
 

 



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıtta vergi yükünün yüksek olduğunu 

belirterek, ancak düşürmeyi düşünmediklerinin altını çizdi. Maliye Bakanı Mehmet 

Şimşek, NTV/CNBC-e ortak yayınında soruları yanıtladı. Bakan Şimşek, akaryakıt 

fiyatlarına uygulanan verginin düşmesinden yana olmadığını söyledi. 2002 yılında benzin 

üzerindeki verginin % 70 düzeyinde olduğunu, bugün ise bu oranın % 59.5'e gerilediğini 

aktaran Şimşek, Türkiye'nin benzinde vergi yükü sıralamasında Avrupa'da üçüncü sırada 

olduğunu kaydetti. Aynı süreçte motorindeki verginin de % 60'tan 51.5'e indiğini belirten 

Şimşek, motorin vergisinde ise Türkiye'nin dünya beşincisi olduğunu dile getirdi. 

Verginin yüksek olduğunu kabul eden Şimşek, verginin düşürülmesi yönünde beklenti 

olduğunu ifade etti. Şimşek, “Ben düşürülmesinin doğru olmadığı kanısındayım. Bu 

yüksek vergiye rağmen 60 milyar dolarlık ithalat var. Bu da cari açık üzerinde etkili 

oluyor. Türkiye geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaza para vermeseydi 13 milyar dolar cari 

fazla verecekti, ama 48 milyar dolar açık verdi." 
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İMKB verileri 

İMKB–100 74,015.2 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 280,701.1 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 79,375.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,414.25 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,685.9 -0.4% 
Dow Jones 15,542.2 -0.2% 
NASDAQ-Comp. 3,579.6 0.0% 
Frankfurt DAX 8,379.1 0.8% 
Paris CAC 40 3,962.8 1.0% 
Londra FTSE–100 6,620.4 0.3% 
Rusya RTS 1,369.4 -0.8% 
Shangai Composite 2,033.3 -0.5% 
Bombay Stock Exc. 20,090.7 -1.0% 
Brezilya Bovespa 48,374.2 -0.9% 
Arjantin Merval  3,463.5 0.0% 
Nikkei 225 14,731.3 -0.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,015.2 -%1.8 %4.8 %20.7 
USD/TRY 1.9068 -%0.3 -%1.7 %5.0 
EUR/TRY 2.5243 %0.1 -%0.7 %14.8 
EUR/USD 1.3238 %0.4 %1.0 %9.4 
Altın/Ons ($) 1,332.7 -%0.1 %8.0 -%15.5 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %7.31   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları beklentilerden iyi gelen PMI imalat ve PMI hizmetler verileri sonrasında 

ortalamada %0.6 yükselirken, ABD borsaları beklentilerden iyi gelen ekonomik verilere 

rağmen, zayıf şirket karlarının etkisiyle ortalamada %0.4 geriledi. Asya borsaları bu 

sabah itibariyle negatif eğilimli bir seyir izlerken, ABD future’ları ortalamada %0.1 

gerilemiş durumda. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi beklentilerden iyi gelen ekonomik veriler sonrasında 

Fed’in varlık alımlarını azaltabileceği beklentileriyle dün %2.59 seviyelerine yükselirken, 

bu sabah itibariyle ilk işlemler %2.61 seviyelerinden geçiyor. Tahminlerden iyi gelen 

ekonomik veriler sonrasında Fed’in varlık alım programına ilişkin algılamalar USD’nin 

diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlenmesine neden olurken, EURUSD 

paritesi 1.318 – 1.326 aralığında hareket ettiği günü Avrupa tarafında açıklanan güçlü 

ekonomik verilere rağmen 1.320 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 1.321 

seviyelerinden güne başlayan EURUSD paritesinde açıklanacak veriler yön konusunda 

belirleyici olacak. Bugün için EURUSD paritesinin 1.312 – 1.326 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. Altın fiyatlarındaki karışık bir seyir yaşanırken, altının ons fiyatı 

USD 1313 – USD 1349 aralığında hareket ettiği günü, beklentilerden iyi gelen ABD 

verileri sonrasında USD 1322 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle USD 1322 

seviyelerinden yatay açılan altında yönü tayin edecek en önemli olgunun ABD tarafındaki 

veri açıklamaları olacağını hatırlatıyoruz. Bugün için altının USD 1300 – USD 1340 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Türk lirasındaki zayıflığın belirginleşmesi, Türkiye piyasalarına ilişkin gelen olumsuz 

raporlarla birlikte, Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratırken, BİST-100 endeksi ortalamada 

%1.8 düştü. Endekste yaşanan gerilemede bankacılık hisseleri öne çıkarken, BİST-

bankacılık endeksindeki değer kaybı %2.1’e ulaştı. Asya borsalarındaki negatif eğilimli 

seyre de bağlı olarak güne hafif satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa 

İstanbul’da yönü tayin edecek en önemli olgunun Türk lirasındaki gelişmeler olacağını 

hatırlatıyoruz. Bu bağlamda Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarının da 

yakından takip edileceğini düşünmekle birlikte, BİST-100 endeksinin gün içinde 72,700 – 

75,700 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında karışık bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi %8.78 

seviyelerine kadar gerilediği günü %8.91 seviyelerinden kapattı. Bununla birlikte 10 yıl 

vadeli tahvilin faizi de %8.58 seviyelerine kadar geriledikten sonra günü %8.75 

seviyelerinden kapattı. Bu sabah itibariyle tezgahüstü piyasalarda yatay bir başlangıç 

yapan gösterge bonoda Merkez Bankası’nın para politikası uygulamaları yön konusunda 

belirleyici olacak. Bugün için gösterge bononun bileşik %8.5 - %9.0 aralığında işlem 

görmesini beklerken, 10 yıl vadeli tahvilin de %8.5 - %8.9 aralığında hareket edeceğini 

tahmin ediyoruz. 

Merkez Bankası’nın bankacılık sisteminin ihtiyacı olan likiditeyi sağlaması sonrasında 

Türk lirası üzerindeki baskılar belirginleşirken, USDTRY kuru 1.899 – 1.926 aralığında 

hareket ettiği günü 1.920 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.918 

seviyelerinden güne başlayan USDTRY’de yönü Merkez Bankası’nın para politikası 

uygulamaları tayin edecek. Bugün için USDTRY’nin 1.907 – 1.927 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

 
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 1.9068 -%0.2 -%1.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.79 -%0.4 -%3.2 %0.2 %1.8 
USD/HUF 224.4 %0.6 -%1.4 -%0.8 -%0.1 
USD/BRL 2.2513 %1.2 %2.9 -%1.3 -%4.3 
USD/PLN 3.2035 -%1.0 -%4.0 %0.8 %2.7 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bankaların 2Ç 2013 bilanço açıklama dönemi bugün Akbank ile devam edecek. Bank 

Asya’nın 26 Temmuz ve Garanti Bankası’nın ise 30 Temmuzda 2Ç bilançosunu 

açıklaması bekleniyor. Bugün bilançosunu açıklaması beklenen Akbank için HSBC’nin 

net kar tahmini 889mn TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66 ve bir 

önceki çeyreğe göre %2 büyümeye işaret etmekte. Akbank için CNBC piyasa beklentisi 

933m TL seviyesinde bulunmakta. Karını Cuma günü açıklayacak olan Bank Asya için 

ise HSBC’nin net kar tahmini 53mn TL seviyesinde, CNBC tahmini ise 51m TL 

seviyesinde bulunmakta. Bank Asya’nın net karında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

%2 düşüş bir önceki çeyreğe göre ise %18 büyüme beklenmekte. 

Halkbank 2Ç net karı beklentilerin üzerinde. Halkbank 2Ç’de 715mn TL ile HSBC 

beklentisi olan 682mn ve piyasa beklentisi olan 675mn TL’nin üzerinde çeyreksel net kar 

rakamı açıkladı. Açıklanan rakam geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinin %1 üzerinde, bu yılın 

ilk çeyreğine ise paralel seviyede gerçekleşti. HSBC beklentilerine kıyasla açıklanan karın 

yüksek gelmesindeki ana neden etkin vergi oranının beklentilerden daha düşük, %16 

seviyesinde gerçekleşmesi olarak görünmekte. Beklentiler dahilinde, dönem net karı 

kuvvetli ticari kar ve temettü gelirleri ile desteklenirken, faaliyet giderlerindeki yüksek 

artış (%35) karlılık üzerinde bir miktar baskı yarattı. Bilanço tarafında ise bankanın TL 

mevduat rekabetinden uzak durduğu, menkul kıymetlerini azalttığı ve kredilerde döviz 

kredilere yoğunlaştığı görünmekte. Açıklanan kar beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine 

rağmen, piyasanın ana odak noktasının önümüzdeki dönemlerde bankaların faiz artışlarını 

kredi fiyatlarına ne seviyede yansıtabileceği olması nedeni ile kardaki olumlu sürprizin 

ektisinin oldukça sınırlı olması beklenmekte. 

Maliye Bakanlığı Koç Holding’in iştirakleri Tüpraş ve Aygaz'da vergi denetimi başlattı. 

Koç Holding'in iştiraklerinden Tüpraş ve Aygaz'da vergi incelemesi başlatılırken; Maliye 

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu mükelleflerin kanuni merkezlerinde 

mahkeme kararına dayanarak aramalı inceleme faaliyeti yürütüldüğü ifade edildi. 

Tüpraş'tan dün yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 

şirket nezdinde akaryakıt hammadde, mamul, yarı mamul, marker, madeni yağ ve diğer 

ürünlerle ilgili fiili envanter, marker denetimi ve vergi incelemesine başlatıldığı belirtildi. 

Aygaz da yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından şirket 

nezdinde vergi denetim çalışmasına başlandığını duyurdu. Maliye Bakanlığı ise yaptığı 

açıklamada 2013 yılı içinde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin genel stratejilerin 

belirlendiği ve bu doğrultuda birçok sektörde vergi incelemelerinin de başlatılmış 

bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemeler ilgili hisselerde dün öğleden sonra satış 

baskısına yol açtı. 

Turkcell’in 2Ç sonuçları açıklaması ertelenebilir. Bloomberg’de yer alan habere göre, 

Turkcell’in 2Ç sonuçlarının hazır olmasına rağmen sonuçların açıklanması için Yönetim 

Kurulu onayı gerektiğinden açıklama bir süre ertelenebilir. Şu anda 3 yönetim kurulu 

üyesi bulunan Turkcell’de üye atamalarının tamamlanması için Torba Kanun Paketinde 

yer alan yönetim kurulu üye ataması için SPK yetkilendirme düzenlemesinin yasalaşması 

bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yasayı 3 Ağustos’a kadar onaylaması 

bekleniyor. 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 GSD Holding 1.32 %13.8 
2 Tekstilbank 1.63 %13.2 
3 Global Yat. 

Holding 
1.45 %4.3 

4 Asya Katılım 
Bankası 

1.94 %2.7 

5 İhlas Ev Aletleri 0.54 %1.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Koza Altın 26.60 -%5.3 
2 Çelebi 14.35 -%5.0 
3 Doğan Holding 0.97 -%4.9 
4 Doğuş Otomotiv 10.85 -%4.8 
5 Aksa Enerji 2.98 -%4.8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.58 361.9 
2 T. Halk Bankası 14.55 238.9 
3 Vakıflar Bankası 4.20 221.3 
4 İş Bankası (C) 5.08 220.7 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.21 188.6 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.40 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 42.60 TL, Hedef Fiyat: 57.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 7.62 TL, Hedef Fiyat: 9.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 14.55 TL, Hedef Fiyat: 23.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AYGAZ.IS; Mevcut Fiyat: 9.12 TL, Hedef Fiyat: 12.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.30 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 1.94 TL, Hedef Fiyat: 2.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 7.58 TL, Hedef Fiyat: 10.00 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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