
 

 



 

Bankacılık sektörü kredi hacmi 942 milyar 676 milyon TL’ye yükseldi. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Haftalık Bülteni’nde açıkladığı geçici 

verilere göre bankacılık sektöründe krediler toplamı (mali kesime verilenler dâhil) 12 

Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre % 0.6 oranında, 5 milyar 521 milyon TL 

tutarında artışla 937 milyar 155 milyon TL’den 942 milyar 676 milyon TL’ye yükseldi. 

Krediler 2012 yılı sonuna göre % 17 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre % 26.5 

oranında artış gösterdi. 

HSBC, bankacılık sektörü 2Ç kar beklentileri raporunu yayınladı. HSBC, bankaların 

net karının ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre artan net faiz marjının 

etkisiyle %22 seviyesinde artmasını, ancak düşen gelirler ve artan karşılık giderleri 

nedeniyle bir önceki çeyreğe göre %6 seviyesinde azalmasını öngörüyor. HSBC, Akbank 

için 2Ç tahmini piyasa beklentisinin %5 altında, Vakıfbank için ise %7 üzerinde 

bulunmakta; HSBC, Akbank ve Yapı Kredi’nin 2Ç’de geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine 

göre en yüksek kar artışını gerçekleştirmelerini bekliyor.  HSBC, 2Ç’nin bankacılık 

sektörü için artan faizler nedeniyle 2013 yılının kuvvetli karlılık görünen son çeyreği 

olmasını öngörüyor. HSBC’nin 2Ç net kar (ve 2Ç 2012’ye göre değişim) beklentileri 

araştırma kapsamındaki bankalar için şu şekilde: Akbank (889 mn TL, +66%), Garanti 

(900 mn TL , +25%), İş Bankası (940 mn TL, -1%), Yapi Kredi (584 mn TL, +66%), 

Halkbank (682 mn TL, -4%), Vakifbank (378 mn TL, +33%), Albaraka Türk (48 mn TL, 

+2% y-o-y) ve Bank Asya (53 mn TL, -2%). 
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İMKB verileri 

İMKB–100 75,816.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 285,094.4 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 80,874.5 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,055.00 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,695.5 0.2% 
Dow Jones 15,545.6 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,600.4 0.4% 
Frankfurt DAX 8,331.1 0.0% 
Paris CAC 40 3,939.9 0.4% 
Londra FTSE–100 6,623.2 -0.1% 
Rusya RTS 1,380.0 -0.2% 
Shangai Composite 2,004.8 0.6% 
Bombay Stock Exc. 20,159.1 0.0% 
Brezilya Bovespa 48,574.1 2.5% 
Arjantin Merval  3,450.5 1.2% 
Nikkei 225 14,658.0 0.5% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 75,816.0 -%0.1 %3.7 %22.7 
USD/TRY 1.9151 -%0.3 -%0.8 %6.6 
EUR/TRY 2.5216 %0.0 -%1.1 %14.6 
EUR/USD 1.3167 %0.3 -%0.3 %7.5 
Altın/Ons ($) 1,327.8 %2.5 %3.2 -%16.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %7.13   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Sonucu uzun süredir merakla beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün 

gerçekleştiriliyor. TCMB’nin Temmuz ayı olağan PPK toplantısı, Başkan Başçı’nın 

geçen hafta yaptığı açıklama sonrası büyük bir önem kazanmıştı. Başçı, yaptığı yazılı 

açıklamada “faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım 23 Temmuz 2013 tarihli 

Kurul toplantısının gündemine alınacaktır.” vurgusunda bulunmuştu. Türk mali 

piyasalarında tansiyonun oldukça yüksek olduğu bir dönemde yapılan bu açıklama satış 

baskısını bir miktar hafifletmişti. Sonrasında, satışların ana kaynağı olan Amerikan 

Merkez Bankası’nın (FED) politika duruşundaki değişiklik ihtimalinin bizzat FED 

Başkanı Bernanke tarafından bir miktar gevşetilmesi ile satışlar daha da azalmış ve mali 

piyasalar dengeye kavuşmuştu. Bu yönü ile bakıldığı zaman Başkan Başçı’nın sözlü 

müdahale niteliğindeki açıklamasının işe yaradığını görüyoruz. Hem doğrudan 

piyasalardaki tansiyonu azaltmış hem de Bernanke’nin açıklaması gelene kadar zaman 

kazanılmış oldu. Ancak, sözlü müdahalenin işaret ettiği “ölçülü” ibaresinin rakamsal 

karşılığı şüphesiz büyük bir önem taşıyor ve piyasalardaki yansımaları da belirgin 

olabilir. 

Piyasa uzmanlarının beklentileri 50-100 baz puan arasında yoğunlaşıyor. Fiyatlamalardan 

çıkarsama yaptığımız zaman 100 baz puana yakın bir koridor genişletilmesi beklentisi 

hakim.  TCMB’nin faiz koridorunun üst bandında yapacağı artırım ile yayımlayacağı bir 

sayfalık bildiride geleceği ilişkin olarak vereceği sinyallerin eşdeğerde önemli olacağını 

belirtmekte yarar var. Bu nedenle tüm metni ve TCMB’nin ana duruşunu bir bütün olarak 

değerlendirmekte yarar var. Buna ilave olarak, TCMB’nin ekonomik gidişata ilişkin 

görüşleri (büyüme, enflasyonu, cari işlemler açığı ve kredi büyümesi) de hem karar 

üzerindeki etkileri, hem de geleceğe yönelik taşıyacağı sinyaller nedeniyle önemli 

olacaktır. Zorunlu karşılık oranlarında ya da ROM’da yapılacak ufak değişikliklerin 

piyasalarda çok bir etkili olmayacağını düşünüyoruz. 

Bu bağlamda, TCMB’nin 100 baz puanlık bir koridor genişletilmesi kararının piyasalarca 

olumlu karşınacağını kanaatindeyiz. Bu durumda, USDTRY kuru 1.90 seviyesini aşağı 

yönde test edebilir. Bu da bono/tahvil ve hisse senedi piyasalarında iyimser bir havaya 

neden olacaktır. TCMB’den gelecek olası bir 50 baz puanlık artırım kararına ilave olarak 

önümüzdeki dönemde de bu yönde adımların atılmaya devam edilebileceği ifadesi 

piyasalarda ilk etapta hafif bir satış baskısına neden olabilir ama nette nötr bir etki 

doğuracağını öngörüyoruz. Sadece 50 baz puanlık bir artırım ise satış baskısına yol 

açabilir. TSİ14:00 civarında gelecek olan karara kadar Türk mali piyasalarının oldukça 

sakin bir seyir izleyeceğini, sonrasında ise kararın işaret ettiği yönde sert hareketler 

yaşanabileceğini düşünüyoruz. 

Küresel mali piyasalarda genel olarak risk iştahının arttığını gözlemliyoruz. Altın fiyatının 

1320 dolar/ons seviyesindeki direncini yukarı yönde kırıp son bir ayın en yüksek düzeyine 

yükselmesi (hatta bu yılın en yüksek günlük artışını gerçekleştirmesi) de bunu yansıtıyor. 

ABD Dolar endeksindeki değer kaybına baktığımız zaman da aynı sonuca ulaşıyoruz. 

Bunun temel nedeni Bernanke’nin açıklamaları sonrası piyasaların faizlerin uzunca bir 

süre düşük seviyede kalacağına ikna olmasıdırDışarıda önemli bir gündem maddesi yok. 

ABD’de konut fiyat endeksi ile Richmond FED endeksi takip edilebilir. İçeride PPK 

toplantısına ilave olarak Hazine’nin düzenleyeceği 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili 

ihracı izlenecektir. 

 
Piyasa Gündemi 

22 Temmuz Pazartesi ABD Varrolan Ev Satışları- Haziran

23 Temmuz Salı

Türkiye  Gelen Yabancı Turist Verileri- 

Haziran

ABD Ev Fiyat Endeksi- Mayıs

Euro Zone Tüketici Güveni- Temmuz

24 Temmuz Çarşamba İtalya Perakende Satışlar- Mayıs

ABD Yeni Ev Satışları- Haziran

Almanya İhracat Fiyat Endeksi- Haziran

25 Temmuz Perşembe İngiltere GSMH- 2Ç

Türkiye Sanayi Güveni- Temmuz

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı- Temmuz

26 Temmuz Cuma

Fransa Tüketici Güveni Göstergesi- 

Temmuz

ABD Dayanıklı Eşya Siparişleri- Haziran

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9151 -%1.0 -%1.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.82 -%0.5 -%2.5 -%0.4 %1.0 
USD/HUF 223.1 -%0.1 -%1.9 -%0.9 %0.4 
USD/BRL 2.2328 %0.6 %0.3 -%1.6 -%1.8 
USD/PLN 3.1951 -%2.6 -%3.3 %1.7 %1.9 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Aksigorta 2Ç 2013 prim üretim rakamlarını açıkladı. Aksigorta 2Ç’de 354mn TL prim 

üretirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinin %6 üzerinde, bir önceki çeyreğin ise 

%14 altında gerçekleşti. Yılın ilk yarısında toplam prim üretim rakamı ise %8’lik artışla 

765 milyon TL’ye ulaştı. Aksigorta’da karlı sigorta segmentlerine yöneliş stratejisinin 

devam ediyor olması karlılıkla ilgili olumlu görüntünün devam ettiğini sinyal ediyor.  

Erdemir'de 2 Ağustos'ta grev uygulama kararı alındı, tarafların yakında uzlaşması 

bekleniyor. Reuters’da yeralan habere göre, Erdemir'de örgütlü Türk-Metal Sendikası 2 

Ağustos'tan itibaren grev uygulama kararı alırken; tarafların bu tarihten önce uzlaşmaya 

varması bekleniyor. Türk Metal Sendikası'ndan bir yetkili prosedür gereği yasal süre 

içinde grev uygulama kararı alınması gerektiği ve bu nedenle 2 Ağustos'ta grev uygulama 

kararı alındığını belirtti. Yetkili tarafların kısa bir süre içinde anlaşmasının beklendiğini 

ekledi. Şirkette gerek gerek kısmi gerek şirket genelinde uygulanması muhtemel grev 

kararı operasyonel zararlara yol açması nedeniyle olumsuz bir gelişme olacaktır. 

Halkbank Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları’nın %76’sını 13.5mn TL karşılığında 

satın aldı. Halkbank Ziraat Bankası’nın Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları’ndaki %76 

oranındaki hissesini 13.5mn TL karşılığında satın alacağını Haziran ayı başında 

açıklamıştı. Rekabet Kurulu onayı sonrasında satın alım işlemi dün itibariyle tamamlandı 

ve Halkbank şirketin %100 sahibi oldu. Bu satın alım işlemi bankanın yeni kredi kartı 

markası Paraf’ın hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve Paraf kartla yapılan işlem adedi ve 

ciro miktarlarındaki artış paralelinde operasyonel işlemlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesini 

amaçlıyor. 

İş Bankası 1.75 milyar TL tutarında tahvil ihracı sağlayan GMTN programını kurduğunu 

açıkladı. Daha önce İş Bankası tarafından ihracı planlandığı açıklanan GMTN programı 

ile banka program kapsamında 1.75 milyar TL tutarına kadar farklı para birimlerinde ve 

farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildi. Bu tür bir ihraç programı İş Bankası’nı 

borçlanma konusunda önemli bir esneklik sağlayacaktır.   

Türk Hava Yolları Boeing'den satın alınan 5 adet uçak opsiyonunu kesin siparişe 

çevireceğini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) Boeing'den satın alınan 5 adet B777-

300ER opsiyonunun, 2016-2017'de teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar 

verdi. Boeing Mayıs ayında, THY'nin 40 adet 737 MAX 8S, 10 adet 737 MAX 9S ve 20 

adet yeni nesil 737-800 yolcu uçakları olmak üzere 70'i kesin, 25 adeti opsiyonlu sipariş 

verdiğini açıklamıştı. Diğer taraftan, THY, Atatürk Havalimanı'nda 40,000 m2 yeni kargo 

terminali kuracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, mevcut kargo tesislerinin 

kargo operasyonunun ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması nedeniyle böyle bir 

kararın alındığı belirtildi. İki haberin de büyüme beklentileri için kısmen olumlu olduğunu 

düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Çelebi 15.10 %7.5 
2 Doğuş Otomotiv 11.80 %4.4 
3 Karsan Otomotiv 1.20 %4.3 
4 Koza Altın 28.60 %3.6 
5 Asya Katılım 

Bankası 
1.86 %3.3 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Alkim Kimya 12.20 -%3.5 
2 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.47 -%3.3 

3 Fenerbahçe Futbol 29.70 -%3.2 
4 Ereğli Demir Çelik 1.91 -%2.5 
5 Türk Telekom 6.64 -%2.3 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.84 252.1 
2 T. Halk Bankası 15.20 201.7 
3 Vakıflar Bankası 4.46 151.7 
4 İş Bankası (C) 5.32 136.9 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.41 104.0 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 5.32 TL, Hedef Fiyat: 6.20 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 15.20 TL, Hedef Fiyat: 23.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKGRT.IS; Mevcut Fiyat: 2.45 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 7.82 TL, Hedef Fiyat: 9.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 7.84 TL, Hedef Fiyat: 10.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 4.41 TL, Hedef Fiyat: 5.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 4.46 TL, Hedef Fiyat: 5.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ALBRK.IS; Mevcut Fiyat: 1.89 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 1.86 TL, Hedef Fiyat: 2.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

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

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 1.91 TL, Hedef Fiyat: 2.60 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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