
 

 



Sanayi ciro endeksi 2013 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre % 4.6 

oranında artışla 147.3 değerini aldı. Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre ise % 1 

oranında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 

yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre % 4.6 artışla 147.3 düzeyinde gerçekleşti. 

Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre ise % 1 oranında geriledi. 

Havacılık - Rusya’ya yeni uçuşlar başlıyor. Türk havayolu şirketlerine, Rusya Sivil 

Havacılık Otoritesi ile imzalanan anlaşma sonrası haftalık 45 yeni uçuş hakkı verildi. 

Buna göre, THY ve özel havayolu şirketleri, gelecek ay İstanbul ve Antalya’dan 

Rusya’nın 7 merkezine sefer başlatacak. Bu haftalık seferlerin 28’ini THY 

gerçekleştirecek, özel havayollarında ise Onur ve Atlasjet 7’şer, Pegasus ise 3 sefer 

gerçekleştirecek. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında yapılan ikili anlaşmaya göre Türkiye 

Rusya’ya İstanbul, Ankara ve Trabzon merkezli olmak üzere haftada 61 yeni uçuş hakkı 

elde etmişti. Bu tip ikili anlaşmalar Türkiye’deki havayolu şirketlerinin uçuş ağını 

genişletmeleri bakımından önem taşıyor. THY açısından olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 Sanayi ciro endeksi 2013 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı 

ayına kıyasla %4.6 oranında artışla 147.3 değerini aldı 

 Havacılıkta yeni ikili anlaşmalar sayesinde Rusya’ya haftada 

45 yeni uçuş başlıyor 

 Bagfaş’tan Romanya ve Slovenya’ya 6,600 ton gübre ihracatı 

anlaşması 
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İMKB verileri 

İMKB–100 76,488.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 293,002.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 83,465.4 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,723.94 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,636.4 1.5% 
Dow Jones 15,176.1 1.2% 
NASDAQ-Comp. 3,445.4 1.3% 
Frankfurt DAX 8,095.4 -0.6% 
Paris CAC 40 3,798.0 0.1% 
Londra FTSE–100 6,304.6 0.1% 
Rusya RTS 1,261.6 -0.2% 
Shangai Composite 2,148.4 -2.8% 
Bombay Stock Exc. 18,827.2 -1.1% 
Brezilya Bovespa 50,414.9 2.5% 
Arjantin Merval  3,244.0 0.2% 
Nikkei 225 12,445.4 -6.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 76,488.6 -%0.5 -%16.2 %31.3 
USD/TRY 1.8680 -%0.4 %3.2 %2.8 
EUR/TRY 2.491 -%0.1 %6.0 %9.4 
EUR/USD 1.3335 %0.3 %2.7 %6.4 
Altın/Ons ($) 1,382.9 -%0.6 -%0.5 -%14.7 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.27   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsalarında negatif eğilimli karışık bir seyir yaşanırken, ABD borsaları temkinli 

bir başlangıç yaptıkları günde beklentilerden iyi gelen verilere ve Fed’in varlık alım 

programına ilişkin algılamalarda yaşanan toparlanmaya da bağlı olarak ortalamada %1.5 

yükseldi. Asya borsaları bu sabah itibariyle pozitif eğilimli bir seyir izlerken, ABD 

future’ları ortalamada %0.1 düşmüş görünüyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi Fed’in varlık alım programına ilişkin algılamaların 

toparlanmasıyla %2.15 seviyelerine gerilerken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %2.15 

seviyelerinden yatay geçiyor. ABD verilerinin takip edildiği günde EURUSD paritesi 

1.328 – 1.339 aralığında hareket ederken, günü 1.337 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle 1.335 seviyelerinden güne başlayan EURUSD paritesinde ABD tarafında 

açıklanacak veriler takip edilecek. Fed’in varlık alımlarına ilişkin algılamaların da önemli 

olacağı günde EURUSD paritesinin 1.323 – 1.342 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Altındaki bant hareketi dün de devam ederken, altının ons fiyatı USD 1374 – USD 1395 

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

USD 1385 seviyelerinden yatay başlayan altında ABD verileri takip edilecek. Bugün için 

altının ons fiyatının USD 1370 – USD 1400 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Taksim Gezi Parkı protestolarına ilişkin algılamaların toparlanmasına da bağlı olarak güne 

pozitif bir başlangıç yapan BİST-100 endeksi kapanışa doğru gelen satışlarla ortalamada 

%0.5 geriledi. Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre ve Taksim Gezi Parkı 

konusundaki son gelişmelere de bağlı olarak güne pozitif eğilimli bir başlangıç 

yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da Türkiye’nin politik risklerine ilişkin 

algılamalar yön konusunda belirleyici olacak. Bugün için BİST-100 endeksinin 75,800 – 

78,100 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında da pozitif eğilimli bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi 

%6.80 seviyelerinden açıldığı günü %6.74 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 

yıl vadeli tahvilin faizi de %7.45 seviyelerinden kapattı. Bu sabah itibariyle tezgahüstü 

piyasalarda bileşik %6.7 seviyelerinden açılan gösterge bononun gün içinde %6.4 - %6.9 

aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 10 yıl vadeli tahvilin ise bileşik %7.2 - %7.6 

aralığında hareket edeceğini tahmin ediyoruz. 

Merkez Bankası’nın bankacılık sistemine sağladığı Türk lirası likidite miktarını azaltmaya 

devam etmesi sonrasında Türk lirasındaki değerlenme devam ederken, USDTRY kuru 

1.860 – 1.878 aralığında hareket ettiği günü 1.861 seviyelerinden tamamladı. Risk 

algılamalarındaki toparlanmanın da etkisiyle güne 1.858 seviyelerinden başlayan 

USDTRY’de yönü Merkez Bankası’nın repo ihaleleri kadar Türkiye’ye ilişkin risk 

algılamaları tayin edecek. Bugün için USDTRY’nin 1.853 – 1.873 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 
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 1.868 -%1.3 %2.4 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.85 -%0.1 %5.7 -%1.2 -%3.1 
USD/HUF 218.9 -%2.5 -%3.2 %1.2 %5.8 
USD/BRL 2.1218 -%0.4 %4.7 -%0.9 -%2.2 
USD/PLN 3.1601 -%2.5 -%2.8 %1.2 %5.3 

 

 



 



Şirket Haberleri 

 

Bagfaş’tan Romanya ve Slovenya’ya 6,600 ton gübre ihracatı anlaşması. Bagfaş Keytrade 

firmasından Romanya ve Slovenya’ya ihraç edilmek üzere toplam 3.33m dolar tutarlı 

6,600 ton DAP tipi gübre siparişi alındığını, sevkiyatın Haziran ayında tamamlanacağını 

ve ödemenin mal mukabili olduğunu açıkladı. Böylece şirketin yılbaşından bu yana 

yaptığı bildirimlere göre toplam ihracat bağlantısı 47.1 bin ton ve 21.3m dolara ulaştı. 

Şirket geçen yıl yaklaşık aynı dönemde 31.2 bin ton karşılığı 18.0m dolar tutarında ihracat 

bağlantısı açıklamıştı.    

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 46.00 TL, Hedef Fiyat: 60.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.66 TL, Hedef Fiyat: 10.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Karsan Otomotiv 1.53 %9.3 
2 Aksigorta 2.59 %4.0 
3 Tekfen Holding 6.44 %2.9 
4 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.45 %2.8 

5 Gübre Fabrik. 13.45 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Koza Altın 27.50 -%3.5 
2 Ülker Bisküvi 12.45 -%3.5 
3 Tüpraş 43.20 -%3.3 
4 Enka İnşaat 4.64 -%3.3 
5 TAV Havalimanları 10.75 -%3.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.40 410.0 
2 İş Bankası (C) 5.86 319.8 
3 T. Halk Bankası 17.50 265.4 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.74 260.4 

5 Türk Hava Yolları 7.66 194.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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