
 

 



Hazine nakit dengesi 2013 yılı Temmuz ayında 14 milyar 503 milyon TL, yılın ilk 7 

ayında 15 milyar 34 milyon TL açık verdi. Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı Temmuz ayı 

Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre, 

Temmuz ayında nakit bazda toplam 16 milyar 45 milyon TL gelir elde edildi. Temmuz’da 

nakit giderler 34 milyar 27 milyon TL, faiz dışı giderler 28 milyar 239 milyon TL, faiz 

giderleri ise 5 milyar 788 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece Temmuz ayında 

Hazine nakit dengesi 14 milyar 503 milyon TL açık verirken, faiz dışı denge ise 12 milyar 

194 milyon TL açık verdi. Temmuz ayında devir-garantili borç geri dönüşleri 259 milyon 

TL düzeyinde gerçekleşti. Kur farklarının 40 milyon TL artış gerçekleştirdiği Temmuz 

ayında, kasa-banka net hesabı ise 8 milyar 926 milyon TL azaldı. 

Merkez Bankası: Önümüzdeki aylarda enflasyon aşağı yönlü bir hareket 

sergileyecek. Merkez Bankası, Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri’ni açıkladı. Temmuz 

ayında tüketici fiyatlarının %0.31 oranında artarak, yıllık enflasyonun %8.88’e 

yükseldiğine dikkat çeken Merkez Bankası, “Bu dönemde ÖKTG-H ve ÖKTG-I 

endekslerinin yıllık artış oranı önceki aya kıyasla sırasıyla 0.38 ve 0.52 puanlık artış 

göstererek %6.49 ve %6.09 olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Temmuz ayı yıllık 

enflasyon oranındaki yükselişte baz etkileriyle son dönemde Türk lirasında gözlenen 

değer kaybının belirleyici olduğunu vurgulayarak, temel enflasyon göstergelerinde ise 

Türk lirasındaki değer kaybının etkilerinin hissedilmeye başlandığını kaydetti. Merkez 

Bankası, önümüzdeki aylarda işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltme ve enerji 

fiyatlarında olumluya dönecek baz etkisine bağlı olarak enflasyonun aşağı yönlü bir 

hareket sergileyeceği tahmininde bulundu. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 74,031.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 278,187.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,633.9 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 816.37 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,697.4 -0.6% 
Dow Jones 15,518.7 -0.6% 
NASDAQ-Comp. 3,665.8 -0.7% 
Frankfurt DAX 8,299.7 -1.2% 
Paris CAC 40 4,032.6 -0.4% 
Londra FTSE–100 6,604.2 -0.2% 
Rusya RTS 1,305.0 -2.1% 
Shangai Composite 2,060.5 0.5% 
Bombay Stock Exc. 18,733.0 -2.3% 
Brezilya Bovespa 47,421.9 -2.1% 
Arjantin Merval  3,469.2 0.5% 
Nikkei 225 14,401.1 1.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,031.6 -%0.3 %1.3 %12.9 
USD/TRY 1.9292 %0.1 -%0.9 %8.9 
EUR/TRY 2.5607 %0.0 %2.1 %17.0 
EUR/USD 1.3273 %0.0 %3.1 %7.4 
Altın/Ons ($) 1,286.7 -%0.9 %3.0 -%20.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %6.7   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Şirket Haberleri 

Aygaz 2Ç sonuçları beklentilerden daha iyi. Aygaz'ın 2Ç net karı yıllık bazda %27 

artarak 36 milyon TL ile HSBC ( 14 milyon TL) ve piyasa (29 milyon TL)  tahminlerinin 

üstünde gerçekleşti. Güçlü bir operasyonel gelir ile birlikte, Aygaz sonuçları faaliyet dışı 

gelirlerinden de destek aldı. 2Ç satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak, HSBC tahminine 

(1.40 milyar TL) paralel, piyasa tahmininin ( 1.34 milyar TL) üzerinde, 1.39 milyar TL 

olarak gerçekleşti. 2Ç FAVÖK yıllık bazda  %32 artarak 58 milyon TL ile HSBC 

tahmininin (55 milyon TL) hafifçe üzerinde ve piyasa tahmininin (52 milyon TL) 

üzerinde gerçekleşti. 2Ç FAVÖK marjı %4.2 ile  2012 yılının 2Ç'nde %3.5'e kıyasla daha 

iyi (HSBCe:3.9%, piyasa :3.8%) gerçekleşti. Beklenenden daha güçlü veriler olumlu 

piyasa tepkisini karşılayabilir. 

Emlak Konut GMYO beklentilerin oldukça üzerinde 2Ç sonuçları açıkladı. Şirket 2Ç’de 

269 milyon TL net kar elde ederek geçen senenin oldukça üzerine çıkarken HSBC ve 

piyasa beklentileri olan 161 ve 175 milyon TL’nin de oldukça üzerinde kaldı. 2Ç satış 

gelirleri, yapılan KİK proje teslimatları ile beklentilerin üzerinde büyüyerek 691 milyon 

TL oldu (HSBC:510m TL, piyasa:531m TL). Operasyonel karlılık da yüksek proje 

marjları sayesinde 282 milyon TL düzeyinde gerçekleşti (HSBC:181m TL, piyasa:162m 

TL). Açıklanan sonuçlara piyasa olumlu tepki verebilir.   

Şişecam beklentilerin altında 2Ç sonuçları açıkladı. Şirket 2Ç’de 73 milyon TL net kar 

elde ederek geçen senenin %31 altında kalırken HSBC ve piyasa beklentileri olan 113 

milyon TL ve 103 milyon TL’nin de altında kaldı. Zayıf net kar temel olarak zayıf 

seyreden operasyonel performansa ve daha yüksek vergi ödenmesine bağlı olarak ortaya 

çıktı. 2Ç’de şirketin cirosu geçen seneye göre %7 büyüyerek 1.502 milyar TL olurken 

(HSBC:1.509 milyar TL, piyasa:1.492 milyar TL) FVAÖK %14 daralma ile 249 milyon 

TL düzeyinde gerçekleşti (HSBC:275 milyon TL, piyasa:267 milyon TL). Beklentilerin 

altında gerçekleşen 2Ç sonuçları olumsuz piyasa tepkisi ile karşılaşabilir. 

TAV Havalimanı'nın yolcu sayısı Temmuz ayında yıllık bazda %4 artarak, 2013'ün ilk 

yarısına göre bir yavaşlama kaydetti. Şirketin Temmuz ayı toplam yolcu sayısı bir önceki 

yıla göre %4 artarak 7.8 milyon oldu. İç hat yolcuları yıllık bazda %8 artarken uluslarası 

yolcular sadece %2 arttı. Yılın ilk yedi ayında toplam yolcu sayısı 47 milyona ulaşarak 

yıllık bazda %20 arttı; iç hat ve uluslararası yolcu sayısı yıllık bazda sırasıyla %21 ve 

%20 arttı. Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı da Temmuz ayında yıllık bazda 

%4, yılın ilk yedi ayında ise %16 arttı. TAV'ın ticari uçak trafiği Temmuz ayında yıllık 

bazda %7 artarken, yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 arttı. 

Temmuz ayı verileri TAV'ın faaliyetlerinde, özellikle de uluslararası yolcularında, bir 

yavaşlamaya işaret ediyor. 

Vakıfbank’ın 2Ç net karı piyasa beklentisinin üzerinde. Vakıfbank 2Ç’de 382mn TL ile 

HSBC beklentisine paralel piyasa beklentisinin ise üzerinde net kar rakamı açıkladı. 

Banka bu çeyrekte karşılıklar konusunda muhafazakar bir tutum sergilememiş olsa net kar 

rakamı 500mn TL seviyesine yakın olabilirdi. Bu nedenle açıklanan kar rakamını olumlu. 

HSBC beklentilerine kıyasla ticari kar, ücret ve komisyon gelirleri ve diğer bankacılık 

gelirleri daha yüksek gerçekleşirken, bu çeyrekte ayrılan serbest karşılık rakamı ve 

takipteki alacak karşılık oranındaki yükseliş toplam karşılık rakamını HSBC 

beklentilerinin üzerine çıkararak toplamda HSBC beklentilerine paralel bir net kar rakamı 

 
Piyasa Gündemi 

05 Ağustos Pazartesi Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz

Euro Zone Perakende Satışlar- Haziran

06 Ağustos Salı İngiltere Sanayi Üretimi- Haziran

ABD Ticaret Dengesi- Haziran

İngiltere Yeni Araba Kayıtları- Temmuz

Fransa Ticaret Dengesi- Temmuz

07 Ağustos Çarşamba Almanya Sanayi Üretimi- Haziran

08 Ağustos Perşembe Almanya Ticaret Dengesi- Haziran

09 Ağustos Cuma Önemli bir veri açıklanmıyor

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9292 %0.3 -%0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.93 %1.4 -%0.9 -%1.0 %0.2 
USD/HUF 224.8 -%0.4 -%1.8 %0.7 %1.2 
USD/BRL 2.2991 %0.7 %1.9 -%0.4 -%2.4 
USD/PLN 3.1616 -%0.9 -%6.5 %1.2 %6.3 

 

 



 



gerçekleşmesine neden oldu. Netice itibariyle yılın ilk yarısında Vakıfbank’ın kar 

performansı olumlu, ancak ikinci yarıda marj tarafında zorlu bir süreç Vakıfbank’ı 

bekliyor. 

 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 13.25 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 4.41 TL, Hedef Fiyat: 5.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 2.89 TL, Hedef Fiyat: 3.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.74 TL, Hedef Fiyat: 4.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AYGAZ.IS; Mevcut Fiyat: 9.18 TL, Hedef Fiyat: 12.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Ereğli Demir Çelik 2.06 %3.0 
2 Çimsa 12.45 %2.9 
3 Aksa 8.10 %2.5 
4 Tekstilbank 1.74 %2.4 
5 İhlas Ev Aletleri 0.53 %1.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Tofaş Oto. Fab. 12.30 -%5.4 
2 Arçelik 11.65 -%2.9 
3 Şişe Cam 2.89 -%2.0 
4 Metro Holding 0.51 -%1.9 
5 Aksa Enerji 3.08 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.56 181.7 
2 İş Bankası (C) 5.14 141.8 
3 Vakıflar Bankası 4.41 120.5 
4 T. Halk Bankası 14.45 97.6 
5 Türk Hava Yolları 8.36 89.8 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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