
 

 



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Nisan dönemi Hanehalkı İşgücü 

İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Nisan döneminde geçen 

yılın aynı dönemine oranla 216 bin kişi artarak 2 milyon 425 bin kişiden 2 milyon 641 bin 

kişiye yükseldi. İşsiz sayısı kentsel alanda 2 milyon 77 bin kişi, kırsal alanda 564 bin kişi 

düzeyinde gerçekleşti.  İşsizlik oranı bir önceki aya göre 160 bin kişi azalış gösterdi. Mart 

2013 döneminde işsiz sayısı 2 milyon 801 bin kişiydi. 

Ekonomi Bakanlığı, 2013 yılı 3. çeyrek dönemi Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni 

açıkladı. Buna göre İhracat Beklenti Endeksi, 2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 

21.1 puan azaldı. 2013 yılının 2. çeyreğinde 122.1 olan Endeks, 2013 yılının 3.  

çeyreğinde 101 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, 

İhracat Beklenti Endeksi’ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat 

siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi 

azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise Endeksi 

artış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, endeksi oluşturan tüm sorulara ilişkin 

yayılma endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretti. Buna 

bağlı olarak, İhracat Beklenti Endeksi 2013 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı 

döneminin 10.6 puan altına geriledi. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 

Yapılan açıklamaya göre 2012 Haziran’da 6 milyar 270 milyon TL açık veren merkezi 

yönetim bütçesi açığı % 81 oranında azalışla 2013 yılı Haziran’da 1 milyar 199 milyon 

TL oldu. 2013 yılı Haziran’da 335 milyon TL faiz dışı fazla gerçekleşti. 2012 yılı Haziran 

ayında bütçe giderleri 31 milyar 74 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı 

ayında % 4.9 oranında artarak 32 milyar 603 milyon TL’ye ulaştı. Faiz hariç bütçe 

giderleri geçen yılın aynı ayına göre % 6.4 oranında artarak, 31 milyar 69 milyon TL’ye 

ulaştı. Haziran ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre % 18.5 oranında azalarak 

1 milyar 534 milyon TL olarak gerçekleşti. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 76,227.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 282,221.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 80,166.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,976.67 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,682.5 0.1% 
Dow Jones 15,484.3 0.1% 
NASDAQ-Comp. 3,607.5 0.2% 
Frankfurt DAX 8,234.8 0.3% 
Paris CAC 40 3,878.6 0.6% 
Londra FTSE–100 6,586.1 0.6% 
Rusya RTS 1,354.5 0.4% 
Shangai Composite 2,059.4 1.0% 
Bombay Stock Exc. 20,034.5 0.4% 
Brezilya Bovespa 46,738.9 2.6% 
Arjantin Merval  3,349.0 3.8% 
Nikkei 225 14,506.3 0.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 76,227.9 %3.1 -%4.7 %21.6 
USD/TRY 1.9409 -%0.8 %4.7 %7.2 
EUR/TRY 2.5305 -%0.9 %2.5 %14.7 
EUR/USD 1.3038 -%0.1 -%2.2 %6.9 
Altın/Ons ($) 1,285.0 %0.4 -%7.1 -%19.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %7.05   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar dün göreceli olarak sakin bir gün geçirirken Türkiye tarafında 

hareketli eğilim sürdü. Haftasonunda Başbakan Erdoğan liderliğinde düzenlenen 

Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında dün sabah TCMB Başkanı Başçı’nın 

kurum web sitesinde yayımlanan yazılı basın açıklaması güne damgasını vurdu. Başçı, 23 

Temmuz’da düzenlenecek olan Temmuz ayı olağan Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısının gündeminde faiz koridorunun ölçülü bir şekilde artırılması ile ihracatçılara 

destek sağlanması hususlarının yer aldığını vurguladı. Bu açıklama mali piyasalarda hızlı 

bir yansıma buldu. Her ne kadar “ölçülü” ibaresi kullanılsa da, faizlerin piyasa gerçekleri 

ile daha uyumlu bir seviyeye getirileceği algılaması Türk Lirası’nda değerlenmeye neden 

oldu. Karar öncesinde 1.9450’den işlem gören USDTRY kuru karar sonrasında 1.9350’ye 

varan bir düşüş kaydetti. Kararın ilginç yansıması faiz cephesinde yaşandı. Kararın 

hemen ardından gerilemeye başlayan bono&tahvil ve swap faizleri, Hazine’nin 

düzenlediği ve başarılı geçen tahvil ihraçları sonrasında biraz daha geriledi. Bu kapsamda 

gösterge tahvilin bileşik faizi günü yaklaşık 20 baz puan, 10 yıl vadeli tahvilin bileşik 

faizi ise yaklaşık 40 baz puanlık bir düşüş kaydetti (gösterge bileşik faizdeki sınırlı 

düşüşün nedeni bugünkü yeniden ihraçtı). Bu olumlu gelişmelerin bir yansıması da hisse 

senedi piyasasında yaşandı. Bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlar ile BİST-

100 günü %3.1 oranında artışla tamamladı. 

TCMB Başkanı Başçı’nın PPK gündemine ilişkin açıklamasını biraz da zaman satın alma 

stratejisi olarak görmekte fayda var. Zira, yurtdışı piyasalardaki toparlanmaya rağmen 

Türk mali piyasalarının negatif bir ayrışma kaydetmesi, 23 Temmuz’a kadar geçecek süre 

zarfında daha fazla kırılgan olması anlamına geliyordu. Başçı’nın açıklaması bu riski 

önemli ölçüde azalttı. İfadedeki “ölçülü” ibaresi biraz muğlak bir duruma işaret ediyor. 

Yerine göre 25 baz puan da, hatta 150 baz puan da ölçülü olarak kabul edilebilir. 

TCMB’nin 23 Temmuz’a kadar olacak gündemi yakından takip edeceğini ve bunun 

paralelinde bir karar vereceğini tahmin etmek zor değil. Türk Lirası’nın bu sürede 

istikrara kavuşması durumunda koridorun 25-50 baz puan civarında bir artırıma tabii 

tutulacağını; mevcut eğilimin devam etmesi durumunda 50-100 baz puan arasında bir 

artırım geleceğini; tansiyonun artarak sürmesi durumunda ise 100 baz puanın üzerinde bir 

adım atılacağı kanaatindeyiz. Bu karar üzerinde en büyük etkiyi, Amerikan Merkez 

Bankası (FED) Başkanı Bernanke’nin Çarşamba ve Perşembe günleri Amerikan 

Kongresi’nde yapacağı konuşma ve bunun dünya piyasaları üzerindeki yansıması 

belirleyecek. 

FED Başkanı Bernanke’nin yarınki Humphrey-Hawkins konuşması yılda iki kez yapılıyor 

ve FED’in faaliyetlerinin Kongre’ye anlatılması anlamına geliyor. Bu nedenle de FED’in 

bugüne kadar aldığı kararlar ve gelecekte alması muhtemel kararları yansıtarak öncü bir 

sunum niteliği taşıyor. FED’in tahvil alım programına ilişkin tartışmalar ve kafa 

karışıklığının oldukça arttığı günümüzde bu tarz bir kılavuzun oldukça önemli olacağı 

kanaatindeyiz. Bu nedenle, gerek küresel mali piyasaların gerekse de Türk mali 

piyasalarının bu sunuma yoğunlaşacağı aşikar. Bu sunum öncesinde ABD’de dün gelen 

perakende satışların beklentilerin altında kalması dikkat çekti. Bugün açıklanacak TÜFE 

enflasyonu da önemli olabilir zira yıllık TÜFE artışının FED’in orta vadeli hedeflerinin 

oldukça altında kalması, FED’in göreceli olarak güvercin bir duruş sergilemesinin 

 
Piyasa Gündemi 

15 Temmuz Pazartesi ABD Perakende Satışlar- Haziran

Türkiye İşsizlik Oranı- Nisan

16 Temmuz Salı İingiltere Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran

İngiltere Perakende Fiyat Endeksi- Haziran

Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran

Euro Zone Ticaret Dengesi- Mayıs

ABD Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran

ABD Kapasite Kullanım Oranı- Haziran

ABD Sanayi Üretimi- Haziran

17 Temmuz Çarşamba İngiltere İşsizlik Oranı- Mayıs

18 Temmuz Perşembe Euro Zone Ticaet Dengesi- Mayıs

19 Temmuz Cuma Almanya Üretici Fiyatları- Haziran

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9409 -%0.3 %3.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.87 -%2.9 -%1.0 %2.7 %4.7 
USD/HUF 223.4 -%2.5 %2.3 %2.3 %1.2 
USD/BRL 2.2193 -%2.0 %2.2 %1.7 %1.3 
USD/PLN 3.2803 -%2.2 %3.6 %1.9 %0.0 

 

 



 



ardındaki temel unsur olarak yatıyor. Bugünkü veriler ile birlikte ABD’de yıllık TÜFE 

manşet ve çekirdek enflasyon oranlarının %1.6’ya yükselmesi bekleniyor. Buna ilave 

olarak ABD’de açıklanacak sanayi üretimi ile kapasite kullanımı da piyasalarca izlenecek. 

Türkiye cephesinde Hazine’nin bugün düzenleyeceği gösterge ve 10 yıl vadeli sabit 

kuponlu tahvillerin yeniden ihraçları önemli olacak. Hazine’nin aylık iç borçlanma 

stratejisi paralelinde mali piyasalardan bu hafta yaklaşık 8 milyar TL borçlanacağını 

öngörüyorduk. Dünkü ihalelerle piyasa rakamı 5.2 milyar TL’ye ulaştığından dolayı 

bugünkü ihalelerin ikincil piyasa üzerindeki baskısı biraz daha hafifleyecektir. Ayrıca, 

dünkü ihalelerde borçlanma maliyetinin piyasa tahminlerinin altında kalması ve talep 

miktarının da yüksek olması not edilmelidir (ihaledeki karşılama oranı 5 yıl vadeli 

tahvilde %52, 10 yıl vadelide ise %44 ile iyi sayılabilecek bir düzeyde gerçekleşti). Yarın 

Bernanke’den negatif bir sürpriz gelmemesi durumunda ikincil piyasa faizlerindeki yukarı 

yönlü baskısının sona erdiğini iddia edebiliriz. 

Bu sabah Asya’da karışık bri seyir var. Japon borsası hafif artıda işlem görürken 

diğerlerinde sınırlı oranda kayıplar var (Hindistan’da spesifik nedenlerden ötürü sert bir 

düşüş var). Amerikan vadelileri yatay bir seyir izlerken Avrupa borsalarının da güne 

benzer bir seyirle başlaması bekleniyor. Bernanke’nin yarınki konuşması öncesinde 

piyasaların biraz da bekle-gör modunda hareket edeceği kanaatindeyiz. ABD’den gelen 

TÜFE enflasyonu, Almanya’dan ZEW tüketici güven endeksi piyasaların radarında 

olacaklar. Türk mali piyasalarında göreceli olarak olumlu bir hava yaşanacağı 

kanaatindeyiz. Hazine’nin başarılı geçen borçlanma ihaleleri ile TCMB beklentisi 

nedeniyle USDTRY kurunun 1.93’ün altına gerileme ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Hem 

faiz hem de hisse senedi piyasalarında temkinli iyimser hareketler olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bagfaş 3.7m dolar tutarında yeni ihracat siparişi aldı. Şirket Romanya ve Hırvatistan'a 

ihraç edilmek üzere toplam tutarı 3.66m dolar olan 3.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) 

gübresi, 5.000 ton NP (20.20.0) Kompoze gübre ve 1.500 ton (AS) Amonyum Sülfat 

gübresi siparişi aldı. Sevkiyatlar Temmuz ayında tamamlanacak ve ödemeler mal 

mukabili olacak. Yıl başından bu yana benzer şekilde alınan ihracat siparişleri 57 bin tona, 

tutarı da 25m dolara ulaşmış olup, 2012’nin aynı dönemine kıyasla ton bazında %40, tutar 

bazında %7 yukarıdadır.   

Kardemir bağlı ortaklığı Kardökmak lokomotif ve vagon tekerleği imalatı için ön 

sözleşme imzaladı. Kardemir, bağlı ortağı olan Kardökmak'ın yatırım programı içerisinde 

yer alan yıllık 200,000 lokomotif ve vagon tekerleği imalatı projesi kapsamında yabancı 

bir firma ile ön sözleşme imzalandığını açıkladı. 32 ayda gerçekleşecek olan projenin 

nihai sözleşmesi önümüzdeki iki hafta içinde imzalanacak. 

Erdemir'in bağlı ortaklığı İsdemir'de dün grev uygulaması başladı. Erdemir bağlı 

ortaklığı İskenderun Demir Çelik'te (İsdemir) örgütlü Çelik-İş Sendikası'nın aldığı grev 

kararının 15 Temmuz'da uygulanmaya başlandığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, 

İsdemir ile Çelik-İş Sendikası arasındaki 25. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 

sürecinde, sendikanın %51 seviyesinde zam ısrarı nedeniyle uzlaşmaya varılamadığını 

belirtti. Açıklamada operasyonların grevden nasıl etkilendiğine dair bir bilgi verilmedi. 

Haberin ve belirsizliğin hisse üzerinde kısa vadede baskı oluşturması beklenebilir. 

Tekfen, bağlı ortaklığı Toros'un sermaye artırımı için 100m TL ödeyecek. Tekfen'in 

%100’yakın pay sahibi olduğu iştiraki Toros Tarım yatırımlarını finanse etmek için 

sermayesini 100m TL artışla 430.5m TL'den 530.5m TL'ye artırma kararı aldı. Tekfen 

Holding bu miktarı Toros'a ödeyecek. Toros Tarım toplam 300m dolarlık  tutarlı Samsun 

fabrikası içinde yeni bir sülfürik asit tesisi kurulması fosforik asit tesisinin yenilenmesi 

yatırımını sürdürüyor. Yatırım 2014 yılının sonunda tamamlanacak ve Toros'un 

hammadde tedariği sağlamasında, maliyetleri düşürmesinde ve marjları iyileştirmesinde 

etkili olacak. 2013 1Ç itibariyle Tekfen 780 milyon TL'lik( 440 milyon dolar) nakte 

sahipti ve Mayıs’ta 132m TL nakit kar payı ödedi. 

THY Haziran trafik sonuçları güçlü geldi. THY Haziran’da yolcu sayısında %25, doluluk 

oranında 0.7 puan (%80.8) ve kargo-posta hacminde %18 artış elde etti. Böylece, ilk 6 ay 

sonunda toplam yolcu sayısı %26 artarken doluluk oranı 3.4 puan artışla %78.9 oldu, 

kargo-posta ise %15 arttı. Haziran ayındaki Gezi parkı olaylarının THY’nin trafik 

sonuçlarına pek olumsuz yansımadığı görülüyor. Oysa, TAV’ın açıkladığı verilerde 

İstanbul Atatürk havalimanı yolcu büyümesi Haziran’da yavaşlama göstermişti (yıllık 

bazda büyme %19’dan %12’ye gerilemişti). Burada, THY’nin artmakta olan transfer 

yolcu payının etkili olduğunu, olayların daha çok charter ve yabancı havayolu trafiğini 

etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz. Açıklanan trafik verileri 2Ç finansal sonuçları 

öncesinde olumlu bir gösterge niteliğinde. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 41.40 TL, Hedef Fiyat: 60.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.26 TL, Hedef Fiyat: 1.92 TL, Endekse Paralel Getiri]  

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Doğuş Otomotiv 10.75 %13.6 
2 Doğan Yayın Hol. 0.72 %7.5 
3 Aksa Enerji 3.20 %7.4 
4 Aksa 7.40 %6.0 
5 Kardemir (D) 1.26 %5.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Sasa Polyester 0.92 -%2.1 
2 DO-CO 87.75 -%0.8 
3 Türk Telekom 7.06 -%0.6 
4 Net Holding 2.51 -%0.4 
5 Türk Hava Yolları 8.06 -%0.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 T. Halk Bankası 15.75 512.2 
2 İş Bankası (C) 5.40 476.4 
3 Garanti Bankası 7.78 444.0 
4 Vakıflar Bankası 4.44 349.9 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.43 224.5 

 

 



 



[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.00 TL, Hedef Fiyat: 2.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 8.06 TL, Hedef Fiyat: 8.96 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 6.88 TL, Hedef Fiyat: 9.35 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
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 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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