
 

 



Merkez Bankası’nın Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri geçici verilerine göre 

yurtdışında yerleşiklerin portföyündeki hisse senedi stoku 31 Mayıs-7 Haziran 

haftasında 8 milyar 842 milyon dolar azalışla 65 milyar 919 milyon dolara geriledi. 

Yabancıların repo işlemleri dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku anılan bir 

haftalık dönemde 1 milyar 977.9 milyon dolar azalışla 65 milyar 177.4 milyon dolar 

düzeyinde gerçekleşti. 31 Mayıs-7 Haziran haftasında yabancıların yaptığı repo işlemleri 

26.4milyon dolar azalışla 12milyar 806.3milyon dolar oldu. Yabancıların 31 Mayıs- 7 

Haziran haftasında gerçekleştirdiği hisse senedi satışı net (piyasa fiyatı ve kur 

hareketlerinden arındırılmış) 463,5 milyon dolar, DİBS satışı 25.1milyon dolar düzeyinde 

belirlendi. Bu arada yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma 

senetleri nominal değeri 31Mayıs- 7 Haziran haftasında 397 milyar 382.4 milyon TL'den 

397 milyar 380.2 milyon TL düzeyine geriledi. Piyasa değeri ise 6milyar 

611.6milyonTLazalışla 443milyar 657.5 milyon TL'den 437 milyar 46 milyon TL' 

düzeyinde gerçekleşti.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, bugüne kadar 14 

milyar dolara varan bir enerji özelleştirmesi portföyü oluştuğunu ve gerçekleştiğini 

belirtti. Köktaş, yarın da İzmir ve çevresinin elektrik dağıtımının devir teslim töreninin 

gerçekleşeceğini, bunun da 4 milyon 200 bin abonelik portföyüne sahip olduğunu ifade 

etti. 

 

Haziran’da oto satışları olaylar nedeniyle zayıf seyrediyor. Hürriyet Gazetesi’nin 

haberine göre Türkiye’de yaşanan olaylar ve kurdaki hareketlilik Haziran’ın ilk iki 

haftasında otomotiv talebini olumsuz etkiledi. Habere göre, ilk iki haftada showroom 

trafiği %30 azalırken satışların %20-30 gerilediği tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere, 

Mayıs’ta yurtiçi toplam satışlar %15 artarken otomobil satışları %24 artış göstermişti.      
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Pazartesi 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 80,011.1 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 307,350.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 87,909.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,223.55 

 

 
 
 
 

Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,626.7 -0.6% 
Dow Jones 15,070.2 -0.7% 
NASDAQ-Comp. 3,423.6 -0.6% 
Frankfurt DAX 8,128.0 0.4% 
Paris CAC 40 3,805.2 0.2% 
Londra FTSE–100 6,308.3 0.1% 
Rusya RTS 1,293.9 2.6% 
Shangai Composite 2,162.0 0.6% 
Bombay Stock Exc. 19,177.9 1.9% 
Brezilya Bovespa 49,332.3 -2.1% 
Arjantin Merval  3,199.9 -1.4% 
Nikkei 225 12,686.5 1.9% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 80,011.1 %4.6 -%13.1 %37.1 
USD/TRY 1.8534 -%0.8 %1.8 %2.2 
EUR/TRY 2.4696 -%0.9 %5.3 %8.3 
EUR/USD 1.3325 -%0.1 %3.4 %6.0 
Altın/Ons ($) 1,386.8 %0.3 %1.7 -%14.4 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.44   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Yeni haftaya girerken küresel mali piyasaların gündemindeki en önemli madde FED’in 

düzenleyeceği olağan para politikası toplantısı olacak. Yarın başlayacak olan iki günlük 

toplantıda alınacak kararlar Çarşamba akşamı kamuoyuna duyurulacak. 1 sayfalık karar 

metnine ilave olarak FED’in ekonomik projeksiyonlarının da yayımlanacağı bildirilerin 

ardından Başkan Bernanke basın toplantısı düzenleyecek. Son dönemde FED cephesinden 

yapılan açıklamalar paralelinde tahvil alım miktarında bu yıl içerisinde azaltıma 

gidilebileceği tahmin ediliyor. Ancak, bu kararın bu hafta mı ya da yılın geri kalan 

kısmında mı alınacağı hususunda görüş ayrılıkları mevcut. Amerikan faizlerinde yaşanan 

yukarı yönlü hareket nedeniyle FED’in daha kademeli bir politika izleyeceği savunulsa da 

sınırlı bir miktar azaltım kararının bu hafta çıkacağını savunanların sayısı da pek az değil. 

FED’in uzun süredir uyguladığı ultra-gevşek para politikasından çıkma sinyalini vermesi, 

küresel mali piyasalarda belirgin yansımalara neden olabilecektir. Bundan dolayı da 

FED’den çıkacak kararlar en ufak ayrıntısına kadar izlenecektir. 

BİST-100 endeksi Cuma gününü %4.6 artıda tamamlamış Türk Lirası’nın döviz sepeti 

karşısındaki değeri 2.16’lı seviyelere kadar gerilemişti. Gösterge bileşik faiz %6.2’ye, 10 

yıllık tahvil faizi de %7.1 ile son iki haftanın en düşük seviyelerine inmişti. Ancak, hafta 

sonunda yeniden tırmanan olayların bu sabahın ilk saatlerinde piyasalar üzerindeki ilk 

etkilerini görüyoruz. Elektronik işlemlerde TL döviz sepeti karşısında 2.1850 seviyesine 

kadar yükselmiş durumda. Hisse senedi ve bono&tahvil piyasalarının da benzer tarzda bir 

hareket kaydetmesi muhtemel. TCMB’nin bugün de piyasalara müdahale etme ihtimalini 

yüksek görüyoruz.  

Türkiye cephesinde makroekonomik anlamda haftanın en önemli gündem maddesi 

TCMB’nin yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Başkan Başçı’nın 

geçen hafta yaptığı sunumda işaret ettiği makro ekonomik tablo, yarınki toplantı için de 

baz teşkil edecektir. Bu tabloda ekonomide anlamlı bir toparlanma olduğuna işaret 

edilirken cari işlemler açığındaki artışın hedefler paralelinde olduğu vurgulanmış, 

enflasyon açısından mülayim bir söylem izlenmişti. TCMB’nin hem faiz oranlarında hem 

de politika duruşunda bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak, sermaye 

hareketlerinin yönü ile ilgili gidişatın ne bir şekilde değişmesi nedeniyle TCMB’nin 

söylemini güvercin taraftan nötre doğru çekme ihtimali oldukça kuvvetli.  

Bugün küresel mali piyasaların gündeminde önemli bir makroekonomik veri yok. 

ABD’de açıklanacak Empire imalat sanayi endeksi dışında takip edilebilecek bir data 

göremiyoruz. Kuzey İrlanda’da bugün başlayacak olan G8 Zirvesi’ne göz ucuyla 

bakılabilir. FED toplantısı öncesinde ABD Doları’nın bir miktar değer kazandığını 

görüyoruz. Asya tarafında Japonya’da Yen’deki değer kaybının Nikkei-225 endeksini %2 

oranında yukarı ittiği, diğer Asya borsalarında ise hafif çaplı yükselişlerin etkili olduğunu 

gözlemliyoruz. Avrupa piyasalarının güne karışık bir seyirle ancak göreceli olarak yatay 

başlayacağını tahmin ediyoruz. Amerikan vadelileri ise şu dakikalarda artıda işlem 

görüyor. FED kararı öncesinde Amerikan Doları’nın hafif çaplı bir değerlenme 

kaydedeceği, sonrasında ise FED’den çıkacak kararlar paralelinde bir yön belirleyeceğini 

düşünüyoruz. Türkiye cephesinde ise ekonomik olaylardan ziyade gösterilerin alacağı 

seyrin belirleyici olacağı kanaatindeyiz. 

 

 
Piyasa Gündemi 

17 Haziran Pazartesi Türkiye İşsizlik Oranı 

Euro-Zone Ticaret Dengesi
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ABD Varolan Ev Satışları

21 Haziran Cuma Euro-Zone Cari Denge 

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8534 -%1.0 %0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.95 -%0.2 %5.8 -%0.9 -%4.9 
USD/HUF 217.9 -%2.7 -%3.9 %1.7 %4.7 
USD/BRL 2.1529 %1.0 %5.8 -%2.0 -%4.9 
USD/PLN 3.1821 -%0.8 -%2.2 -%0.2 %2.8 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Erdemir’e grev kararı tebliğ edildi. Erdemir, Türk Metal Sendikası’nın 11 Haziran’da 

aldığı grev kararının 14 Haziran’da şirkete tebliğ edilmiş olduğunu ancak görüşmelere 

devam edilmekte olduğunu açıkladı. 

Güneş Enerjisi lisanslarına yüksek talep geldi. Zaman Gazetesi’nde yer alan haberlere 

göre, EPDK 8,899 MW’lık güneş enerjisi lisans başvurusu aldı. Habere göre önümüzdeki 

hafta açıklanacak başvurular arasında Sabancı Holding’in enerji iştiraki Enerjisa, Zorlu 

Enerji ve Aksa Enerji de yer alıyor. Türkiye’de %30’luk kapasite faktörü ile üretim 

yapabilecek güneş enerjisi tesislerinin ürettiği elektriğe MWsaat başına 133 dolar devlet 

garantili fiyat veriliyor. Tesislerde yerel donanım kullanılması durumunda fiyat 220 dolar 

düzeyine kadar çıkabiliyor. 

THY’den grev sürecine ilişkin açıklama. THY 15 Mayıs’ta Hava-İş sendikası tarafından 

uygulamaya konulan greve operasyonları etkilemesi mümkün olmayacak seviyede katılım 

olduğunu, 2013-14 dönemi için çalışanlara ücret ayarlamasının yapıldığını ve 

uygulamanın bugüne kadar şirkete herhangi bir ek mali yük oluşturmadığını açıkladı. 

Mevcut yasalar çerçevesinde greve katılmayan personelin daha sonradan greve katılması 

mümkün olmadığını belirten THY, bu doğrultuda geleceğe yönelik olarak operasyonların 

uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde sürdürülmesi ile ilgili herhangi bir problem 

söz konusu olmadığını ifade etti. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 8.02 TL, Hedef Fiyat: 10.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.17 TL, Hedef Fiyat: 2.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.36 TL, Hedef Fiyat: 1.85 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.75 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 3.65 TL, Hedef Fiyat: 7.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Konya Çimento 315.00 %10.1 
2 Petkim 3.18 %9.3 
3 Martı Otel 0.86 %8.9 
4 Anadolu Efes 25.50 %8.7 
5 Sabancı Holding 10.75 %6.4 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Türk Traktör 56.50 -%2.2 
2 Trabzonspor 

Sportif 
5.84 -%1.7 

3 İhlas Holding 0.85 -%1.2 
4 Rhea Girişim 1.03 %0.0 
5 Ülker Bisküvi 12.45 %0.0 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.86 562.8 
2 İş Bankası (C) 6.10 385.6 
3 T. Halk Bankası 18.40 297.7 
4 Türk Hava Yolları 8.02 287.4 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.99 287.2 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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