
 

 



Tüketici Güven Endeksi 2013 Eylül ayında bir önceki aya göre % 6.6 oranında 

azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

işbirliği ile yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven 

Endeksi 2013 Eylül 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. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 

Tüketici Güven Endeksi 2013 Eylül ayında bir önceki aya göre % 6.6 oranında azaldı. 

Ağustos ayında 77.2 olan endeks Eylül ayında 72.1 değerine düştü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Tüketici Güven Endeksi 2013 Eylül ayında bir önceki aya 

göre % 6.6 oranında azaldı  

 Erdemir 21 Kasım’da nakit temettü dağıtım kararı aldı 

 Halkbank katılım bankacılığı ve sigortacılıktaki stratejik 

seçenekleri değerlendiriyor 
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İMKB verileri 

İMKB–100 74,772.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 265,846.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,361.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,335.31 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,691.8 -0.4% 
Dow Jones 15,258.2 -0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,781.6 -0.2% 
Frankfurt DAX 8,661.5 0.0% 
Paris CAC 40 4,186.8 0.0% 
Londra FTSE–100 6,512.7 -0.8% 
Rusya RTS 1,432.9 -1.3% 
Shangai Composite 2,160.0 0.2% 
Bombay Stock Exc. 19,727.3 -0.8% 
Brezilya Bovespa 53,738.9 -0.1% 
Arjantin Merval  4,730.1 -2.2% 
Nikkei 225 14,760.1 -0.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,772.3 -%1.1 %14.2 %12.0 
USD/TRY 2.0342 %1.1 -%1.0 %14.2 
EUR/TRY 2.7484 %1.2 %0.1 %19.9 
EUR/USD 1.3511 %0.1 %1.1 %5.0 
Altın/Ons ($) 1,339.8 %1.1 -%4.1 -%24.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT210721T11 99.3 %3.10 %3.12  
TRT080323T10 88.0 %9.01 %9.21  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Yeni haftaya başlarken gündem oldukça yoğun ve ne yazık ki gündemin ilk sıralarını işgal 

eden olay ve haberler de pek olumlu değiller. Gündemin piyasalar üzerindeki ilk 

yansımaları da bu olumsuz havayı yansıtıyor. Asya’da Çin dışındaki hisse senedi 

piyasaları %1’in üzerinde ekside, Amerikan vadelileri ise %0.7 oranında kayıpla işlem 

görürken Avrupa borsalarının da güne benzer bir eğilimle başlaması bekleniyor. Risk 

algılamalarındaki bozulma güvenli limanlara kaçışı hızlandırırken Amerikan 10 yıllık 

tahvil faizi bir buçuk ay aradan sonra %2.6’nın altına gerilerken altının uluslararası 

piyasalardaki fiyatı ise Cuma akşam saatlerine oranla yaklaşık %1 yukarıda işlem 

görüyor.  

Gelelim gündem maddelerine... Amerikan ekonomisinin borçlanma tavanına çarpması ve 

herhangi bir adım atılmaması durumunda kamunun bu gece saatinde kapanacak olması 

gündemin bir numaralı maddesini teşkil ediyor. Öncelikle bunun yeni bir durum 

olmadığını belirtmek lazım. ABD ekonomisi geçmişte 17 kez benzer bir durumla karşı 

karşıya kalmış. En uzunu art arda 21 gün olmak üzere 1994’te gerçekleşirken yakın 

geçmiş olarak 2011’de yaşanan tablo ABD’nin AAA notunu kaybetmesine neden 

olmuştu. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlığın zirve yapması 

nedeniyle yaşanan bu tablonun kısa vadede çözüme kavuşması zor görünüyor. Bu 

nedenle de ABD’de yarından itibaren kamunun kapanması kaçınılmaz olacak gibi. 

Geçmiş deneyimler bu süreçte piyasaların satış baskısına maruz kaldığını, sorunun 

giderilmesi ile piyasaların yeniden eski seviyesine döndüğünü gösteriyor. Siyaset 

açısından 24 saat uzun bir süreye işaret etse de her iki tarafın geri adım atmama 

hususunda gösterdikleri inat nedeniyle önümüzdeki günlerde finansal piyasların bu açıdan 

olumsuz bir görünüm arzedeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Gündemin ikinci önemli maddesi Avrupa’dan... İtalya’da Berlusconi cephesinde yer alan 

beş bakanın istifası sonrasında hükümet krizi yaşanıyor. Mevcut koşullarda İtalyan 

hükümeti yeterli siyasi desteğe sahip değil ve olası bir güvenoyunda düşürülme ihtimali 

oldukça yüksek. Önümüzdeki günlerde Başbakan Letta’nın nasıl bir yol izleyeceği merak 

ediliyor. Dışarıdan destekli bir hükümet ya da Cumhurbaşkanı Napolitano’nun yapacağı 

yeni bir yetkilendirme dışındaki opsiyonlar İtalya’da erken bir seçimi gerektiriyor. 

Berlusconi’de son günlerde yapılan anketlere göre %35’in üzerine çıkan desteğe 

güvenerek erken seçim çağrısında bulunuyor. Hafta sonunda meydana gelen bu gelişmeler 

sonrası mali piyasaların tepkisi şüphesiz olumsuz olacaktır. 

İç tarafta gündemin bir numaraları maddesi Başbakan Erdoğan’ın TSİ11:00’de 

açıklayacağı demokratikleşme paketi olacak. Uzun süredir merakla beklenen paketin ana 

hatları üzerinde genel anlamda bilgi sahibi olunsa da Başbakan Erdoğan’ın geçen hafta 

yaptığı açıklamada “birçok kesimi şaşırtacak ve memnun edecek” yönündeki yorumu 

nedeniyle detaylar merak ediliyor. Açıklamanın kısa vadede piyasalar üzerinde önemli bir 

etkisi olmayacaktır. Ancak, orta ve uzun vadede Türkiye’de barış sürecini destekleyecek 

olması nedeniyle olumlu etkiler doğuracaktır. İçeride gündemin ikinci maddesi TÜİK’in 

TSİ10:00’de açıklayacağı Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri olacak. Reuters’in 

düzenlediği ankete göre dış ticaret dengesinin 8.4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. 

Bu hafta küresel bazda veri gündemi oldukça yoğun. Haftanın en önemli verisi Cuma 

günü ABD’de açıklanacak olan Eylül ayı istihdam rakamları olacak. Amerikan Merkez 

 
Piyasa Gündemi 

30 Eylül Pazartesi Almanya Perakende Satışlar- Ağustos

Fransa Üretici Fiyat Endeksi- Ağustos

Türkiye Ticari Denge- Ağustos

İngiltere Net Tüketici Kredileri- Ağustos

İngiltere Para Arzı- Ağustos

Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Eylüll

Kanada GSYH- Temmuz

Kanada Sanayi Ürünleri Fiyatları- Ağustos

1 Ekim Salı Türkiye Satınalma Yöneticileri Endeksi

Fransa Satınalma Yöneticileri Endeksi- Eylül

Almanya İşsizlik Oranı- Eylül

Euro Zone Satınalma Yöneticileri Endeksi- 

Eylül

İngiltere Satınalma Yöneticileri Endeksi- 

Eylül

İtalya İşsizlik Oranı Ağustos

Euro Zone İşsizlik Oranı

Brezilya Satınalma Yöneticileri Endeksi- 

Eylül

Brezilya Aylık Ticari Denge- Eylül

İngiltere Ev Fiyatları- Eylül

2 Ekim Çarşamba ABD Toplam Araç Satışları- Eylül

Brezilya Sanati Üretimi- Ağustos

3 Ekim Perşembe Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi- Eylül

Euro Zone Perakende Satışlar- Ağustos

4 Ekim Cuma Almanya Üretici Fiyar Endeksi- Ağustos

Euro Zone Üretici Fiyat Endeksi- Ağustos

ABD İşsizlik Oranı- Eylül

Brezilya Araç Satışları- Eylül  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 2.0342 %2.7 -%0.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.09 %2.1 -%1.8 %0.6 %1.5 
USD/HUF 221.0 %0.1 -%3.0 %2.7 %2.8 
USD/BRL 2.2523 %1.9 -%5.6 %0.8 %5.6 
USD/PLN 3.1229 -%0.1 -%3.3 %2.8 %3.1 

 

 



 



Bankası’nın (FED) izleyeceği para politikası açısından önemli olacak bu veri, piyasaların 

kısa vadeli seyri üzerinde de belirleyici olacaktır. ABD’de imalat ve hizmet sektörü ISM 

endeksleri, Avrupa’da PMI rakamları, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz toplantısı 

ise diğer önemli gündem maddelerini teşkil ediyor. Türkiye’de Perşembe açıklanacak 

Eylül ayı enflasyon rakamları takip edilecektir. 

Türk mali piyasalarındaki oynaklık geçen hafta da sürdü. FED’in toplantısı sonrasında 

1.93’lere kadar gerileyen USDTRY kuru geçen hafta yeniden 2.0’li seviyelere yükseldi. 

FED kararı sonrasındaki tüm yorumlarımızda bu riske işaret etmiş, FED iyimserliğinin 

kalıcı olmayacağına dikkat çekmiş ve riskli pozisyonların kapatılması için fırsat olarak 

kullanılması gerektiğine vurgu yapmıştık. Yüksek cari işlemler açığı ve beraberinde 

yüksek dış finansman ihtiyacına sahip bir ülke olarak yurtdışındaki gelişmelere oldukça 

hassas bir yapıdayız. Bu nedenle de ABD’deki borç tavanı ya da İtalya’daki hükümet 

krizlerinin Türk mali piyasalarına etkisi kaçınılmaz olabiliyor. Bu etkiyi hafifletebilmek 

adına Türk Lirası’nı cazip hale getirmek adına faiz silahı kullanılabilirdi. Ancak, TCMB, 

enflasyon beklentilerinde bozulma olmaması durumunda bu silahı kullanmayacağını açık 

bir şekilde telaffuz etti. TCMB’nin kullanabileceği ikinci silah olan döviz 

müdahalelerinde ise rezervler dünyadaki diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça 

sınırlı. Bu nedenle de yüklü bir döviz satış opsiyonu, şartlar çok zorlamadıkça, masa 

üzerinde olmayacak. Bu nedenle, Türk mali piyasalarındaki yüksek volatilitenin devam 

etme ihtimali oldukça yüksek. USDTRY kurunda görülen tarihi zirve seviyelerinin bu 

süreçte yeniden test edilme ihtimali zayıf olmayacak. Aynı bağlamda hisse senedi ve 

bono&tahvil piyasasında da satış baskısının yeniden artması olası. Yakın gelecek 

açısından enflasyon rakamlarının önemli olduğu kanaatindeyiz. Enflasyonun düşük 

düzeyde kalması durumunda TCMB’nin mevcut faiz politikasına olan inanış bir miktar 

artabilir. Bu da piyasaların soluklanmasına yardımcı olacaktır. Ancak, enflayonun 

yukarıda kalması durumunda TCMB üzerindeki faiz artırım baskısı biraz daha 

kuvvetlenecektir. Volatilitenin yüksek olacağı bu süreçte yatırımcıların ilave risklere 

girmemesi gerektiğini belirtebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Doğuş Otomotiv Erbil’de bir showroom açacak. Akşam Gazetesi’nde yer alan habere 

göre, şirket Erbil’de Volkswagen ve Audi’nin ülkedeki tek distribütörü olacak. Showroom 

Kasım ayında açılacak. Şirketin Erbil’de satış için bu aşamada herhangi bir hedefi olmasa 

da bölgenin yükselen alım gücü olumlu bir görünüme işaret ediyor. Şirketin Irak’ta tek 

distribütör olması uzun vadede olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Erdemir 21 Kasım’da nakit temettü dağıtım kararı aldı. Şirket hisse başına 0.1157TL 

nakit temettüyü 21 Kasım 2013 tarihinde dağıtmayı planladığını açıkladı. Hatırlanacağı 

gibi şirket 30 Mayıs tarihinde de 0.03428TL tutarında temettü dağıtmıştı. Sürpriz olan bu 

dağıtım kararı hisse üzerinde kısmen olumlu etki yaratabilir. 

Halkbank katılım bankacılığı ve sigortacılıktaki stratejik seçenekleri değerlendiriyor. 

Halkbank yönetimi organizasyonel yapılanma ve uzun vadeli stratejiler üzerinde 

çalıştığını ve katılım bankacılığı ve sigorta işletmeciliğinde fırsatları bu çalışmanın bir 

parçası olarak değerlendirdiğini açıkladı. 

Zorlu Enerji 80 MW’lık Kızıldere II jeotermal kapasitesinde üretime başladı. 

Gazetelerde yer alan habere göre, şirket 80 MW’lık Kızıldere II santralinin devreye 

alınması ile birlikte jeotermal kapasite olarak 95 MW’a toplam yerel kapasite olarak 835 

MW’a ulaştı. Şirket 95 MW’lık jeotermal portföyünden yılda 600 GWsaat üretim 

hedefliyor (%72 yük faktörü). Düşük üretim maliyeti ve yıl boyu çalışabilmesi sebebiyle 

Kızıldere II’nin devreye girmiş olması şirketin karlılığı açısından olumlu bir gelişme 

olarak öne çıkıyor. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.30 TL, Hedef Fiyat: 1.85 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 14.85 TL, Hedef Fiyat: 20.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 8.86 TL, Hedef Fiyat: 9.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.48 TL, Hedef Fiyat: 3.00 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 İhlas Ev Aletleri 0.55 %10.0 
2 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
2.29 %8.5 

3 Koza Altın 31.30 %3.7 
4 Tekstilbank 1.55 %3.3 
5 Anadolu Sigorta 1.29 %3.2 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Isuzu 19.15 -%4.0 
2 Otokar 62.50 -%3.8 
3 Karsan Otomotiv 1.04 -%3.7 
4 Akbank 7.64 -%3.0 
5 Garanti Bankası 7.98 -%2.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.98 645.5 
2 T. Halk Bankası 14.85 245.6 
3 Akbank 7.64 184.2 
4 İş Bankası (C) 5.40 127.4 
5 Vakıflar Bankası 4.65 121.6 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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