kaybı karşısında TCMB’nin herhangi bir aksiyon alıp almayacağı 

tartışılıyor. Bu hareket bütünü ile Türkiye’ye özgü risklerden kaynaklanıyor olsa ve panik 

havası ile likiditede meydana gelen düşüşten dolayı pekişiyor olsaydı TCMB’nin 

 
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 1.8796 %1.0 %5.0 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.01 %1.8 %11.1 -%0.8 -%5.5 
USD/HUF 227.5 %1.5 %2.1 -%0.5 %2.9 
USD/BRL 2.1288 %0.9 %6.1 %0.2 -%1.1 
USD/PLN 3.2721 -%0.3 %4.2 %1.3 %0.8 

 

 



 



doğrudan bir müdahalesi beklenebilirdi. Ancak, esas itibariyle FED’in beş yıllık ultra-

gevşek para politikasından çıkma sinyalinin yarattığı küresel bir satış kaynaklı 

olduğundan dolayı TCMB’nin doğrudan müdahil olmasını gerektiren bir ortam olmadığı 

kanaatindeyiz. Ancak, bununla birlikte, TCMB’nin kısa vadede TL likiditesini 

sıkabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, Real’in değer kaybı karşısında Brezilya’nın 

yıllar önce aksi nedenden dolayı tanıştırdığı vergiyi sıfırladığı, Rusya ve Brezilya’nın 

benzer nedenlerden dolayı faizlerde artırıma gittiği bir ortamda TCMB’nin de farklı 

adımlar atması gerekebilir. TCMB’nin son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 

notlarında belirttiği “... sermaye girişleri gücünü korurken...” ifadesi geçerliliğini 

korumuyor. İç talep anlamında da sinyallerin TCMB’nin düşündüğünden bir basamak 

daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de TCMB’nin orta vadede farklı adımlar 

atması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bugün iç tarafta gündemin bir numaralı maddesi Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika 

gezisi dönüşünde havaalanında yapması muhtemel basın toplantısı olacak. Başbakanın 

günlük programında herhangi bir bilgi olmasa da olası açıklamanın akşam saatlerinde 

yapılabileceği tahmin ediliyor. Erdoğan’ın ılımlı bir ton kullanması Türk mali 

piyasalarında olumlu bir yansımaya neden olabilir. Yurtdışında ABD’de haftalık işsizlik 

maaşı başvuruları, Almanya’da fabrika siparişleri, ECB ve İngiltere Merkez Bankası’nın 

faiz toplantıları ile İspanya ve Fransa’nın uzun vadeli borçlanma ihaleleri yakından takip 

edilecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

ABD, Türkiye’nin de dahil olduğu bir grup ülke için İran’dan petrol alımı konusunda 

vermiş olduğu muafiyeti 180 günlüğüne uzattığını açıkladı. Reuters’da yer alan habere 

göre, ABD Hükümeti Türkiye’nin de dahil olduğu Çin, Hindistan gibi bir grup ülkeye 

bugünden itibaren 180 günlük İran’dan petrol alımına izin veren muafiyeti alımı 

azaltmaları karşılığında verdi. Böyle bir muafiyet beklentiler dahilinde olmasına karşın 

Tüpraş için kısmen olumlu bir gelişmedir. 

Mayıs ayında yabancı yatırımcılar İMKB’de 174mn dolarlık net alım yaptılar. Yabancılar 

tarafından Nisan ayında en çok net alım yapılan hisseler Sabancı Holding (283mn dolar), 

Turkcell (173mn dolar) ve Şişecam (48mn dolar) iken, yabancılar tarafından en çok net 

satış yapılan hisseler Garanti Bankası (112mn dolar), Vakıfbank (109mn dolar) ve 

Akbank (84mn dolar) şeklinde gerçekleşti. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.60 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.05 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 2.94 TL, Hedef Fiyat: 3.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 8.80 TL, Hedef Fiyat: 13.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.46 TL, Hedef Fiyat: 8.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 8.38 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 47.60 TL, Hedef Fiyat: 57.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 25.80 TL, Hedef Fiyat: 30.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 10.90 TL, Hedef Fiyat: 14.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

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

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Aygaz 11.10 %5.7 
2 Türk Traktör 58.00 %4.0 
3 Tofaş Oto. Fab. 12.75 %3.7 
4 Global Yat. 

Holding 
1.41 %2.9 

5 Otokar 85.50 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Martı Otel 0.86 -%7.5 
2 Doğan Holding 0.96 -%4.0 
3 Trakya Cam 2.77 -%3.8 
4 Sasa Polyester 1.01 -%3.8 
5 Doğan Yayın Hol. 0.76 -%3.8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.80 611.2 
2 İş Bankası (C) 6.30 422.0 
3 Akbank 8.38 378.9 
4 Türk Hava Yolları 8.16 317.1 
5 T. Halk Bankası 18.00 300.2 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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