
 

 



 

TOBB, 2013 yılı Mayıs ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni 

açıkladı. Buna göre kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 2.41 oranında azalışla 

4 bin 487’den 4 bin 379’a geriledi. Bu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 

4.34 azalışla 5 bin 930, kooperatif sayısı yüzde 7.87 artışla 96 düzeyinde gerçekleşti.  

Türkiye Finans 500 milyon Dolarlık Murabaha Sendikasyonu Temin etti. Katılım 

bankacılığının önde gelen isimlerinden Türkiye Finans, 426 milyon Amerikan Doları ve 

57 milyon Euro olmak üzere toplamda 500 milyon dolar ile katılım bankacılığı sektörünün 

en yüksek tutarlı uluslararası murabaha sendikasyonunu temin ettiğini açıkladı. Türkiye 

Finans’tan yapılan açıklamada 1 ve 2 yıllık dilimlerin kullanıldığı sendikasyona 14 

ülkeden 28 bankanın katıldığı ve işlemin konsorsiyum eş liderliğini ABC Islamic Bank 

(E.C.), Al Hilal Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Noor Islamic Bank PJSC, 

Standard Chartered Bank ve The Saudi British Bank’ın üstlendiği bildirildi. Açıklamaya 

göre, 14 ülkeden 28 bankanın katıldığı murabaha sendikasyonu başlangıç tutarı olan 250 

milyon doların iki katı talep görerek 500 milyon dolar seviyesinde kapandı. Murabaha 

sendikasyonu, faizsiz Bankacılık prensiplerine uygun olarak çift para birimi ve vade 

yapısıyla düzenlendi.1 yıllık vade dilimi için 140 milyon dolar, 2 yıllık vade dilimi için 

360 milyon Amerikan Doları temin edildi. İlgili vade dilimleri için sırasıyla Libor+100 ve 

Libor+135 baz puan getiri oranı belirlenen kredi sözleşmesi19 Haziran 2013 tarihinde 

imzalandı. 

Fatih projesi tablet PC ihalesi bugün gerçekleşecek. 29 Nisan’da yapılması planlanan 

ancak önce 27 Mayıs’a daha sonra da 24 Haziran’a ertelenen Fatih Projesi bugün 

gerçekleşecek. Yaklaşık 15 milyon öğrenci için eğitim sisteminde kullanılmak üzere ilk 

etapta 11 milyon tablet PC üretimini içeren ihale daha sonra her yıl için ilave 2 milyon 

tablet alımı garantisi içeriyor. İhaleye teklif vermesi beklenen şirketler arasında Arçelik, 

Vestel, Apple, Samsung, General Mobile, Intel Çin’li Shangai Fezxun yeralıyor. 620,000 

derslik için dokunmatik LCD tahta ve tablet PC’leri içeren yatırım için bu yıl 1.4 milyar 

TL’lik bütçe ayrılmış durumda. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 73,101.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 272,915.2 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,332.4 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,030.65 

 

 
 
 
 
 

Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,592.4 0.3% 
Dow Jones 14,799.4 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,357.3 -0.2% 
Frankfurt DAX 7,789.2 -1.8% 
Paris CAC 40 3,658.0 -1.1% 
Londra FTSE–100 6,116.2 -0.7% 
Rusya RTS 1,245.7 0.2% 
Shangai Composite 2,073.1 -0.5% 
Bombay Stock Exc. 18,774.2 0.3% 
Brezilya Bovespa 47,056.0 -2.4% 
Arjantin Merval  3,070.9 0.0% 
Nikkei 225 13,230.1 1.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 73,101.8 -%0.5 -%21.5 %20.9 
USD/TRY 1.9312 %0.8 %5.0 %7.9 
EUR/TRY 2.5508 %0.7 %7.2 %12.5 
EUR/USD 1.3208 %0.0 %2.1 %4.2 
Altın/Ons ($) 1,289.9 -%0.5 -%7.0 -%18.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.92   

 

İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Global borsalar Fed açıklamalarıyla geriledi. Fed Başkanı Ben Bernanke’nin varlık 

alımlarındaki azaltımın bu sene içerisinde başlayabileceğini açıklaması sonrasında global 

risk algılamalarında yaşanan bozulma, global borsalarda satışlara neden oldu. Avrupa 

borsaları beklentilerden iyi gelen üretim verilerine rağmen geçtiğimiz hafta ortalamada 

%4.4 gerilerken, İngiltere borsasındaki düşüşler %3.0 ile sınırlı kaldı. Bununla birlikte 

ABD borsaları da ortalamada %2.1 düştü. Asya piyasalarında da negatif eğilimli bir seyir 

yaşanırken, haftanın istisnası Japon borsası oldu. Ekonomik verilerin desteklemesi 

durumunda varlık alımlarının azaltılabileceğine ilişkin Fed açıklamaları, JPY’nin diğer 

gelişmiş ülke para birimleri karşısında zayıflamasına neden olurken, ihracatın olumlu 

etkileneceği beklentileriyle Japonya borsası ortalamada %4.3 arttı. Bununla birlikte 

Japonya dışındaki Asya borsaları ortalamada %4.5 gerilerken, Çin borsasındaki düşüşler 

%4.1 oldu. 

Fed açıklamaları sonrasında tahvil faizleri yükseldi. Fed’in aylık USD 85bn’lik varlık 

alım programını azaltabileceğini açıklaması sonrasında global likiditeye ilişkin artan 

kaygılar tahvil faizlerinde yükselişlere neden oldu. Buna ek olarak ekonomik aktiviteye 

ilişkin açıklanan güçlü veriler sonrasında ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 40 baz puan 

artışla %2.53 seviyelerine yükselirken, Almanya 10 yıl vadeli tahvilin getirisi de 

%1.51’den %1.72’ye yükseldi. Global risk algılamalarında yaşanan bozulma sorunlu 

Avrupa ülkelerinin tahvil faizlerini de olumsuz etkilerken, İspanya 10 yıl vadeli tahvilin 

faizi %4.58 seviyelerinden %4.90 seviyelerine yükseldi. Bununla birlikte İtalya 10 yıl 

vadeli tahvil faizi de 34 baz puan artarak, haftayı %4.62 seviyelerinden kapattı.. 

USD haftanın öne çıkan para birimi oldu. Fed’in Çarşamba günkü Fomc toplantısı 

sonrasında basına konuşan Bernanke’nin varlık alımlarının bu sene içerisinde 

azaltılabileceğini açıklaması USD’nin diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında 

güçlenmesine neden oldu. EURUSD paritesi 1.34 seviyelerinin de üzerinde çıktığı haftayı 

1.312 seviyelerinden tamamladı. USD’nin güçlenmesinde beklentilerden iyi gelen ABD 

verileri de etkili oldu. USD Asya para birimleri karşısında da değer kazanırken, USDJPY 

paritesi Fed’in faiz kararı sonrasında 94.3 seviyelerinden 97.7 seviyelerine yükseldi. 

Emtia fiyatları geriledi. Fed’in Fomc toplantısı sonrasında USD’nin diğer gelişmiş ülke 

para birimleri karşısında güçlenmesi altın fiyatlarında baskı yaratırken, altının ons fiyatı 

USD 1391 seviyelerinden başladığı haftayı %6.9’lük düşüle USD 1297 seviyelerinden 

kapattı. Petrol fiyatları haftaya yükselerek başlasa da, Fed’in varlık alımlarını bu seneyle 

birlikte azaltabileceğine ilişkin gelen açıklamalar ve Çin’de açıklanan zayıf imalat 

verisiyle birlikte geriledi. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı geçtiğimiz hafta %4.0 

gerilerken, haftayı USD 94 seviyelerinden kapattı. Bununla birlikte Brent petrolün varil 

fiyatı da %4.8 düşüşle haftayı USD 101 seviyelerinden tamamladı. 

Borsa İstanbul’daki düşüşler %8’i aştı. Haftaya Taksim Gezi Parkı protestolarına da bağlı 

olarak negatif eğilimli bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’daki satışlar Fed’in varlık 

alımlarını bu sene içerisinde azaltabileceğine ilişkin açıklamalarla derinleşti. Global 

likidite koşullarının bozulacağı ve buna bağlı olarak Türkiye’nin dış kırılganlıklarının 

artacağı beklentileriyle BİST-100 endeksi geçtiğimiz hafta %8.6 gerilerken, özellikle 

bankacılık hisselerindeki düşüşler öne çıktı. Buna bağlı olarak BİST-bankacılık endeksi 

%11.4 düştü. 

 
Piyasa Gündemi 

24 Haziran Pazartesi Türkiye Sanayi Güven Endeksi- Haziran

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı- Haziran

25 Haziran Salı

Türkiye Gelen Yabancı Turist Verileri- 

Mayıs

ABD Dayanıklı Eşya Siparişleri- Mayıs

ABD Tüketici Güven Endeksi- Hazian

ABD Yeni Ev Satışları- Hazian

26 Haziran Çarşamba Fransa GSMH- 1Ç

ABD GSMH- 1Ç

27 Haziran Perşembe Almanya İthal Fiyat Endeksi- Mayıs

Türkiye Tüketici Güveni- Haziran

     İngiltere GSMH- 1Ç

     Euro Zone Tüketici Güven Endeksi-Haziran

Almanya İşsizlik Oranı- Haziran

28 Haziran Cuma Önemli bir veri açıklanmıyor

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9312 %3.9 %4.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.16 %2.2 %6.1 %1.7 -%1.4 
USD/HUF 228.0 %4.7 %1.9 -%0.7 %2.6 
USD/BRL 2.2421 %4.1 %9.3 -%0.2 -%4.3 
USD/PLN 3.3126 %4.1 %2.1 -%0.2 %2.5 

 

 



 



Haftaya temkinli bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da global 

likiditeye ilişkin gelecek beklentiler kadar, Türkiye spesifiğindeki gelişmelerin de 

yakından takip edileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul-100 endeksinin 70,000 – 78,000 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bono faizlerindeki oynaklığın bu hafta içinde de 

yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, getiri eğrisinin 2 yıla kadar olan 

vadelerinin cazibesinin arttığı görüşündeyiz. Yeni haftada USDTRY’nin 1.896 – 1.966 

aralığında hareket etmesini beklerken, (0.5*EUR + 0.5*USD) sepetinin 2.204 – 2.261 

aralığında işlem göreceğini tahmin ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bank Asya 140mn TL tutarındaki takipteki alacaklar portföyünü 8.2mn TL tutarında 

EMTİA karşılığında Vera Varlık Yönetimi şirketine sattı. Bank Asya’nın sattığı takipteki 

alacak portföyünün 102.5mn TL’si (%73) daha önce karşılık ayrılmış durumdaydı. 

Transfer edilen tutar bankanın Mart ayı sonundaki takipteki alacaklar portföyünün 

%17’üne denk gelmekte. Transferin takipteki alacak oranı üzerindeki etkisi 80 baz puan 

seviyesinde olacak. Transfer edilen tutarın 37.5mn TL’si daha önce karşılık ayrılmamış 

takipteki alacaklardan oluştuğu için bankanın bu işlemden bir satış zararı yazması 

beklenmeli. 

Tofaş Fiat markası ile 2013’te %13 pazar payı hedefliyor. Fiat’ın yeni modeli 500L’nin 

tanıtım toplantısında konuşan Fiat-Türkiye İş Birimi Direktörü Okan Baş, otomotiv pazarı 

için 2013 sonunda 810 bin adet pazar tahmini ve Fiat markasıyla 105 bin adet satışla %13 

pazar payı hedefleri bulunduğunu söylerken, kurdaki artışın otomobil fiyatlarına kademeli 

olarak yansıyabileceğini açıkladı. Baş son olayların etkisine ilişkin olarak da Haziran 

ayının ilk yarısında geçen aydan çok farklı bir gösterge olmadığını ve satışların aynı 

seviyede gerçekleştiğini ifade etti. 

Torunlar GYO Mapfre ile Torun Merkez projesindeki 10 kat için satış anlaşması 

imzaladı (pozitif). Torunlar GYO Mapfre ile 10 katın (8,246m2) satışı için 67 milyon 

Dolarlık bir anlaşma imzaladı (metrekare başına değer USD8,100). Şirketin kısa vadeli 

nakit pozisyonu artacağı ve doluluk oranı ile talep büyüyeceği için satışı pozitif olarak 

görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, Torunlar, Torun Merkez Projesindeki tüm ofisleri satmayı 

hedefliyor. 

Turkcell Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak toplantıda 

gözler Rus ortak Altimo'nun tutumunda olacak. Temettü onayı için uzun süredir Genel 

Kurul'un gerçekleşmesi bekleniyordu. Daha önceki Genel Kurul toplantısı yeterli 

çoğunluk sağlanamadığından iptal edilmişti. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 10.90 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 3.59 TL, Hedef Fiyat: 6.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 11.70 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 1.80 TL, Hedef Fiyat: 2.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Ülker Bisküvi 13.05 %7.4 
2 Tofaş Oto. Fab. 12.55 %7.3 
3 Türk Traktör 60.00 %5.3 
4 Aksa 7.00 %5.1 
5 Tüpraş 43.50 %4.1 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Park Elek. 

Madencilik 
4.53 -%4.8 

2 Aksigorta 2.68 -%4.6 
3 Banvit 3.31 -%4.0 
4 Migros Ticaret 19.10 -%4.0 
5 T.S.K.B. 1.70 -%3.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.00 642.5 
2 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.28 309.3 

3 İş Bankası (C) 5.46 293.4 
4 T. Halk Bankası 16.20 267.8 
5 Akbank 7.62 253.8 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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