
 

 



 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verilerini 

açıkladı. Araştırma hakkında verilen bilgilere göre Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi 

(BSGP) 2012 çalışması; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Türk lirasının satın alma 

gücündeki farklılıkların belirlenmesine yönelik gerçekleştirildi. Bu konuda yapılan ikinci 

çalışma niteliğinde. İlk çalışma 2008 yılında yapıldı ve dört yıllık aranın ardından 2012 

yılında aynı çalışma tekrarlandı. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak bir mal ve 

hizmet sepetinden hareketle bölgesel düzeyde satınalma gücü paritesi değerleri temelinde 

fiyat düzeyleri elde edildi. Fiyat Düzeyi Endeksi (FDE), farklı yerleşim yerlerinin fiyat 

düzeylerinin karşılaştırılmasına olanak sağlayan bir yöntem. İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflaması (İBBS), Düzey 2’ye göre hesaplanmış olan endeksler Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde TL’nin satın alma gücündeki farklılıkları yansıtıyor. Bir bölgenin Fiyat 

Düzeyi Endeksi, 100’den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “pahalı”, 100’den 

küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edildi. Endeksler, 

Türkiye ortalaması 100 olacak şekilde hesaplanan bölgesel fiyat düzeylerini gösterdi. 

Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde 100 TL karşılığı satın alınan belirli bir mal ve 

hizmet sepetinin çeşitli bölgelerdeki TL cinsinden satış tutarlarının göstergesi. 

Türkiye’nin 2012 yılı sonuçlarına göre Fiyat Düzeyi Endeksi en yüksek bölgesi 113.1 ile 

İstanbul (TR10 Bölgesi) oldu. İstanbul’u Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21) Balıkesir, 

Çanakkale (TR22) izledi. En düşük bölgesi ise 94.4 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak 

illerinden oluşan TRC3 bölgesi oldu. Bu değerler, İstanbul’un Türkiye ortalamasına göre 

yüzde 13.1, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak’a göre ise yüzde 19.8 daha pahalı olduğu 

anlamına geliyor. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 73,851.5 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 274,893.1 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,056.7 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.49 

 

 
 
 
 
 

Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,603.3 1.0% 
Dow Jones 14,910.1 1.0% 
NASDAQ-Comp. 3,376.2 0.8% 
Frankfurt DAX 7,941.0 1.7% 
Paris CAC 40 3,726.0 2.1% 
Londra FTSE–100 6,165.5 1.0% 
Rusya RTS 1,261.1 1.4% 
Shangai Composite 1,951.5 -0.4% 
Bombay Stock Exc. 18,552.1 -0.4% 
Brezilya Bovespa 47,172.0 0.6% 
Arjantin Merval  2,966.5 -1.5% 
Nikkei 225 12,834.0 -1.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 73,851.5 %3.7 -%18.4 %22.8 
USD/TRY 1.9320 -%0.1 %4.8 %6.7 
EUR/TRY 2.5192 -%0.7 %5.5 %11.3 
EUR/USD 1.3039 -%0.6 %0.7 %4.4 
Altın/Ons ($) 1,234.5 -%3.2 -%11.1 -%21.4 

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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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalardaki tansiyon azalmaya devam ediyor. Dün ABD’de açıklanan 

1Ç13 dönemi nihai GSYH büyüme oranının beklentilerin altında kalması da bu eğilime 

destek verdi. Hisse senedi piyasalarının tamamına yakını günü hatırı sayılır oranlarda 

artıda tamamlarken döviz, emtia ve kredi cephelerinde de sınırlı kalmakla birlikte 

toparlanma yaşandı. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) geçen haftaki faiz toplantısı ve 

sonrasında Başkan Bernanke’nin yaptığı açıklama sonrasında küresel mali piyasaları 

etkisi altına alan satışları, veri/bilgi setinde meydana gelen önemli değişimin sindirim 

aşaması olarak nitelendirmiştik. Bu sindirimin sona ermesi ile birlikte piyasaların yeni bir 

dengeye oturacağını ve bu dengelenmenin çok zaman almaması gerektiğini savunmuştuk. 

Ayrıca, FED’in henüz çıkış stratejisini hayata aktarmamış olmasından dolayı da bu yeni 

dengenin çok uzak seviyelerde oluşmaması gerektiğini de ileri sürmüştük. Piyasalardaki 

hareketler bu görüşümüzü destekliyor. Bu süre zarfında, yeni denge seviyesinin daha 

makul seviyelerde oluşması adına hem merkez bankalarının hem de siyasi otoritelerin 

üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de TCMB’nin bu 

görevi başarıyla sürdürdüğünü görüyoruz. Bu çabaları daha da devam ettirmesi gerekiyor. 

Bugünün yurtdışı gündemi oldukça yoğun. FED’in büyük önem verdiği istihdam, 

enflasyon ve konut üçlemesine ilişkin bugün veriler açıklanacak: Haftalık işsizlik maaşı 

başvuruları, kişisel tüketim fiyatları değişimi ve devam eden konut satışları dikkatle 

izlenecek. Bu verilerin güçlü bir makro ekonomik tabloya işaret etmesi küresel mali 

piyasalar açısından olumsuz; göreceli olarak zayıf bir duruma işaret etmesi ise olumlu 

karşılanabilir. FED bölge başkanlarından Dudley, Lockhart ve Powell’in konuşmaları da 

takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Almanya’da işsizlik istatistikleri, Euro 

Bölgesi güven endeksleri, İngiltere’de 1Ç dönemi nihai GSYH büyümesi, Türkiye’de 

Haziran ayı tüketici güveni de diğer önemli gündem maddelerini teşkil ediyor. 

Sabah saatleri itibariyle ekranlar yeşile boyanmış durumda. Asya’da hisse senedi 

endekslerinde %2’ye varan artılar görüyoruz. Amerikan vadelileri hafif çapta artıda işlem 

görürken Avrupa endekslerinin de güne artıda başlamaları tahmin ediliyor. Amerikan 10 

yıllık tahvil faizi dün %2.60 seviyesini yukarı yönde denese de altında kaldı. FED toplantı 

sonrasındaki sert yükselişin %2.60’a iki kez takılması pozitif bir sinyal olarak 

algılanabilir. Bu gelişmelerin ışığı altında Türk mali piyasalarının da olumlu bir eğilim 

kaydedeceğini bekleyebiliriz. BİST-100 endeksinde dün yaşanan %3.7’lik toparlanmanın 

bugün de sürmesi beklenebilir. Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değeri bu hafta 

başında %2.26’yı gördükten sonraki üç günde sınırlı oranlarda düşüşler kaydederek 

2.2250’ye geldi. TCMB’nin dünkü 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesine rağmen 

TL’deki değerlenmenin sınırlı kalması üzerinde durmak gerekebilir. Buna neden olarak 

bono piyasasındaki satışları gösterebiliriz. Dün küresel bazda faizin bir önceki güne 

yukarı kapandığı birkaç piyasadan birisi Türkiye idi. Buna neden olarak da bono 

piyasasına bir miktar hacim gelmesi sonrasında bazı yabancı yatırımcıların satışa 

geçmesiydi. Hazine’nin borçlanma ihaleleri nedeniyle arzın yüksek olduğu bir döneme 

denk gelmesi sonucunda gösterge bileşik faiz %8.14 ile son dönemin en yüksek düzeyine 

ulaştı. Faiz cephesindeki bu hareketin kalıcı olmayacağını ve mevcut seviyelerden yavaş 

yavaş alıcıların gelebileceğini öngörüyoruz. Bu yönde bir gerçekleşme Türk Lirası’nı da 

olumlu etkileyebilir. Bu paralelde Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değerinin kısa 

süre içerisinde kademeli bir şekilde 2.20 seviyesinin altına gelebileceğini öngörüyoruz. 

 
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 1.932 %1.6 %3.8 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.11 -%0.7 %2.9 %2.3 %0.9 
USD/HUF 227.6 %1.6 %1.5 %0.0 %2.3 
USD/BRL 2.1870 -%1.7 %3.6 %3.3 %0.2 
USD/PLN 3.3387 %3.5 %1.8 -%1.8 %2.1 

 

 



 



TCMB’nin gerek döviz satım ihaleleri gerek likiditeyi etkileyen diğer araçları kullanmak 

suretiyle TL’deki değer kaybının bir kısmını geri döndürmesi gerekebilir zira aksi taktirde 

enflasyonist baskılar artabilir (dün açıklamada bulunan Enerji Bakanı Taner, enerji 

fiyatlarındaki maliyet artışını yansıtmamak üzere çabaladıklarını belirtmişti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Şirket Haberleri 

Anadolu Hayat %16.667 bedelsiz sermaye artırımı bugün. Anadolu Hayat’ın bedelsiz 

sermaye artırımı ile birlikte ödenmiş sermayesi 300mn TL’den 350mn TL’ye çıkmış 

olacak. 

Halkbank 992 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Halkbank bir yıl vadeli 

259mn dolar ve 562mn Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 992mn dolar 

tutarında sendikasyon kredisi aldı. Kredinin maliyeti Libor/Euribor + 100 baz puan olarak 

açıklandı. Banka’nın bu ay ayında vadesi dolan aynı tutarda Libor/Euribor + 145 baz puan 

maliyetli sendikasyon kredisi bulunmaktaydı. Varolan kredinin %106 seviyesinde geri 

çevrilmesi olumlu değerlendirilebilir, maliyet ise piyasadaki benzer işlemlere paralel 

gerçekleşti.   

Emlak Konut Projesi için en iyi teklif 700 milyon TL. Bakırköy'deki arsanın gelir 

paylaşımı ihalesinin ilk oturumunda 22 katılımcı vardı. Kuzu Toplu Konut İnşaat 700 

milyon TL toplam satış gelirinden 210 milyon TL tutarı Emlak Konut'a ödemek üzere en 

iyi teklifi veren firma oldu. İhalenin ikinci oturumu ileri bir tarihte açık arttırma ile 

yapılacak. 

Rekabet Kurumu Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik hisselerinin Allianz SE 

tarafından satın alınmasına izin verdi. Hatırlanacağı üzere, Mart ayında Yapı Kredi 

Bankası, Yapı Kredi Sigorta’daki hisselerini 1.9 milyar TL değerleme ile Allianz’a satış 

kararı alındığını açıklamıştı. Banka ve Allianz bu satış anlaşması ile birlikte 15-yıllık 

münhasır acentelik birlikteliğine de gittiler. Anlaşmaya göre, Yapı Kredi Bankası, Yapı 

Kredi Sigorta’daki %94 payı 1.79 milyar TL’ye satmış olacak, ayrıca Yapı Kredi 

Emeklilik’teki %20’lik hissenin ise satış sonrasında 188mn TL karşılığında geri alımını 

yapacak. 

Rekabet Kurulu Show TV’deki Çukurova hisselerinin Ciner Grubu’na satışına izin 

verdi. Buna göre 402 milyon dolar karşılığında ödeme sonrasında Show TV, Çukurova 

Grubu’ndan Ciner Grubu’na devredilecek. Olası rekabet artışının Doğan Yayın açısından 

olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. 

Tekfen İnşaat BTC boru hattı projesinden 136m dolarlık iş aldı. Tekfen Holding bağlı 

ortaklığı Tekfen İnşaat Türkiye'de mevcut Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattının 

çeşitli kapsamlarda onarım, güçlendirme ve geliştirme işlerini aldığına dair BTC 

Türkiye'den niyet mektubu aldı. Sözleşmesi 1 Temmuz 2013 itibariyle imzalanacak olan 

işin toplam büyüklüğü yaklaşık 136m dolar, süresi 36 ay olarak açıklandı. Tekfen 

İnşaat’ın 31 Mart itibarıyla toplam tamamlanmamış proje stoğu 2.39 milyar dolar 

seviyesinde bulunuyor. 2013 başından bu yana kazanılan projelerin toplam değeri 776m 

dolara ulaştı. 

Tekfen Toros’ta işçi sendikası ile anlaştı, grev riski ortadan kalktı. Tekfen’den yapılan 

açıklamaya göre bağlı ortaklığı Toros Tarım’ın üyesi olduğu işveren sendikası KİPLAS 

ile işçi sendikası Petrol-İş arasında devam eden görüşmeler 25 Haziran’da anlaşma ile 

sonuçlandığından, grev kararı uygulanmayacak. Açıklamada anlaşmanın detayları yer 

almıyor. 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Otokar 70.00 %9.0 
2 T.S.K.B. 1.83 %8.9 
3 Kardemir (D) 1.46 %7.4 
4 Anadolu Efes 25.70 %7.1 
5 Trabzonspor 

Sportif 
6.48 %6.2 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Fenerbahçe Futbol 28.40 -%6.6 
2 Koza Altın 22.30 -%3.9 
3 Enka İnşaat 4.71 -%3.3 
4 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.41 -%2.8 

5 Koza Madencilik 2.85 -%1.0 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.22 486.6 
2 T. Halk Bankası 16.05 386.8 
3 İş Bankası (C) 5.46 222.5 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.31 200.7 

5 Akbank 7.54 186.9 

 

 



 



Türk Telekom, Turkcell ile birlikte 13 şirket Tunus Telekom şirketinde %35 hisse satışı 

ile ilgileniyor. Reuters’da yeralan habere göre; 2006 yılında %35 hisseyi 2.25 milyar 

dolara alan EIT hisse satışı için bir yatırım bankasını görevlendirdi. Bu aşamada ilgili 

hisselere etki beklemiyoruz.  

Yapı Kredi alacaklarını menkul kıymetleştirme işlemini tamamladı. Banka USD, EURO 

ve GBP cinsinden alacaklarının satılmasını içeren 5 ve 13 yıl vadeli, toplam tutarı 356mn 

dolar ve 115mn Euro olan menkul kıymetleştirme işlemini tamamladığını açıkladı. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ANHYT.IS; Mevcut Fiyat: 4.76 TL, Hedef Fiyat: 8.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 16.05 TL, Hedef Fiyat: 28.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 4.31 TL, Hedef Fiyat: 7.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 6.46 TL, Hedef Fiyat: 9.35 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 6.98 TL, Hedef Fiyat: 8.50 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.00 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DYHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.68 TL, Hedef Fiyat: 1.05 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.75 TL, Hedef Fiyat: 4.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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