
 

 



 

Tüketici Güven Endeksi %2,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan 

tüketici güven endeksi Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile 

tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem 

değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması 

planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanıyor. Anket 

sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. 

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 

100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Buna göre 

Tüketici güven endeksi, 2013 Temmuz ayında bir önceki aya göre % 2.9 oranında arttı; 

Haziran ayında 76.2 olan endeks Temmuz ayında 78.5 değerine yükseldi. Tüketici güven 

endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise % 1.9 artış gösterdi. Geçen yıl Temmuz'da tüketici 

güveni 77 düzeyinde gerçekleşmişti. 

Haziran ayında AVM Ciro Endeksi 2013’ün en yüksek düzeyine ulaştı. Alışveriş 

Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından oluşturulan 

AVM Endeksi’nin Haziran ayı ve 2013 ilk yarıyıl sonuçları açıklandı. Her ay düzenli 

olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi bir önceki aya göre % 6.1 artarak 156 puana 

ulaştı. Bu aynı zamanda 2012 Haziran ayına göre %1 1.4 artış anlamına geliyor. 2013 ilk 

çeyreğinde 136 puan olan ciro endeksi ikinci çeyrekte 145 puana yükselerek 2013 ilk 

yarıyıl değerini 140 puana taşıdı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen 

cirolar 2013 ilk yarısında İstanbul’da 617TL, Anadolu’da 481 TL olarak gerçekleşerek 

Türkiye genelinde 535 TL’ye ulaştı. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 72,938.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 274,423.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,639.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,196.05 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,685.3 -0.4% 
Dow Jones 15,522.0 -0.2% 
NASDAQ-Comp. 3,599.1 -0.4% 
Frankfurt DAX 8,259.0 0.2% 
Paris CAC 40 3,968.9 0.0% 
Londra FTSE–100 6,560.3 0.1% 
Rusya RTS 1,341.3 -0.5% 
Shangai Composite 1,976.3 -1.7% 
Bombay Stock Exc. 19,593.3 -0.8% 
Brezilya Bovespa 49,212.3 -0.4% 
Arjantin Merval  3,384.2 -1.1% 
Nikkei 225 13,661.1 -3.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 72,938.9 %0.5 -%4.4 %13.3 
USD/TRY 1.9235 %0.2 -%0.1 %6.3 
EUR/TRY 2.5541 %0.2 %1.6 %14.9 
EUR/USD 1.3278 %0.0 %1.7 %8.1 
Altın/Ons ($) 1,329.7 %0.9 %6.6 -%17.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %7.04   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsalarında yatay bir seyir yaşanırken, ABD borsaları beklentilerin altında kalan 

bekleyen konut satışları verişi sonrasında ortalamada %0.4 geriledi. Asya borsaları 

Japonya’da açıklanan zayıf sanayi üretim verileri sonrasında Japonya Merkez 

Bankası’nın ek önlemler açıklayacağı beklentileriyle yeni günde pozitif eğilimli bir seyir 

izlerken, ABD future’ları ortalamada %0.1 primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi dün %2.60 seviyelerine yükselirken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %2.58 seviyelerinden geçiyor. Fed’in kararını Çarşamba günü 

açıklayacağı Fomc toplantısı öncesinde USD genel itibariyle temkinli bir seyir izlerken, 

EURUSD paritesi 1.324 – 1.330 aralığında hareket ettiği günü 1.326 seviyelerinden 

tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.326 seviyelerinden yatay açılan EURUSD paritesinde 

veri açıklamaları yön konusunda belirleyici olacak. Özellikle ABD tarafında açıklanacak 

olan verilerin önemli olacağını hatırlatırken, EURUSD paritesinin gün içinde 1.318 – 

1.332 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Altın fiyatlarında dar bir bant hareketi yaşanırken, altının ons fiyatı USD 1323 – USD 

1338 aralığında hareket ettiği günü USD 1328 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1328 seviyelerinden güne başlayan altında Fed’in Çarşamba günkü faiz 

kararı öncesinde dar bant hareketinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bugün için 

altının USD 1320 – USD 1340 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Güne global piyasalara paralel negatif eğilimli bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da, 

günün ikinci yarısıyla birlikte alımlar belirginleşirken BİST-100 endeksi ortalamada %0.5 

yükseldi. Yükselişte bankacılık hisseleri öne çıkarken, BİST-bankacılık endeksi 

ortalamada %1 arttı. Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre de bağlı olarak bu sabah 

itibariyle olumlu bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da yönü 

tayin edecek en önemli gelişmenin Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu olacak. Bugün 

için BİST-100 endeksinin 71,600 – 74,400 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında karışık bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi %9.57 

seviyelerine kadar yükseldiği günü %9.23 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 

yıl vadeli tahvilin getirisi %9.43 seviyelerinden kapandı. Bu sabah itibariyle tezgahüstü 

piyasalarda yatay bir başlangıç yapan gösterge bonoda yönü Merkez Bankası’nın 

Enflasyon Raporu’nda para politikasının geleceğine ilişkin yapacağı açıklamalar tayin 

edecek. Oynaklığın yüksek olabileceğini düşündüğümüz günde gösterge bononun bileşik 

%8.8 - %9.5 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin 

de bileşik %8.7 - %9.5 aralığında hareket edeceğini tahmin ediyoruz. 

Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalesiyle sağladığı fonlama miktarını azaltması 

sonrasında Türk lirasında temkinli bir seyir yaşanırken, USDTRY kuru 1.922 – 1.930 

aralığında hareket ettiği günü 1.928 seviyelerinden tamamladı. Merkez Bankası’nın 

Enflasyon Raporu öncesinde güne 1.928 seviyelerinden başlayan USDTRY’de, Banka’nın 

para politikasının geleceğine ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek. Oynaklığın 

yüksek olabileceğini düşündüğümüz günde USDTRY’nin 1.912 – 1.942 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

29 Temmuz Pazartesi Türkiye Tüketici Güveni Endeksi- Temmuz

İngiltere Net Tüketici Kredisi- Haziran

İngiltere Para Arzı- Haziran

ABD Bekleyen Ev Satışları- Haziran

30 Temmuz Salı Euro Zone Ekonomik Güven- Temmuz

Euro Zone Sanayi Güveni- Temmuz

Euro Zone Tüketici Güveni- Temmuz

Almanya Tüketici Güven Endeksi- Temmuz

31 Temmuz Çarşamba Türkiye Ticaret Dengesi- Hazrian

Almanya İşsizlik Oranı- Haziran

ABD  GSYİH- 2Ç

Euro Zone İşsizlik Oranı,

01 Ağustos Perşembe Türkiye Satınalma Yöneticileri Endeksi

Almanya Satınalma Yöneticileri Endeksi- 

Temmuz

ABD Satınalma Yöneticileri Endeksi- 

Temmuz

02 Ağustos Cuma ABD Toplam Araç Satışları- Temmuz

Euro Zone Üretici Fiyat Endeksi- Haziran

ABD Kişisel Gelir- Haziran

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları- Haziran

ABD İşsizlik Oranı- Temmuz  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9235 %0.6 %0.0 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.79 -%0.3 -%1.4 %0.9 %1.4 
USD/HUF 225.0 %0.9 %0.0 -%0.3 %0.0 
USD/BRL 2.2688 %1.6 %1.8 -%1.0 -%1.8 
USD/PLN 3.1717 -%0.7 -%4.3 %1.3 %4.5 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bankaların 2Ç 2013 bilanço açıklama dönemi bugün Garanti ve Albaraka Türk ile 

devam edecek. Bugün karını açıklayacak olan Garanti Bankası için HSBC’nin net kar 

tahmini 900mn TL seviyesinde, CNBC tahmini ise 833m TL seviyesinde bulunmakta. 

Garanti Bankası’nın net karında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %25 artış bir önceki 

çeyreğe göre ise %10 düşüş beklenmekte. Albaraka Türk için HSBC’nin net kar tahmini 

48mn TL seviyesinde, CNBC tahmini ise 47m TL seviyesinde bulunmakta. Albaraka 

Türk’in net karında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 artış bir önceki çeyreğe göre 

ise %11 düşüş beklenmekte. 

Emlak Konut GMYO Bakırköy projesi arsasını planlanan İstanbul Şehir Parkı projesi 

kapsamında maliyetinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Şirket bu arsayı 

bilançosunda 196 milyon TL’lik bedelle tutarken, ay başında yapılan proje ihalesinde 553 

milyon TL gelir payı öneren en yüksek teklif alınmıştı. Şirketin projeyi geliştirmek yerine 

maliyetten İBB’ye devretmesi Net Aktif Değer’de yaratacağı düşüş nedeniyle olumsuz bir 

gelişme olarak öne çıkıyor. 

İngiliz Yüksek Mahkemesi (Privy Council) Turkcell hisselerinin bedel ödemesi için 

Çukurova Holding’e 60 gün ek süre tanıdı. Ek süre görüşmenin başlangıç tarihi olan 9 

Temmuz’dan başlıyor. Hatırlanacağı gibi Çukurova Holding Turkcell’in %13.8’lik hissesi 

için Altimo’ya 1.6 milyar dolar ödeme zorunluluğu içerisinde. Bu karar Çukurova 

Holding’e finansmanı toparlamak açısından ek süre kazandırdığından olumlu bir gelişme 

olarak öne çıkıyor 

Khazanah Acıbadem Sigorta’nın %90’ını 250mn ABD dolara satın alacak. Acıbadem 

Sigorta satışı %2.05 pazar payına sahip şirketin %1 pazar payını 136mn dolara değerlemiş 

oluyor. Bu işlemdeki değerleme ile Anadolu Sigorta’nın pazar payı (%12.6) 1.7 milyar 

dolar (şu andaki piyasa değeri 323 milyar dolar) ve Aksigorta’nın pazar payı (%7.0) 946 

milyon dolar (şu andaki piyasa değeri 373 milyar dolar)’a işaret etmiyor. Ancak 

Acıbadem Sigorta’nın toplam prim üretiminin neredeyse tümünün sağlık sigortası 

alanında olması ve şirketin sağlık branşında %15 pazar payına sahip olması nedeniyle 

Acıbadem Sigorta’yı gerek Aksigorta gerekse Anadolu Sigorta’nın birebir benzer şirketi 

konumunda analiz etmek doğru olmayacaktır. 

Sabancı-Eon ortaklığı Enerjisa Ayedaş’ı önümüzdeki günlerde devralmayı hedefliyor. 

Bloomberg’in Enerjisa YKB Selahattin Hakman ile yaptığı söyleşiye göre, Enerjisa en 

yüksek teklifleri verdiği Ayedaş dağıtım bölgesini önümüzdeki bir kaç gün içinde, 

Toroslar’ı ise Ağustos ya da Eylül sonunda ÖİB’den devralmayı planlıyor. Açıklamalara 

göre, işlemin tamamlandığı tarihte ihale bedellerinin %40’ını özkaynaklarından nakit 

olarak ödeyecek olan Enerjisa, kalan tutarı ise banka kredisi kullanarak üç yılda üç eişt 

taksitte ödeyecek. Mart ortasında yapılan ihalede Sabancı Holding-Eon ortaklığı Enerjisa 

Ayedaş için 1.23 milyar dolar, Toroslar için de 1.73 milyar dolar ile en yüksek teklifleri 

vermişti. Sabancı Holding dün KAP’a yaptığı açıklamada Enerjisa’nın nakit 961m TL 

artırılacak olan sermayesine kendi payına düşen 481m TL ile katılacağını belirtti.   

TAV Havalimanları’nın yeraldığı konsorsiyum New York LaGuardia havalimanı 

ihalesinde önyeterlilik aldı. LaGuardia Havalimanı ana terminalinin (Terminal B) 

yenilenmesi ve işletimini içeren ihalede ön yeterlilik alan TAV’ın yeraldığı 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Borusan 

Mannesmann 
33.90 %9.0 

2 Doğuş Otomotiv 10.45 %4.0 
3 Alarko GMYO 20.40 %3.8 
4 Arçelik 12.55 %3.3 
5 Vakıflar Bankası 4.24 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Çimsa 11.50 -%4.6 
2 Gübre Fabrik. 15.35 -%4.1 
3 T.S.K.B. 1.88 -%3.1 
4 Otokar 64.00 -%3.0 
5 İttifak Holding 2.38 -%2.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 T. Halk Bankası 14.25 388.6 
2 İş Bankası (C) 5.08 261.7 
3 Garanti Bankası 7.54 258.5 
4 Vakıflar Bankası 4.24 177.0 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.21 126.7 

 

 



 



konsorsiyumda ADPM (Aeroports de Paris Management), Goldman Sachs Infrastructure, 

Tutor Perini, Ove Arup & Partners, Kohn Pederson Fox Associates, Suffolk Construction, 

STV Incorporated and ADP Ingeniere yeralıyor. PANYNJ (New York ve New Jersey 

Liman İdaresi) tarafından sahip olunan havalimanı 2012’de yaklaşık 26m yolcuya hizmet 

verdi. Ancak ihalenin konu olduğu ve sadece iç hat seferlerinin yapıldığı ana terminal 

(Terminal B) bunun yaklaşık yarısı kadar yolcu trafiğine sahip. İhalede sürecin 2014 

başlarında tamamlanması bekleniyor.     

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 7.54 TL, Hedef Fiyat: 10.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ALBRK.IS; Mevcut Fiyat: 1.88 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 11.60 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ANSGR.IS; Mevcut Fiyat: 1.24 TL, Hedef Fiyat: 1.53 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKGRT.IS; Mevcut Fiyat: 2.37 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.82 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.65 TL, Hedef Fiyat: 4.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.25 TL, Hedef Fiyat: 14.00 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 – Araştırma Direktör Yardımcısı  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Müdür 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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