
 

 



Başçı, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Para Politikaları” konulu bir sunum 

yaptı. Yakın zamanda politika faizinde arka arkada birkaç tane indirim yaptıklarını, daha 

sonra tekrar küresel tedirginlik oluştuğunu belirten Başçı, “Buna karşı biz dedik ki ‘ek 

parasal sıkılaştırma yapabiliriz’ tedirginliği biraz almak için. Dolayısıyla bu defa bir defa 

parasal sıkılaştırma yaptık” dedi. Başçı, Mayıs başından itibaren 7.9-8 milyar dolarlık 

çıkış olduğunu, çıkışların ağırlıklı olarak yurtiçi yerleşiklerin kaynaklarından 

karşılandığını belirtti. Başçı ayrıca kur ve faizdeki artışın üçte ikisinin küresel etkilerden 

kalanının ise iç etkilerden kaynaklandığını belirtti.  

Merkez Bankası TL kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gitti. Merkez 

Bankası TL kredi kartı aylık azami faiz oranını 1 Temmuz 2013’ten itibaren geçerli olmak 

üzere %2.22’ten %2.12’ye indirdi. Aylık %2.12’lik faiz oranı yıllık %28.6 yıllık bileşik 

faize işaret etmekte. Bu oran aynı zamanda KMH’larda da tavan olarak uygulanacak. 

HSBC araştırma kapsamındaki hisselerden toplam aktifleri içerisinde en yüksek kredi 

kartı artı KMH pozisyonu olan bankalar sırasıyla; Yapı Kredi %10.6; Akbank %8.7 ve 

Garanti Bankası %7.1. 

Dünya Bankası’nın Haziran ayı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu (Global 

Economic Prospects) yayımlandı. Ocak ayında Türkiye için bu yıl yüzde 4 büyüme 

öngören Dünya Bankası tahminini yüzde 3.6’ya revize etti. Dünya Bankası gelecek yıl 

için büyüme tahminini değiştirmeden yüzde 4.5’te tuttu. 2015’e ilişkin büyüme tahminini 

de yüzde 5’ten yüzde 4.7’ye indirdi. Dünya Bankası Türkiye’de cari işlemler açığının bu 

yıl yüzde GSYİH’nın yüzde 6.9’u düzeyinde gerçekleşeceğini, açığın gelecek yıl yüzde 

7.1, 2015’te ise yüzde 7.2 olacağını tahmin etti. 2012’deki beklenenden hızlı 

yavaşlamadan sonra Türkiye’de büyümenin; içte güçlü kredi büyümesi ve görece gevşek 

makroekonomik politikalar tarafından desteklenen iç talep artışına dayalı olarak 

hızlanabileceğine değinen Dünya Bankası “Bununla birlikte 2013’te büyüme, 2012’den 

aktarılan zayıflık nedeniyle kısıtlı olacak. Büyüme oranının 2012’deki yüzde 2.2’den 

yüzde 3.6’ya sıçraması bekleniyor. Ekonomi, potansiyel çıktı artış seviyesine çok 

yakınken, artan iç talep ve turizm gelirlerinin azalması cari işlemler açığını 2012’deki 

yüzde 6’lık düzeyden bu yıl GSYİH’nın yüzde 6.9’una çıkaracak” değerlendirmesinde 

bulundu. Rapora göre Türkiye’nin dış finansmana erişimi, son kredi notunun yatırım 

derecesine yükseltilmesiyle birlikte 2013 yılına kadar rahat iken, portföye aşırı güven ve 
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İMKB verileri 

İMKB–100 76,880.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 292,611.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 83,485.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,797.49 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,612.5 -0.8% 
Dow Jones 14,995.2 -0.8% 
NASDAQ-Comp. 3,400.4 -1.1% 
Frankfurt DAX 8,143.3 -1.0% 
Paris CAC 40 3,793.7 -0.4% 
Londra FTSE–100 6,299.5 -0.6% 
Rusya RTS 1,263.7 0.0% 
Shangai Composite 2,210.9 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,041.1 -0.5% 
Brezilya Bovespa 49,180.6 -1.2% 
Arjantin Merval  3,237.1 -3.2% 
Nikkei 225 13,289.3 -0.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 76,880.6 %2.5 -%14.4 %32.1 
USD/TRY 1.8758 -%1.0 %3.9 %3.1 
EUR/TRY 2.4929 -%0.9 %6.4 %9.6 
EUR/USD 1.3290 %0.1 %2.5 %6.3 
Altın/Ons ($) 1,391.3 %1.1 -%0.3 -%13.6 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.37   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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kısa vadeli borç akışları önemli bir kırılganlık oluşturuyor. Raporda para politikasının; 

büyüme 2015’te tahmini küresel toparlanmayla birlikte hız kazanıp yüzde 4.7’ye 

ulaşırken, iç-dış talebi dengede tutmak için aktif kalmaya devam edeceği beklentisi dile 

getirildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2013 Finansal Yatırım Araçlarının Reel 

Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre en yüksek reel getiri, 2013 Mayıs ayında, ÜFE ile 

indirgendiğinde % 5.79, Tüketici Fiyatları Endeksi TÜFE ile indirgendiğinde ise % 6.69 

oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım 

araçlarından dolar % 0.71 ve Euro % 0.47 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna 

karşılık, külçe altın % 4.96 ve mevduat faizi % 0.57 oranında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar % 1.57, Euro % 1.32 ve mevduat faizi % 0.27 

oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın % 4.15 oranında yatırımcısına 

kaybettirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalardaki satış baskısı dün ivme kaybetse de korundu. Gelişmekte olan 

piyasalar göreceli olarak sakin bir seyir geçirse de gelişmiş piyasalarda önemli bir satış 

baskısı hissedildi. Bunda Amerikan 10 yıllık tahvil ihracının beklentilere göre zayıf 

sonuçlanması etkiliydi. Bunun arkasındaki temel neden de Amerikan Merkez Bankası’nın 

(FED) çıkış stratejisine geçeceğine yönelik beklentilerin her geçen gün biraz daha 

kuvvetlenmesi idi. Bu beklenti, endişelere sebep olurken risk iştahını azaltmak suretiyle 

yatırımcıları likit kalmaya itiyor. FED’in haftaya düzenleneceği faiz toplantısı (18-19 

Haziran) yaklaştıkça da bu eğilim ivme kaydediyor ve mali piyasalarda önemli bir 

oynaklık yaşanıyor. Oynaklığın en belirgin gözlendiği piyasa Japonya. Japon otoritelerin 

uygulamış olduğu ultra-gevşek para politikasının oldukça riskli olduğunu belirtmiştik. Bu 

uygulamanın ilk raundu Japon otoritelerin arzu ettiği şekilde sonuçlanmış, USDJPY 

paritesi 104 seviyesine varan bir yükseliş kaydetmiş, hisse senedi piyasasında sert bir 

yükseliş yaşanmıştı. Son dönemde bu tablonun tersine döndüğünü ve çok sert bir satış 

trendine girdiğini görüyoruz. Bu sabah da bu görüşü destekleyen bir hareket görüyoruz. 

USDJPY paritesi 94.2 ile son iki ayın en düşük düzeyine gerilerken Nikkei-225 hisse 

senedi endeksi %6 civarında değer kaybına uğradı (Nikkei-225 endeksi Mayıs ortasındaki 

zirve seviyesine göre yaklaşık %22 aşağıda işlem görüyor). Japon piyasalarındaki bu 

olumsuz tablo diğer Asya piyasalarına da bulaşmış durumda. Tayland endeksi %6’ya 

yakın kayıpla işlem görürken diğer bölge borsalarında %2-3 civarında kayıplar var. 

Genele yayılan bu kayıpların güzel bir sinyal olmadığı kanaatindeyiz. 

Türkiye cephesinde TCMB Başkanı Başçı’nın sunumu önemliydi. Başçı, beklentilerin 

dışında bir yorum ve açıklamada bulunmadı. Başçı’nın açıklaması döviz piyasasına 

ihaleler yoluyla müdahalenin sürebileceğini gösteriyor. Ayrıca, son olaylardan dolayı iç 

talepte önemli bir bozulma olmaması durumunda TCMB’nin politika duruşunun nötr’den 

hafif şahin kanada geçebileceği yönünde de bir çıkarım yapmamıza olanak sağladı. 

Ancak, genel olarak baktığımızda mali piyasalarda sert bir harekete neden olabilecek 

yorum ve ifadeler içermiyordu. 

Başbakan Erdoğan’ın sanatçılar ve direniş hareketi temsilcileriyle yaptığı görüşme 

sonrasında yapılan basın açıklamasında referandum görüşünün ön plana çıktığını 

görüyoruz. Anlamlı bir yumuşama sinyali olması ve uzlaşmanın yolunu açabilecek 

potansiyeller içermesinden dolayı mali piyasalar cephesinden bakıldığında olumlu bir 

adım olarak görüyoruz. Normal şartlarda bu gelişmenin Türk mali piyasalarında bir miktar 

normalleşmeye yol açması beklenebilirdi. Ancak, yurtdışı mali piyasalardaki sert 

satışlardan dolayı bu etkinin görülmeyebileceği kanaatindeyiz. 

Bugün ABD’de açıklanacak olan perakende satışlar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 

Almanya’da TEFE enflasyonu ve İtalya’nın düzenleyeceği uzun vadeli tahvil ihraçları 

yakından izlenebilir. Yurtdışı mali piyasalardaki satışların endişe verici olduğu 

kanaatindeyiz. Merkez bankalarının aşırı likidite desteklerine karşın hala ekonomik 

büyümenin zayıf olması moral bozucu (Dünya Bankası dün küresel büyüme tahminlerini 

aşağı yönde revize etti). Bu bağlamda FED’in çıkış stratejisine uygulamaya yakın olması 

da dikkat çekici bir unsur (haftaya yapılacak FOMC toplantısı büyük önem arzediyor). 

Türkiye cephesinde ise gösterilerin alacağı seyre göre TL cinsi finansal enstrümanların 

dünya klasmanındaki yeri belli olacak. 

 
Piyasa Gündemi 

10 Haziran Pazartesi Türkiye Sanayi Üretimi - Nisan

11 Haziran Salı Türkiye 1Ç GSYİH rakamları

Türkiye Bütçe Dengesi - Nisan

12 Haziran Çarşamba AB TÜFE - Mayıs

AB Sanayi Üretimi - Mayıs

13 Haziran Perşembe Önemli bir veri açıklanmıyor

14 Haziran Cuma ABD Michigan Üniversitesi Güven Anketi

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8758 -%0.9 %2.9 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.12 %1.2 %9.4 -%2.0 -%5.9 
USD/HUF 222.5 -%2.2 -%1.7 %1.4 %4.7 
USD/BRL 2.1560 %1.3 %6.6 -%2.1 -%3.4 
USD/PLN 3.1997 -%2.2 -%1.6 %1.4 %4.6 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Tofaş ücret artışlarında Metal-İş ile anlaşmaya vardı. Tofaş işçi sendikası Metal-İş ile 

varılan anlaşma sonucu 1) saat ücreti 4,64 TL'nin altında kalan ücretlerin 4,64 TL/Saat'e 

yükseltilmesi, sonrasında saat ücreti 6,31TL'nin altında kalan ücretlere 6,31 TL'yi 

geçmemek üzere 0,20 TL maktu ücret zammı yapılması,2) Birinci altı aylık dönem için 

tüm saat ücretlerine  % 7 oranında ücret zammı uygulanması, 3) İkinci altı aylık dönem 

için tüm saat ücretlerine  % 7 oranında ücret zammı uygulanması, 4) Üçüncü  ve dördüncü 

altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat 

Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması, ve 5) Sosyal 

yardımlarda birinci yıl için yaklaşık % 15 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık TÜİK 

Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan  oranında iyileştirme yapılması 

hususlarında mutabık kalındığını açıkladı. Ford Otosan ve Arçelik Metal-İş ile Haziran 

başında aynı koşullarda anlaşmaya varmıştı.   

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 12.95 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Efes 23.90 %7.4 
2 Otokar 80.00 %7.4 
3 Turkcell 10.85 %6.4 
4 Koza Altın 28.50 %6.0 
5 Aksa Enerji 3.43 %5.5 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Trabzonspor 

Sportif 
5.98 -%5.1 

2 İhlas Holding 0.88 -%2.2 
3 Ülker Bisküvi 12.90 -%1.5 
4 Karsan Otomotiv 1.40 -%1.4 
5 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.41 -%1.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.42 529.2 
2 İş Bankası (C) 5.90 355.6 
3 T. Halk Bankası 17.55 315.5 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.77 241.8 

5 Türk Hava Yolları 7.60 191.0 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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