
 

 



Merkez Bankası Mayıs 2013 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. 

Buna göre 2013 Mayıs sonu itibarıyla Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2012 yıl sonuna 

göre %4.5 oranında artışla 222 milyar 132 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin 

uluslararası varlıkları 5 aylık dönemde 9 milyar 499 milyon dolar tutarında artış gösterdi. 

Yurtdışı varlıkları Nisan ayı sonuna göre ise 4 milyar 308 milyon dolar azaldı. 

Türkiye’nin yurtdışı yükümlükleri Mayıs 2013 itibarıyla, 2012 yılı sonuna göre % 5.5 

oranında, 34 milyar 959 milyon dolar tutarında artışla 667 milyar 41 milyon dolara 

yükseldi. Türkiye’nin yurtdışı yükümlülükleri Nisan ayına göre 11 milyar 354 milyon 

dolar tutarında azalış gösterdi. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan 

yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, Mayıs 2013 

itibarıyla 444 milyar 909 milyon dolar düzeyinde açık verdi. 2012 yıl sonunda uluslar 

arası yatırım pozisyonu açığı 419.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Varlıklar alt 

kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yılı sonuna göre 9.7 milyar dolar 

artışla 128.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 1.3 

milyar dolar azaldı.  
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İMKB verileri 

İMKB–100 77,022.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 288,378.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 82,033.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,129.68 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,689.4 0.5% 
Dow Jones 15,548.5 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,611.3 0.0% 
Frankfurt DAX 8,337.1 1.0% 
Paris CAC 40 3,927.8 1.4% 
Londra FTSE–100 6,634.4 0.9% 
Rusya RTS 1,377.4 -1.1% 
Shangai Composite 2,023.4 -1.1% 
Bombay Stock Exc. 20,128.4 0.9% 
Brezilya Bovespa 47,656.9 0.5% 
Arjantin Merval  3,376.9 -2.8% 
Nikkei 225 14,808.5 1.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 77,022.8 -%0.1 -%0.9 %23.3 
USD/TRY 1.9164 -%0.5 %2.2 %6.5 
EUR/TRY 2.5115 -%0.7 %0.1 %13.9 
EUR/USD 1.3105 -%0.3 -%2.0 %6.9 
Altın/Ons ($) 1,285.7 %0.2 -%0.9 -%18.6 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.95   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Bernanke’nin konuşması sonrasında ABD’den 

gelecek makro ekonomik verilerin daha da önemli hale geldiğini belirtmiş ve “data 

bağımlısı” bir döneme girdiğimizi vurgulamıştık. Bu kapsamda, ABD’de dün açıklanan 

makroekonomik veriler nitelik açısından çok önemli olmasalar da mali piyasalar üzerinde 

hatırı sayılır oranda belirleyici oldular: İlk olarak haftalık işsizlik maaşı başvuruları 

tahminlerin altında kalarak istihdamda iyileşme olduğuna ilişkin son dönemde gelen 

verileri destekledi. İkinci olarak bölgesel ekonomik görünümü gösteren Phil FED endeksi 

beklentilerin oldukça üzerinde (Mart 2011’den bu yana en yüksek düzeyde) gelerek 

ekonomik toparlanmanın güçlü olduğuna işaret etti. Bu datalar, Bernanke’nin Çarşamba 

günkü sunumu sonrasında %2.45’e kadar gerileyen Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin 

yeniden %2.50’nin üzerine çıkmasına neden oldu. ABD’den gelen güçlü ekonomik 

veriler Amerikan piyasaları için olumlu bir durum oluştururken likidite bağımlısı haline 

gelen gelişmekte olan ülke piyasaları için olumsuz bir duruma işaret ediyor. Dün de 

bunun etkilerini gözlemledik. Gelişmekte olan ülke paralarında bir miktar değer kaybı 

yaşanırken emtia fiyatları da günü hafif çaplı düşüşlerle tamamladı. 

Amerikan tahvil faizlerinin yönünü yukarı çevirmesi ve USDTRY kurunda 1.91’li 

seviyelerden gelen bir miktar müşteri talebi paralelinde Türk mali piyasaları dün hafif 

satıcılı bir görünüm arzetti. USDTRY kuru 1.92’li rakamlara yükselirken Türk Lirası, 

döviz sepeti karşısındaki yaklaşık %0.5 oranında değer kaybetti. Bono ve tahvil 

piyasasında günün ilk yarısında yaşanan iyimserlik ikinci yarısında kendisini satışlara 

terkederken faizlerde önceki günün kapanışına göre sınırlı bir miktarda yükseliş yaşandı. 

Hem gösterge bileşik faiz hem de 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi yaklaşık 5 baz puanlık 

artışla %8.8’lere geldi. Hisse senedi piyasasına da hemen hemen benzer bir görünüm 

hakim olurken BİST-100 endeksi günü değişim kaydetmeden tamamladı. Döviz, faiz ve 

hisse senedi piyasasındaki eğilimi son günlerdeki olumlu hava karşılığında gelen kar 

satışları olarak görmek daha doğru olacaktır. Kredi piyasası da dün bu görüşü destekler 

paralelde bir eğilim kaydetti. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’leri yaklaşık 10 baz puan daha 

gerileyerek 185 baz puan ile son iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. USDTRY 

volatilitesinde de benzer bir eğilim kaydetti. 1 ay vadeli ATM volatilite 30 baz puanlık bir 

düşüş ile son bir ayın en düşük düzeyine geriledi. 

Güne başlarken FED Başkanı Bernanke’nin Kongre karşısında iki günlük konuşmasının 

yankıları, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin not görünümünü 

olumsuzdan durağana getirmesi, ABD’de şirket bilançolarının karışık sinyaller vermeye 

devam etmesi, Euro Bölgesi çevre ülkelerinden gelen olumsuz sinyaller, Japonya’da 

tüketici vergilerinin artırılabileceği haberleri gündemin ilk sıralarını teşkil ediyor. Bugün 

makroekonomi veri gündeminde hem dışarıda hem de içeride önemli bir madde 

bulunmuyor. Rusya’da düzenlenmekte olan G20 maliye bakanları ve merkez bankaları 

toplantısı izlenebilir. 

Sabah saatlerinde Asya borsalarında satışların daha hakim olduğunu görüyoruz. 

Japonya’da vergi söylentisi nedeniyle Nikkei225 endeksi %1.8 oranında ekside işlem 

görürken diğer bölge endeksleri de kırmızı alanda işlem görüyorlar. Amerikan vadelileri 

satıcılı işlem görürken Avrupa borsalarının da güne hafif eksilerle başlaması bekleniyor. 

EURUSD paritesi Moody’s haberinin ardından 1.3150’ye doğru bir yükseliş kaydetti. 

EURUSD paritesinde teknik olarak yukarıda 1.3205, aşağıda ise 1.3080 yer alıyor. Türk 

 
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 1.9164 -%1.8 -%1.1 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.93 -%0.6 -%2.8 -%1.2 %1.8 
USD/HUF 225.4 %1.0 -%0.7 -%2.8 -%0.4 
USD/BRL 2.2271 -%1.2 -%1.4 -%0.6 %0.3 
USD/PLN 3.2368 -%1.9 -%1.6 %0.1 %0.6 

 

 



 



mali piyasaları açısından haftaya Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısı önemli olacak. TCMB’nin faiz koridorunun üstünü ne kadar artıracağı 

yönündeki kararı piyasalar üzerinde belirleyici olacaktır. Düzenlenen anketlerde 

beklentiler 50-100 baz puan arasında odaklanmış durumda. Toplantı öncesinde 

piyasalarda ciddi hareketler beklemek doğru olmaz. Orta vadede USDTRY kurunun 

1.90’ın altına ineceğine ilişkin görüşümüzü korumakla birlikte kısa vadede dalgalı 

eğilimin sürmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bagfaş, Gübretaş’tan 18.3m dolarlık gübre siparişi aldı. 50,000 ton NP tipi gübreden 

oluşan sipariş için sevkiyatlar Temmuz-Eylül arasında gerçekleştirilecek. Tek seferde 

büyük ölçekli olan bu sipariş, şirket için HSBC’nin 2013 yılı net satış (379m TL) 

tahmininin yaklaşık %9’una denk geliyor. 

Enerjisa'nın 2015'te planlanan halka arzı 2016'ya ertelendi. Sabancı Holding Enerji Grup 

Başkanı Selahattin Hakman, Enerjisa'nın 2015'te planlanan halka arzının 2016'ya 

ertelendiğini söyledi. CNBCe'ye yaptığı açıklamada Hakman, elektrik üretim ihalelerine 

gireceklerini; ancak elektrik dağıtım tarafında başka bir operasyon düşünmediklerini, 

ayrıca kaya gazı çalışmalarını teknik olarak takip ettiklerini, potansiyel görmeleri 

durumunda bu işte yer alabileceklerini söyledi. 

Tekfen’den Libya projesi hakkında açıklama. Şirket 16 Kasım 2012’deki açıklamasına 

ilişkin olarak aradan geçen süre zarfında yapılan görüşmelerde Libya’daki genel politik 

istikrarsızlık nedeniyle varılan anlaşmanın gereklerinin tam olarak yerine getirilemediğini 

ve toplam 84.1m dolar tutarındaki alacakların sadece 2.4m dolarının tahsil edilebildiğini, 

ancak görüşmelerin devam etmekte olduğunu ve yakın zamanda bir sonuca varılmasının 

beklendiğini belirtti. Şirket ayrıca zararların tespitine yönelik saha gezisinin 

tamamlandığını ve söz konusu zararlara (makine, ekipman, kamp ve malzemelere ilişkin) 

yönelik fiyatlandırma çalışmasının devam ettiğini, tamamlandıktan sonra işveren idare 

tarafından Libya hükümetine sunulacağını ifade etti. Şubat 2011’den bu yana duran Libya 

projesi (su kanalı projesi) 103m dolarlık değer ile Tekfen İnşaat’ın Mart sonu itibarıyla 

toplam 2.4 milyar dolar olan tamamlanmamış proje stoğunun %4.3’ünü temsil ediyor.   

Tofaş 29 Temmuz-17 Ağustos arasında yıllık izinler nedeniyle üretime ara verecek. 

Üretime 19 Ağustos’ta başlanacak.  

Türk Telekom Haber-İş Sendikası ile 10.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 

görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. 13,170 sendika üyesi işçiyi kapsayan bu 

toplu iş sözleşmesi 01/03/2013-28/02/2015 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacak. 

Varılan anlaşmaya göre, sendika üyesi işçilerin ücretlerine: İlk altı aylık dönem için % 4, 

ikinci altı aylık dönem için %3,5, üçüncü altı aylık dönem için % 2,75 ve dördüncü altı 

aylık dönem için %2,75 oranlarında zam yapılmasına karar verildiği açıklandı. Ayrıca, 

üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerdeki enflasyon oranlarının (TÜFE) %2,75'i aşması 

halinde, aşan kısımların %100'ünün bir sonraki altı aylık dönemde işçi ücretlerine ilave 

edilmesine karar verildi. Ücret zamları satış büyümesinin sınırlı olması nedeniyle şirket 

marjları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.  

Ülker Bisküvi'de %21.44 pay sahibi Dynamic Growth Fund hisselerini Yıldız Holding ve 

iştiraklerine sattı. Ülker Bisküvi'de %21.44 hissedar konumunda bulunan Dynamic 

Growth Fund, şirkette sahip olduğu 73.31 milyon adet hisseyi Yıldız Holding ve 

iştiraklerine devretti. Devir sonrası Yıldız Holding, iştirakleri ve ailenin toplam payı 

%58.49'dan %79.9'a yükseldi. Yapılan işlemin Ülker’de ortaklık yapısını sadeleştirmesi 

açısından kısmen olumlu olduğunu düşünüyoruz. 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Fenerbahçe Futbol 30.40 %10.6 
2 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.60 %8.8 

3 Alkim Kimya 12.95 %6.2 
4 İpek Doğal Enerji 3.99 %6.1 
5 Anadolu Efes 27.30 %4.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İhlas Holding 0.84 -%6.7 
2 Tüpraş 44.50 -%3.3 
3 TAV Havalimanları 12.35 -%3.1 
4 Ford Otosan 28.00 -%2.8 
5 Arçelik 13.40 -%2.5 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.06 588.0 
2 İş Bankası (C) 5.50 457.5 
3 T. Halk Bankası 15.90 446.8 
4 Vakıflar Bankası 4.62 329.2 
5 Akbank 8.06 300.6 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 43.60 TL, Hedef Fiyat: 60.00 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 14.15 TL, Hedef Fiyat: 18.30 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 13.90 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 6.62 TL, Hedef Fiyat: 9.35 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ULKER.IS; Mevcut Fiyat: 13.25 TL, Hedef Fiyat: 14.20 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.25 TL, Hedef Fiyat: 15.50 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 - 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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