
 

 



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İtalya'nın kredi notunu dün bir 

kademe indirerek yatırım yapılabilir düzeyin ikinci düşük seviyesi olan BBB'ye 

düşürdü. Kredi notu görünümünü "negatif"te tutan S&P, not indirimine gerekçe olarak 

İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana içinde bulunduğu en ağır ekonomik 

daralmanın yarattığı endişeleri gösterdi. Kredi notu indirilen İtalya bugün kısa vadeyle 9.5 

milyar euroya kadar borçlanmak için ihale düzenleyecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Turkcell davasında Çukurova’nın 1.6 milyar dolar ödemesi 

istendi 

 THY’de grev kırıcılığı iddiası 

 

 

 

  

 

 

 

10 Temmuz 2013 

Çarşamba 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 71,981.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 269,502.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,970.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,644.62 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,652.3 0.7% 
Dow Jones 15,300.3 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,504.3 0.6% 
Frankfurt DAX 8,057.8 1.1% 
Paris CAC 40 3,843.6 0.5% 
Londra FTSE–100 6,513.1 1.0% 
Rusya RTS 1,282.8 0.4% 
Shangai Composite 1,965.5 0.4% 
Bombay Stock Exc. 19,439.5 0.6% 
Brezilya Bovespa 45,075.5 0.0% 
Arjantin Merval  3,127.7 0.0% 
Nikkei 225 14,472.9 2.6% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 71,981.6 %0.4 -%8.1 %15.0 
USD/TRY 1.9386 -%0.6 %2.8 %6.9 
EUR/TRY 2.4951 -%0.4 -%0.1 %11.9 
EUR/USD 1.2871 %0.2 -%2.8 %4.7 
Altın/Ons ($) 1,249.4 %1.0 -%9.2 -%21.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %7.06   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalardaki toparlanma eğilimi dün korundu. Gelişmiş ülkelerde daha 

fazla, gelişmekte olan ülkelerde daha cılız bir toparlanma olsa da FED kaynaklı satış 

baskısının yavaş yavaş hafiflediği gözlemlendi. Türkiye cephesinde dün tüm gün TCMB 

beklentisi hakimdi. TCMB’nin dünü de istisnai gün olarak adletmesinin ardından günün 

tamamında döviz satış ihalesi beklendi. Bu beklenti USDTRY kurunu gün içerisinde en 

düşük 1.9350’ye kadar itti. Ancak, bu beklentinin gerçekleşmemesi ile USDTRY kuru 

akşam saatlerinde 1.9500’e varan bir yükseliş kaydetti. Bunda EURUSD’deki sert 

düşüşün de şüphesiz payı vardı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Almanya kökenli 

İcra Kurulu Üyesi Asmussen’in yaptığı açıklamada parasal genişleme yönünde adımlar 

atılacağını belirtmesi (uzun vadeli finansman operasyonu) EURUSD paritesinde sert bir 

düşüşe neden olmuştu. Ancak, gece saatlerinde, ABD borsalarındaki iyimserliğin de 

yardımıyla USDTRY kuru elektronik işlemlerde yeniden 1.9400 seviyesine geriledi. Türk 

Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değerine baktığımızda, TCMB’nin döviz satım ihalesi 

açmamasına rağmen TL’nin günlük bazda yaklaşık %0.8 değer kazandığına şahit olduk. 

Alternatif piyasalar arasında hisse senetlerinde şirket bazlı bazı haberlerin etkisi ile BİST-

100 endeksi günü %0.4 artıda tamamladı. Ancak, bono ve tahvil piyasası için aynı 

iyimserliği yineleyemiyoruz zira bir yandan ortalama fonlama maliyetinin faiz 

koridorunun tavanında oluşması, diğer yandan önümüzdeki hafta yapılacak tahvil ihraçları 

ve bunların ortasında yabancı yatırımcıların satışlarının sürmesi ile ikincil piyasada faizler 

yükselmeye devam etti. Gösterge bileşik faiz önceki güne göre yaklaşık 30 baz puan 

artarak %8.6’ya geldi. 

Güne başlarken yurtdışı piyasaların gündeminde birçok önemli haber var, kısaca 

özetlemek gerekirse: a) Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı bugün TSİ11:00’de 

ekonomi politikaları konulu bir sunum yapacak. Bernanke’nın bu sunumda mevcut para 

politikası ile ilgili de konuşması bekleniyor. Bui mali piyasalarca yakından izlenecek. b) 

FED’in 18-19 Haziran tarihindeki faiz toplantısının (FOMC) tutanakları TSİ21:00’de 

kamuoyuna sunulacak. FED üyelerinin tahvil alım programının geleceğine ilişkin detaylı 

görüşlerinin piyasalar üzerinde etkisi olacağı kanaatindeyiz. c) Kredi derecelendirme 

kuruluşu S&P, İtalya’nın kredi notunu bir basamak indirerek BBB’ye getirdi. Bu haber, 

Asmussen’in açıklaması ile birleşince EURUSD paritesini 1.2750 ile son üç ayın en düşük 

düzeyine itti. d) Bu sabah Çin’den gelen dış ticaret rakamları, hem ithalat hem de ihracat 

bazında beklentilerin altında kaldı. Bu da Çin’de ekonomik yavaşlama olduğuna ilişkin 

görüşleri desteklerek Asya piyasalarında bir miktar belirsizliğe yol açtı. e) Japon Merkez 

Bankası’nın (BOJ) iki günlük faiz toplantısı bugün başlıyor. BOJ’un politika duruşunda 

ve tahvil alımlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu beklentinin son 

dönem içerisinde kuvvetlenmesi nedeniyle Japon hisse senedi endeksinin bu sabah %1 

civarında  ekside işlem gördüğünü gözlemliyoruz. f) IMF, dünya ekonomisine ilişkin 

büyüme tahminini bir kez daha aşağı yönde güncelledi. 

Günün en önemli gündem maddesi FED Başkanı Bernanke’nin konuşması ile FOMC 

toplantı tutanakları olacak. Türkiye açısından gece saatlerinde gelecek bu haberler 

öncesinde küresel mali piyasaların dengeli ve sakin bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. 

Türkiye cephesinde TCMB’nin Pazartesi günkü yüklü dolar satışı ile güçlü bir döviz 

talebini karşılamış olması pozitif bir durum. Bunun etkisini döviz piyasasında görebiliriz. 

Yurtdışı piyasaların desteklemesi durumunda Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki 

 
Piyasa Gündemi 

08 Temmuz Pazartesi Almanya Ticaret Dengesi- Mayıs

Almanya Cari Denge- Mayıs

Almanya Sanayi Üretimi- Mayıs

ABD Tüketici Kredileri- Mayıs

Türkiye Sanayi Üretimi- Mayıs

09 Temmuz Salı İngiltere Ev Fiyatları Dengesi- Mayıs

Fransa İşsizlik Oranı- Haziran

İngiltere Sanayi Üretimi- Mayıs

İngiltere Ticaret Dengesi- Mayıs

10 Temmuz Çarşamba Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran

Fransa Cari Denge- Mayıs

Fransa Sanayi Üretimi- Mayıs

11 Temmuz Perşembe Almanya Toptan Satış Endeksi- Haziran

12 Temmuz Cuma Euro Zone Sanayi Üretimi- Mayıs

ABD Üretici Fiyat Endeksi- Haziran

ABD Perakende Satışlar- Haziran  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9386 %0.3 %2.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.02 %0.2 -%0.5 %0.0 %3.0 
USD/HUF 229.0 %1.1 %2.7 -%0.8 -%0.3 
USD/BRL 2.2571 %0.1 %5.9 %0.2 -%3.2 
USD/PLN 3.3824 %1.1 %5.3 -%0.8 -%2.7 

 

 



 



değerinin kısa vadede 2.20’nin altına gerileyebileceğini; USDTRY kurunun ise 1.92’li 

rakamlara inebileceğini düşünüyoruz. Türk Lirası’ndaki tansiyonun azalması durumunda 

TCMB’nin güçlü ek parasal sıkılaştırmaya ara vereceği aşikar. Bugün olmasa bile 

önümüzdeki hafta düzenlenecek tahvil ihraçları öncesinde TCMB’nin bu yönde bir adım 

atması olası. Bunun bono&tahvil piyasasındaki satış baskısını azaltacağını düşünüyoruz. 

Her iki gelişmenin hisse senedi piyasaları üzerindeki yansıması da doğal olarak pozitif 

olacaktır. Bu beklentimizin merkezindeki gelişme FED cephesinden piyasaları rahatsız 

edebilecek yeni bir olumsuz açıklama gelmemesi ve küresel mali piyasalardaki satış 

baskısının hafiflemesi... Ancak, mali piyasalarda kalıcı bir iyileşme beklemiyoruz zira bir 

yandan FED’in çıkış adımları, diğer taraftan Çin’den gelen olumsuz makroekonomik 

veriler, küresel piyasalar üzerinde orta-uzun vadede satış baskısı yaratmaya devam 

edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Anadolu Efes meyve suyu konsantresi üreten bir şirketi 37 milyon euroya satın aldı. 

Anadolu Efes %33.33 oranında hissesine sahip olduğu Türkiye'de meyve yetiştiriciliği ve 

meyve suyu konsantresi üretimi ve yurtiçi ve yurtdışına satışını yapan Anadolu Etap 

Tarım’ın, meyve suyu konsantresi imalatı konusunda faaliyet gösteren Penkon Gıda’yı 

36,5 milyon Euroya  satın almak üzere anlaştığını duyurdu. Gelişmenin şirket finansalları 

üzerinde ciddi bir etkisi bulunmamaktadır. 

THY’de grev kırıcılığı iddiası. Gazetelerde yer alan habere göre, Hava-İş Sendikası, 

bilirkişi raporu ile THY’de grev kırıcılığı yapıldığının mahkeme kararı ile belirlendiğini 

ve grev kırıcı işlemlere mahkemeden, ihtiyati tedbir kararı verildiğini bildirdi. Hava-İş’ten 

yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz 2013 tarihinde yapılan duruşma kararına ilişkin 

olarak, greve katılan işçilerin yerine başka işçi çalıştırıldığını belgeleyen bilirkişi rapor 

sonucunu değerlendirerek, greve katılan işçiler yerine başka işçi çalıştırılamayacağından, 

başka işçi çalıştırılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verildiği belirtildi. 

Turkcell davasında Çukurova’nın 1.6 milyar dolar ödemesi istendi. İngiltere Yüksek 

Mahkemesi, Çukurova Holding ile Rus Altimo arasında Turkcell'in kontrol hisselerini 

ilgilendiren davada, Çukurova'nın hisselerini geri almak için Altimo'ya 1.565 milyar 

doları 60 gün içinde ödemesini kararlaştırarak sekiz yıldır süren ana hissedar 

uzlaşmazlığını sona yaklaştırdı. Çukurova ile Altimo arasında 2005 yılında yapılan bir 

kredi anlaşmasına dayanan davada, İngiltere Yüksek Mahkemesi (Privy Council) 30 

Ocak'ta, Çukurova'nın dava konusu %13.81 Turkcell hissesini gereken ödeme ve şartları 

yerine getirmesi halinde geri alabileceğine karar vermişti. Privy Council Çukurova'nın 

ödeyeceği 1.565 milyar dolarlık tutara, karar tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre 

içinde yıllık Libor artı yüzde 8 faiz işletilmesini kararlaştırdı. Piyasa beklentilerinin 

altında olan bu rakam, Çukurova’nın gerekli finansmanı sağlaması durumunda şirkette 

kontrol sorununu çözerek temettü ödemesinin gerçekleşmesini sağlayabilir.  

Türk Telekom Sendika ile anlaşamadı. 8 Mayıs 2013 tarihinde Türk Telekom ile Haber- 

İş Birliği arasında başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve 

bu durum "uyuşmazlık tespit tutanağı“ ile imza altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca tayin edilecek Resmi Arabulucu ile görüşmeler devam edecek;  bu süreçte 

Türk Telekom ile Sendika Toplu İş Sözleşmesi imzalayabilir. Ayrıca Türk Telekom,  

medyanın Türk Telekom'un %100'üne sahip olduğu internet iş iştiraki TTNET ile 

birleşeceği haberlerini yalanladı. Şu aşamada, iki gelişmenin de Türk Telekom hisseleri 

üzerinde bir etkisi yok. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.56 TL, Hedef Fiyat: 8.96 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AEFES.IS; Mevcut Fiyat: 24.95 TL, Hedef Fiyat: 32.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 7.08 TL, Hedef Fiyat: 8.50 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.20 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Rhea Girişim 1.11 %8.8 
2 Mondi Tire Kutsan 1.14 %5.6 
3 Türk Hava Yolları 7.96 %5.3 
4 Şişe Cam 2.67 %5.1 
5 Martı Otel 0.69 %4.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İpek Doğal Enerji 3.60 -%10.0 
2 İttifak Holding 2.42 -%5.1 
3 Torunlar GMYO 3.61 -%5.0 
4 GSD Holding 1.00 -%3.8 
5 Kardemir (D) 1.12 -%3.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.30 392.1 
2 T. Halk Bankası 14.65 363.4 
3 İş Bankası (C) 5.12 252.2 
4 Turkcell 11.45 251.7 
5 Türk Hava Yolları 7.96 238.2 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü  

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 

Bülent Yurdagül - Araştırma  Direktörü bulentyurdagul@hsbc.com.tr 

  
Tamer Şengün - Müdür  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Kıdemli Analist  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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