
 

 



Piyasaların 2013 yılı sonu TÜFE beklentisi Eylül’de %7.33’ten %7.44’e yükseldi. 

2013 yılı Eylül dönemi Beklenti Anketi’ne göre piyasaların 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE 

beklentileri sırasıyla %6.64 ve %6.21 oldu. Merkez Bankası, mali ve reel sektördeki karar 

alıcılarla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. 2013 yılı Eylül ayı 

Beklenti Anketi’ni 81 katılımcı ile gerçekleştiren Merkez Bankası, sonuçları tüm 

katılımcıların yanıtlarını toplulaştırarak değerlendirdi. Buna göre 2013 yılı Eylül ayı için 

tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %0.66 düzeyindeyken, 

bu anket döneminde %0.69 olarak tahmin edildi. Ekim ayı için TÜFE beklentisi aynı 

anket dönemlerinde sırasıyla %1.06 ve %1.09 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi bu anket 

döneminde %0.70 olarak gerçekleşti. 

Merkez Bankası TL kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gitti. Merkez 

Bankası TL kredi kartı aylık azami faiz oranını 1 Ekim 2013’ten itibaren geçerli olmak 

üzere %2.12’ten %2.02’ye indirdi. Aylık %2.02’lik faiz oranı yıllık %27.1 yıllık bileşik 

faize işaret etmekte. Bu oran aynı zamanda KMH’larda da tavan olarak uygulanmakta. 

HSBC araştırma kapsamındaki hisselerden toplam aktifleri içerisinde en yüksek kredi 

kartı artı KMH pozisyonu olan bankalar sırasıyla; Yapı Kredi %13.5; Akbank %9.3 ve 

Garanti Bankası %8.0. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 71,635.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 255,702.2 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 72,584.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,600.17 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,688.0 0.3% 
Dow Jones 15,376.1 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,722.2 0.2% 
Frankfurt DAX 8,509.4 0.2% 
Paris CAC 40 4,114.5 0.2% 
Londra FTSE–100 6,583.8 -0.1% 
Rusya RTS 1,396.6 -0.3% 
Shangai Composite 2,236.2 -0.9% 
Bombay Stock Exc. 19,732.8 -0.2% 
Brezilya Bovespa 53,797.5 0.9% 
Arjantin Merval  4,494.9 2.3% 
Nikkei 225 14,404.7 0.1% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 71,635.0 -%1.5 -%5.2 %6.5 
USD/TRY 2.0257 %0.2 %4.6 %12.5 
EUR/TRY 2.6926 %0.2 %4.9 %15.8 
EUR/USD 1.3292 %0.0 %0.3 %2.9 
Altın/Ons ($) 1,316.9 -%1.1 -%3.7 -%24.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT210721T11 96.5 %3.51 %3.54  
TRT080323T10 84.9 %9.55 %9.78  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar haftaya Suriye anlaşmasının neden olduğu iyimserlikle başlıyor. 

Amerikan Dış İşleri Bakanı Kerry ile Rus meslektaşı Lavrov arasında varılan, diğer 

ülkeler tarafından da desteklenen anlaşma sonucunda Suriye’ye askeri müdahale ihtimali 

kısa vadede oldukça azalmış oldu. Bu da mali piyasaların bir süreliğine de olsa 

soluklanmasına yardımcı oldu. Haftanın ilk saatlerinde oluşan fiyatlara baktığımız zaman 

hisse senetleri, para birimleri ve endüstriyel maden fiyatlarında yükselişler, risklere karşı 

korunma niteliği taşıyan altın ve gelişmiş ülke tahvillerinde hafif çaplı satışlar görüyoruz. 

Bu iyimser fiyatlama eğiliminin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz zira haftanın, hatta son 

ayların en önemli gündem maddesi olarak Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz 

toplantısı kısa sürede gündemin ilk sırasına yükselecektir. 

FED’in iki günlük faiz toplantısı 17-18 Eylül’de gerçekleştirilecek. Toplantı kararı, FED 

üyelerinin makroekonomik ve faizlere ilişkin tahminleri ile Başkan Bernanke’nin basın 

toplantısı Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. FED’in alacağı kararların üç boyutu 

olacaktır: a) FED’in tahvil alımlarının geleceğine ilişkin kararı izlenecek. FED’in tahvil 

alımlarında 10-15 milyar dolar civarında bir azaltıma gitmesi bekleniyor. Son dönemde 

gelen zayıf makro ekonomik veriler nedeniyle FED’in azaltım kararını biraz ertelemesi ya 

da 20-25 milyar doların üzerinde bir azaltım sürpriz karşılanacaktır. İlk ihtimal 

piyasalarca olumlu, ikincisi ise olumsuz karşılanabilir. b) FED’in alacağı karara yönelik 

yapacağı iletişim dikkatle izlenecektir. Tahvil alımlarında olası bir azaltım ya da herhangi 

bir değişikliğe gitmeme kararının ardında yatan nedenler, gerek bir sayfalık sonuç bildirisi 

gerekse de Bernanke’nin basın bildirisi içerisinde önemle izlenecektir. c) FED’in geleceğe 

yönelik vereceği sinyaller belki de daha büyük önem taşıyacak. FED’in kullanacağı ton 

(yumuşak ya da sert), gelecekte izleyeceği politikaya yönelik vereceği sinyaller ve tabiki 

FED üyelerinin tahminleri küresel mali piyasaların bir süreliğine dikkate alacağı yegane 

unsurlar olacaktır. Birçok belirsizlik olmasına rağmen, FED’in 10-15 milyar dolar 

civarında bir azaltıma gideceğini, göreceli olarak yumuşak bir söylem izleyeceğini 

düşünüyor, geleceğe yönelik sinyallere ilişkin daha net ifadeler kullanılacağını 

öngörüyoruz. Bu da piyasalar üzerinde olumlu bir etkide bulunacaktır. 

Yurtiçinde de gündemin ilk sırasını TCMB’nin Eylül ayı olağan Para Politikası Kurulu 

(PPK) teşkil edecek. Salı günü yapılacak olan toplantının sonucu TSİ14.00’te kamuoyuna 

duyurulacak. Başkan Başçı’nın son haftalarda yaptığı açıklamalar nedeniyle faizlerde 

herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Halbuki, Cuma günü açıklanan TCMB’nin beklenti 

anketine göre enflasyon beklentilerinin bozulmaya devam etmesi (sene sonu TÜFE artış 

beklentisi %7.44, 12-aylık beklenti ise %6.64’e yükseldi), faizlerde artırım ihtimalini 

gündeme getirirdi. Ama Başkan Başçı’nın söylemlerinden dolayı bu tarz bir beklenti 

oluşmadı. Bu da toplantıyı piyasalar açısından önemli bir olay olmaktan çıkarıyor. Yine 

de TCMB’nin geçmişte yaptığı sürprizler dikkate alındığında kararın merakla 

bekleneceğini düşünüyoruz. İlave olarak, bir sayfalık karar metninde yer alacak tahmin, 

beklenti ve geleceğe ilişkin sinyaller önemli olacaktır.  

Güne Suriye haberi nedeniyle olumlu bir havayla başlayan piyasaların günün geri kalan 

kısmında sakin ve yatay bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. FED kararı gelene kadar 

piyasalarda çok sert bir hareket olacağını pek düşünmüyoruz (TCMB’nin sürpriz 

yapmaması koşuluyla). TCMB’nin bugünkü döviz satım ihale miktarının göreceli olarak 

yüksek olmasının piyasada önemli bir etkisinin olacağını tahmin etmiyoruz. USDTRY 

 
Piyasa Gündemi 

09 Eylül Pazartesi Türkiye Sanayi Üretimi- Temmuz

ABD Tüketici Kredileri- Temmuz

10 Eylül Salı İngiltere Ev Fiyatları Dengesi- Ağustos

Fransa Sanayi Üretimi- Temmuz

Türkiye GSYİH- 2Ç

11 Eylül Çarşamba Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Ağustos

Fransa Cari Hesap Dengesi- Temmuz

İngiltere İşsizlik Oranı- Temmuz

ABD Toptancı Stokları- Temmuz

ABD Toptan Satışlar- Temmuz

12 Eylül Perşembe Almanya Toptancı Stokları- Ağustos

Almanya Toptan Satışlar- Ağustos

Fransa Tüketici Fiyat Endeksi- Ağustos

Türkiye Cari Hesap Dengesi- Temmuz

Euro Zone Sanayi Üretimi- Temmuz

ABD İthalat Fiyat Endeksi- Ağustos

Kanada Yeni Ev Fiyat Endeksi- Temmuz

13 Eylül Cuma Kanada Kapasite Kullanım Oranı- 2Ç

Euro  Zone İstihdam-2Ç

ABD Perakende Satışlar- Ağustos  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 2.0257 -%1.0 %4.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.93 -%0.8 -%1.5 -%0.2 %5.8 
USD/HUF 226.1 -%0.7 %0.5 -%0.3 %3.7 
USD/BRL 2.2803 -%1.1 -%4.7 %0.1 %9.3 
USD/PLN 3.1635 -%2.6 -%0.2 %1.6 %4.4 

 

 



 



kurunun 2.00’nin üzerine oturması dikkat çeken bir unsur. Bu eğilimin biraz daha devam 

etmesi durumunda enflasyon beklentileri de başta olmak üzere makroekonomik ve 

finansal tabloda bozulma emareleri oluşabilir. FED kararı sonrasında bu soruyu bir kez 

daha cevaplamamız gerekecek. Faiz cephesinde TCMB öncesinde önemli bir hareket 

beklenmemeli. Hisse senedi piyasasında ise Cuma günü çıkan haberler nedeniyle şirket 

bazlı hareketlerin olduğunu ve bunun da piyasaları sert sayılabilecek bir satış baskısına 

maruz bıraktığını görüyoruz. Bu tarz haberlerin mali piyasalar açısından fiyatlanması güç 

unsurlar olduğunu da eklemekte yarar var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

SPK Turkcell’de iki yönetim kurulu üyesi ataması gerçekleştirdi. SPK yaptığı açıklamada 

Erik Belfrage ve Jan Erik Rudberg’ın Turkcell’in yönetim kurulu’na atandığını açıkladı. 

Bu iki üye Alfa ve Çukurova’nın aday belirtmemesi sonucu Sonera tarafından gösterilen 

adaylar arasından seçildi. Turkcell’in yönetim kurulu’nun bir araya geliyor olması şirketin 

operasyonel faaliyetleri ve muhtemel bir temettü kararı açısından olumlu bir gelişme 

olarak öne çıkıyor. 

Çalık Grubu’na satılacağı iddia edilen BMC’nin Başbakan Erdoğan’ın istediği yerli 

oto için çalışmalara başladığı kaydediliyor. Hürriyet Gazetesi’nde yeralan habere göre, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 17 Mayıs’ta Çukurova Grubu’na ait bazı 

şirketlerle birlikte yönetimini devraldığı BMC için hükümetin planı netleşmeye başladı. 

TMSF’nin BMC’yi Çalık Grubu’na satacağı ve Hükümet’in istediği Türk malı otonun 

BMC bünyesinde üretileceği iddia edildi. Ticari araç üreticisi olan BMC’de yerli oto için 

çalışmaların sessiz bir şekilde başladığı, mevcut platformların üzerinde yapılacak 

değişiklikle bu isteğin hayata geçirileceği belirtiliyor. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.45 TL, Hedef Fiyat: 13.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

 

 [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 Konya Çimento 241.00 %3.9 
2 Good-Year 49.10 %3.4 
3 Ülker Bisküvi 12.75 %3.2 
4 Turkcell 11.45 %2.2 
5 Çelebi 12.05 %2.1 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Doğan Holding 0.84 -%6.7 
2 Hürriyet Gzt. 0.65 -%5.8 
3 Arçelik 10.80 -%5.3 
4 İttifak Holding 2.26 -%4.6 
5 Doğan Yayın Hol. 0.64 -%4.5 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.54 373.0 
2 İş Bankası (C) 5.06 272.1 
3 T. Halk Bankası 14.30 269.3 
4 Türk Hava Yolları 6.80 250.8 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.38 165.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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