
 

 



Merkez Bankası, 2013 yılı Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 

verilerini açıkladı. 2013 yılı Ağustos ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2723 

işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderildi. 2 bin 248 katılımcıdan yanıt alındı. 

Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. 2013 yılı Ağustos ayında imalat 

sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1.2 puan artarak 

yüzde 75.5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi kapasite kullanımı 2013 yılı Ocak 

ayında yüzde 72.4, Şubat ayında yüzde 72.2, Mart ayında yüzde 72.7, Nisan ayında yüzde 

73.6,Mayıs ayında yüzde 74.8, Haziran ayında yüzde 75.3, Temmuz ayında yüzde 75.5 

düzeyinde gerçekleşmişti. İmalat sanayi kapasite kullanımı, Ağustos ayında bir önceki aya 

göre değişim göstermeyerek yüzde 75.5 seviyesini korudu 

Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyonda Ağustos ayından itibaren düşüşün 

başlayacağı öngörüsünde bulunarak, bununla birlikte fiyatlama davranışlarının 

dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji fiyatlarının Türk lirasındaki değer 

kaybı ve petrol fiyatlarındaki artışa istinaden yükseldiğine dikkat çeken Kurul, baz etkisi 

kaynaklı olarak grup yıllık enflasyonunun Ağustos ayından itibaren belirgin olarak 

azalacağı öngörüsünde bulundu.  

Merkez Bankası Ağustos Ayı İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi 

sonuçlarını açıkladı. 2013 yılında itibaren ilave edilen 201 yeni işyeriyle birlikte imalat 

sanayi sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 723 katılımcıya gönderilen ankette, yeni 

katılımcılar Temmuz ayından itibaren toplu sonuçlara dahil edildi. Ankete 2 bin 248 

katılımcı yanıt verirken, yanıtlama oranı yüzde 82.6 oldu. Reel kesim temsilcileri 

tarafından yapılan değerlendirmelere göre ekonomik faaliyetlere ilişkin istikrarlı 

görünümü ortaya koyan Endekste, 100’den büyük değerler iyimser görünümü, 100’den 

küçük değerler kötümser görünümü işaret ediyor. Ankete göre 2013 yılı Ağustos ayında 

Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak 107.5 seviyesinde 

gerçekleşti. Reel Kesim Güven Endeksi geçen yılın aynı ayına göre 3 puan artış gösterdi. 

Endeks geçen yıl Ağustos ayında 104.5 düzeyinde bulunuyordu. 

Günlük Bülten 

 

 Başçı, TCMB’nin faiz silahını kullanmayacağını belirterek 

yılsonuna kadar kısa vadeli faiz oranının %6.75-7.75 
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İMKB verileri 

İMKB–100 65,519.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 236,942.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 66,774.4 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,690.05 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,630.5 -1.6% 
Dow Jones 14,776.1 -1.1% 
NASDAQ-Comp. 3,578.5 -2.2% 
Frankfurt DAX 8,242.6 -2.3% 
Paris CAC 40 3,968.7 -2.4% 
Londra FTSE–100 6,441.0 -0.8% 
Rusya RTS 1,304.3 -1.5% 
Shangai Composite 2,103.6 0.3% 
Bombay Stock Exc. 17,968.1 -3.2% 
Brezilya Bovespa 50,091.6 -2.6% 
Arjantin Merval  3,848.0 -1.3% 
Nikkei 225 13,542.4 -0.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 65,519.9 -%4.7 -%9.7 -%0.6 
USD/TRY 2.0225 %1.4 %5.3 %12.9 
EUR/TRY 2.6989 %1.2 %5.9 %20.3 
EUR/USD 1.3344 -%0.2 %0.5 %6.6 
Altın/Ons ($) 1,418.0 %1.4 %7.0 -%15.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %7.7   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Dün Türk mali piyasaları tek kelime ile “şok” bir eğilime sahne oldu. Bu şoku piyasalara 

bizzat TCMB Başkanı Başçı yaşattı. AA Finans Masası’nın konuğu olan Başçı, yaptığı 

şaşırtıcı açıklamalar ve genel piyasa beklentilerinin dışındaki tespitler sonrasında kendine 

sorulan "sanırım piyasalar hiç bu kadar şok olmamıştı!" değerlendirmesi üzerine "geçer 

geçer" şeklinde espriyle cevap vererek konuşmasını sonlandırdı. Başçı’nın merakla 

beklenen açıklamaları sonrasında Türk mali piyasaları sert bir satış dalgasına maruz kaldı. 

USDTRY kuru bu sabah saatlerinde 2.0650 seviyesine yükselerek yeni bir rekor daha 

kırarken BİST-100 endeksi de dünü %4.7 oranında kayıpla tamamladı. Dün piyasalar 

üzerinde etkili olan bir diğer önemli etken de Suriye’ye yönelik bir askeri operasyon 

ihtimalinin arttığına ilişkin haber ve açıklamalardı. Amerikan hisse senetlerinin günü %1 

civarında ekside tamamlaması, petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda %5 civarında 

artış kaydetmesi, güvenli liman özelliğine geri dönen altının son iki ayın en yüksek 

düzeyine yükselmesi, Suriye kaynaklı riskin mali piyasalar üzerindeki yansımasının satır 

başları idi. 

Bugünkü bültene TCMB Başkanı Başçı’nın dünkü açıklamalarının birçok yerinde 

kullandığı “şok” kelimesi ile başladık. Gerçekten de Başçı’nın gerek açıklamaları ve 

tespitleri, gerek üstü örtülü müdahale önerileri, gerekse de kullandığı üslup, piyasalar 

açısından tek kelime ile beklenmedikti. Başçı’nın bu farklı tavrının arkasında, sözlü 

müdahalenin güçlü olması için rahat görünme isteğinin yattığını düşünüyoruz. Zira, 

bugüne kadar kullanmadığı bir üslup ile oldukça rahat bir konuşma tarzı izleyen Başçı, 

birçok izleyici ve dinleyicide, “acaba başka birisi mi konuşuyor?” hissi uyandırdı. Ama, 

Başçı’nın bunu bilinçli bir şekilde yaptığı ve piyasalardaki panik havasını dindirmek adına 

sözlü bir müdahalede bulunma gayretiyle yürüttüğü kanaatindeyiz. Bugüne kadar döviz 

kuru seviyesi telaffuz etmekten imtina eden Başçı’nın yıl sonu için 1.9200 USDTRY 

hedefini dile getirmesi, kurumsal yatırımcılara açık pozisyonlarını kapamaları için şu an 

aksiyon almamaları gerektiğini öğütlemesi, kendisine güvenip Türk Lirası’na yatırım 

yapılması durumunda kazançlı çıkılacağının neredeyse garantisini vermeye kalkışmasını 

başka bir şekilde değerlendirmek mümkün olmayacaktır. Başçı’nın açıklamalarından bazı 

satır başlarını aşağıda değerlendirmeye çalışacağız: 

a) Başçı, TCMB’nin faiz silahını kullanmayacağını belirterek yılsonuna kadar kısa 

vadeli faiz oranının %6.75-7.75 aralığında oluşacağını vurguladı. Başçı, faiz 

belirsizliğinin azaltıldığını ima ederek ortodoks bir faiz politikasına geçildiğinin de 

sinyalini verdi (bunu açık bir şekilde reddetse de...). Bu yönüyle bakıldığı zaman dünkü 

bültende de ön plana çıkardığımız önerimizin karşılık bulduğunu görüyoruz. Başçı’nın 

açık bir şekilde faiz artırım beklentilerinin önüne geçmeyi çabaladığı gözlemlendi. Faiz 

artırım beklentilerinin piyasaları dengelenmekten uzak tuttuğunu düşünen Başçı’nın bu 

yöndeki beklentileri sonlandırma isteği açık bir şekilde görüldü. Ancak, merkez 

bankasının önemli bir silahını kullanmayacağını belirterek elini bağlamasını pek doğru 

bulmuyoruz. 

b) Başçı, hem nominal seviye belirterek hem de reel efektif döviz kuruna atıfta 

bulunarak TL’nin şu an değersiz olduğunu, döviz kurlarının olması gereken seviyenin çok 

üzerinde bulunduğunu vurguladı. TL’deki değer kaybının engellenmesi ve hatta TL’ye 

değer kazandırılması için TCMB’nin elinde önemli silahlar olduğuna işaret eden Başçı, 

döviz rezervlerinin kullanılarak bunun sağlanacağını belirtti. Mevcut mekanizmalar 

 
Piyasa Gündemi 

26 Ağustos Pazartesi ABD Dayanıklı Eşya Siparişleri- Temmuz

27 Ağustos Salı Türkiye Sanayi Güveni- Ağustos

Türkiye Kapasite Kullanımı- Ağustos

ABD Tüketici Güven Endeksi- Temmuz

ABD Ev Fiyatları Endeksi- Haziran

28 Ağustos Çarşamba Almanya İthalat Fiyat Endeksi- Temmuz

Türkiye Tüketici Güveni- Ağustos

ABD Bekleyen Ev Satışları- Temmuz

Eurozone Para Arzı- Temmuz

29 Ağustos Perşembe Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Ağustos

Türkiye Ticaret Dengesi- Temmuz

Almanya İşsizlik Oranı- Ağustos

Kanada Cari Hesap Dengesi- 2Ç

Kanada Sanayi Üretimi- Temmuz

ABD GSYİH- 2Ç

30 Ağustos Cuma İngiltere Tüketici Güveni- Ağustos

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 2.0225 %3.7 %5.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.38 %2.2 %5.9 %1.5 -%0.7 
USD/HUF 225.1 %0.9 -%0.3 %2.8 %5.5 
USD/BRL 2.3720 -%0.9 %3.9 %4.7 %1.2 
USD/PLN 3.1732 %0.6 -%0.5 %3.1 %5.7 

 

 



 



nedeniyle amaçlarına çok az bir döviz rezerv kaybı ile ulaşacaklarını vurgulayan Başçı, 

önümüzdeki dönemde bazı sürpriz araçların kullanılabileceğinin de sinyalini verdi. Şu an 

için çok kullanılan bir yöntem olmaması nedeniyle piyasa oyuncuları tarafından idrak 

edilmesi güç olsa da TCMB’nin ofansif bir yöntemle TL’de hızlı bir değerlenme eğilimi 

sağlayabileceğini belirtti. Bu yöntemlerle ilgili sinyal vermekten kaçınan Başçı, “…nasıl 

yapacağımızı ileride görürsünüz” demekle yetindi. TCMB’nin sınırlı bir rezerv kaybı ile 

TL’de hızlı bir değerlenme sürecini nasıl sağlayacağı hususunda ciddi belirsizlikler 

olduğunu düşünüyoruz. Üstelik, 40 milyar dolar olarak belirtilen oldukça sınırlı döviz 

rezervi ile bunun ne kadar mümkün olacağı da ayrı bir husus... 

c) Başçı, %6.2’lik yılsonu enflasyon tahmini ile %5’lik orta ve uzun vadeli 

enflasyon hedeflerine bağlı olduklarını ve inandıklarını yineledi. Döviz kurlarındaki 

yükselişin geçici olduğunu ifade eden Başçı, bu cepheden enflasyon üzerine kalıcı bir etki 

gelmeyeceğini vurguladı. Başçı’nın enflasyon beklentisini dövizdeki yükselişin geçici 

olduğu varsayımına dayandırması ve para politikasını da bu bağlamda dizayn ederek 

faizlere dokunmayacağını belirtmesini oldukça kırılgan bir varsayım olarak düşünüyoruz.  

d) Başçı’nın açıklamalarının geneli, TCMB’nin önümüzdeki kısa sürede büyük bir 

kredibilite testinden geçeceğine işaret ediyor. Halbuki, küresel kaynaklı bir satış dalgası 

karşısında TCMB’nin bugüne kadar sürdürdüğü üslubunu koruması, politika araçlarını 

rahatça kullanma hususunda elini bağlamaması ve her türlü ihtimale hazır bir strateji 

belirlemesi durumunda kredibilite kaybı riskiyle karşı karşıya olmayacaktı. Ancak, dünkü 

konuşmasında döviz kuru seviyesi veren, kurumsal firmalara açık pozisyonlarını şimdi 

kapatmamaları yönünde güçlü bir tavsiyede bulunan, çok az bir rezerv kaybıyla TL’deki 

gidişatı tersine çevirebileceklerini ifade eden ve kesinlikle faiz artırımına gitmeyeceğini 

vurgulayan Başkan Başçı açısından yılın geri kalan ayları test niteliği taşıyacaktır. Mali 

piyasaların Başçı’nin çizdiği doğrultuda bir eğilim kaydetmesi, Başçı’nın kredibilitesini 

muhakkak ki zirveye çıkaracaktır. Ancak, aksi bir gerçekleşme durumunda ciddi bir 

kredibilite sorunu yaşayabiliriz. 

Piyasalar dün Başkan Başçı’nın açıklamalarına negatif bir tepki verdi. Ancak, bugüne 

kadar oldukça başarılı bir yönetim sergileyen, yeni politika araçları yaratarak merkez 

bankacılık literatürüne katkıda bulunan, FED Başkanı Bernanke’nin dahi kendi retoriğini 

kullandığı Başçı’nın dünkü iddialı tespit ve açıklamalarının ciddiye alınması gerektiği 

hissiyatındayız. Manevra ve araç hususunda piyasaların tahmin düzeyinin dışında bazı 

opsiyonlar olabileceğini düşünmekte yarar var. Bunları şüphesiz bekleyip göreceğiz.  

Suriye riskinin önümüzdeki günlerde küresel bazda gündemin ilk sıralarında yer alacağı 

aşikar… ABD cephesinden gelen açıklamalarda hava saldırısı için gerekli hazırlıklarının 

tamamlanmış olduğu ifade ediliyor. İngiltere’de Meclis’in Perşembe günü acil toplantıya 

çağrılması da kısa vadede bir askeri müdahale ihtimalini artırıyor. Suriye’ye yönelik bir 

müdahalenin rejim değişikliği amacı gütmeyeceği haberleri bir miktar kafa karıştırıyor. 

Olası bir operasyonun piyasalarda negatif bir tepkiye neden olması kaçınılmaz. 

Halihazırda Brent cinsi ham petrol varil fiyatının 117 dolar ile bu yılın Şubat ayından bu 

yana en yüksek düzeye ulaşması, bu tepkinin olduğunu da gösteriyor. Bununla birlikte, 

operasyonun başarıya ulaşması durumunda, bunun Türk mali piyasaları için olumlu bir 

etken olacağını da düşünüyoruz.  



 



Finansal piyasaların yönüne ilişkin tahminlerin oldukça güç olduğu bir dönemden 

geçiyoruz. Ucuz ve bol likidite koşullarından çıkıldığı dünyada önemli bir paradigma 

değişimi yaşıyor olabiliriz. Ancak, uzuz ve bol likidite koşullarından çıkışın uzun yıllara 

yayılan bir süreç olacağını düşündüğümüzden dolayı küresel mali piyasaların yakın 

gelecekte dengeye oturma ihtimalini de gözardı etmemekte yarar görüyoruz. Türkiye 

cephesinde TCMB Başkanı Başçı’nın açıklamalarında yer alan sürpriz adımları görene 

kadar Türk mali piyasaları diken üzerinde olabilir. Olası adımların nitelik ve niceliği ise 

geleceğe yönelik tahminlerde bulunmamıza yardımcı olacaktır. Mevcut ortamda yeni bir 

riske girmenin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Başkan Başçı’nı güçlü söylemi 

sonrasında da Türk mali piyasalarına yönelik negatif pozisyon almanın pek doğru 

olmayacağını düşünüyoruz. Bugün için Suriye riski gündemin ilk sırasını teşkil ediyor. 

Dünyada makro ekonomik veri gündemi ise bugün oldukça hafif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.17 TL, Hedef Fiyat: 2.60 
TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Koza Altın 32.30 %2.2 
2 Şekerbank 1.79 %1.7 
3 İhlas Holding 0.80 %1.3 
4 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
1.51 %0.0 

5 Eczacıbaşı İlaç 2.28 -%1.3 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Isuzu 15.55 -%14.3 
2 Doğuş Otomotiv 6.70 -%12.5 
3 Ford Otosan 23.50 -%12.3 
4 Türk Traktör 55.75 -%11.2 
5 Çelebi 10.30 -%10.8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 6.66 683.7 
2 T. Halk Bankası 12.60 427.8 
3 Türk Hava Yolları 6.80 233.8 
4 İş Bankası (C) 4.69 228.5 
5 Akbank 6.54 183.3 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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