
 

 



Perakende Satış Hacmi ve Ciro arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2013 

Perakende Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 

sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2013 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4.5 

oranında artışla 124.2 düzeyinde gerçekleşti.. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün satışları 

%1.2 azalışla 109.6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar %5.4 artışla 132.8, otomotiv 

yakıtı satışları % 8.9 artışla 124.7 düzeyinde gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış 

cari fiyatlarla perakende ciro 2013 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %15.8 

oranında artışla 165.8 değerini aldı. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün satışları %14.8 

artışla 153.3, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar %15.5 artışla 156.1 ve otomotiv yakıtı 

satışları %17.2 artışla 198.1 oldu. 

Yenilenebilir enerji için verilen garantili fiyatlar 2020’ye kadar uzatılacak. Enerji 

Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yenilenebilir enerjiler için hali hazırda 2015 

yılına kadar olan başvurularda uygulanan garantili fiyatlar 2020 yılına uzatıldı. Bilindiği 

gibi garantili fiyat mekanizması çerçevesinde hidroelektrik ve rüzgar gücü için kwsaat 

başına 7.3 cent, jeotermal güç için kwsaat başına 10.5 cent ve biokütle ve güneş enerjisi 

kwsaat başına 13.3 cent fiyat ödeniyor. Yenilenebilir tarife sürecinin uzatılması tüm 

bağımsız elektrik üreticileri için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 75,639.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 277,927.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,526.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,518.93 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,692.6 2.2% 
Dow Jones 15,126.1 2.2% 
NASDAQ-Comp. 3,760.8 2.3% 
Frankfurt DAX 8,685.8 2.0% 
Paris CAC 40 4,218.1 2.2% 
Londra FTSE–100 6,430.5 1.5% 
Rusya RTS 1,484.8 1.6% 
Shangai Composite 2,190.9 -0.9% 
Bombay Stock Exc. 20,272.9 0.1% 
Brezilya Bovespa 52,996.6 0.9% 
Arjantin Merval  5,165.5 4.4% 
Nikkei 225 14,194.7 1.1% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 75,639.8 %1.6 %5.4 %10.5 
USD/TRY 1.9775 -%0.5 -%2.5 %9.4 
EUR/TRY 2.6738 -%0.5 -%0.5 %14.9 
EUR/USD 1.3521 %0.0 %2.1 %5.0 
Altın/Ons ($) 1,300.6 -%0.1 -%2.3 -%26.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT290415T14 104.0 %1.39 %1.39  
TRT011014T19 105.2 %1.63 %1.64  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 

1.8500

1.9000

1.9500

2.0000

2.0500

2.1000

2.1500

2.2000

66,000.0

68,000.0

70,000.0

72,000.0

74,000.0

76,000.0

78,000.0

80,000.0

82,000.0

11 Eylül 13 18 Eylül 13 25 Eylül 13 2 Ekim 13 9 Ekim 13

XU100 USD/TRY  (Sağ taraf)

 
 
 
 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları ABD’de Hazine’nin borçlanma tavanına ilişkin artan iyimserlikle 

yükselirken, ABD borsaları da ortalamada %2.2 arttı. Asya borsaları bu sabah itibariyle 

pozitif eğilimi devam ettirirken, ABD vadeli piyasaları yatay bir seyir izliyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi borçlanma tavanına ilişkin iyimserlikle %2.73 

seviyelerine kadar yükseldiği günü %2.68 seviyelerinden tamamlarken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %2.67 seviyelerinden geçiyor. ABD tarafından gelen olumlu 

haberler USD’nin diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlenmesine neden 

olurken, EURUSD paritesi 1.349 – 1.355 aralığında hareket ettiği günü 1.352 

seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.353 seviyelerinden güne başlayan 

EURUSD paritesinde ABD Hazinesi’nin borçlanma tavanına ilişkin gelecek haber / 

açıklamalar takip edilecek. Oynaklığın sınırlı kalabileceğini düşündüğümüz günde 

EURUSD paritesinin 1.346 – 1.357 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Altın fiyatlarındaki oynaklık dün bir kademe artarken, altının ons fiyatı USD 1283 – USD 

1312 aralığında hareket ettiği günü USD 1288 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1293 seviyelerinden güne başlayan altında, ABD Hazinesi’nin borçlanma 

tavanına ilişkin gelecek haber / açıklamalar takip edilecek. Oynaklığın yüksek kalmaya 

devam edebileceğini düşündüğümüz günde altını USD 1279 – USD 1312 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

Global piyasalardaki iyimserlik Borsa İstanbul’u da olumlu etkilerken, BİST-100 endeksi 

günü %1.6 artışla tamamladı. Endekste yaşanan yükselişte bankacılık hisseleri etkili 

olurken, BİST-bankacılık endeksi ortalamada %1.9 arttı. Asya piyasalarındaki olumlu 

seyre de bağlı olarak güne temkinli pozitif bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz 

Borsa İstanbul’da veri açıklamalarının yön konusunda belirleyici olacağını düşünüyoruz. 

Bu bağlamda özellikle ödemeler dengesi istatistiklerinin yakından takip edileceğini 

hatırlatırken, BİST-100 endeksinin gün içinde 74,300 – 77,000 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Tahvil piyasasının dünkü seyri görece yatay olurken, 2 yıl vadeli gösterge bononun bileşik 

faizi %8.08 seviyelerinden günü tamamladı. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 

%8.90 seviyelerinde %8.95 seviyelerine yükseldi. Merkez Bankası’nın repo ihaleleri 

kadar veri açıklamalarının da önemli olacağı günde tahvil faizlerindeki yatay seyrin 

devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik 

%7.9 - %8.2, 10 yıl vadeli tahvilin de bileşik %8.8 - %9.2 aralığında işlem görmesini 

bekliyoruz. 

Türk lirasındaki bant aralığı dün de daralmaya devam ederken, USDTRY kuru 1.974 – 

1.987 aralığında hareket ettiği günü 1.975 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 

1.976 seviyelerinden güne başlayan USDTRY’de Merkez Bankası’nın açıklayacağı 

ödemeler dengesi istatistikleri yön konusunda belirleyici olacak. Beklentilerin üzerinde 

gelecek verilerin oynaklığı artırabileceğini hatırlatırken, USDTRY’nin gün içinde 1.970 – 

1.993 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 
Piyasa Gündemi 

7 Ekim Pazartesi ABD Tüketici Kredileri- Ağustos

Almanya Toptan Fiyat Endeksi- Eylül

8 Ekim Salı İngiltere Ev Fiyat Dengesi- Eylül

Almanya Ticaret Dengesi- Ağustos

Almanya Cari Denge- Ağustos

Fransa Ticaret Dengesi- Ağustos

Türkiye Sanayi Üretimi- Ağustos

Almanya Fabrika Siparişleri- Ağustos

ABD Ticaret Dengesi- Ağustos

ABD Fabrika Siparişleri- Ağustos

ABD İşsizlik Oranı- Eylül

9 Ekim Çarşamba İngiltere Sanayi Üretimi-Ağustos

İngiltere Ticaret Dengesi- Ağustos

Almanya Sanayi Üretimi- Ağustos

ABD Toptan Ticari Satışlar- Ağustos

10 Ekim Perşembe Fransa Sanayi Üretimi-  Ağustos

ABD İhracat Fiyat Endeksi- Eylül

ABD AylıkBütçe Açıklaması- Eylül

11 Ekim Cuma Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Eylül

Fransa Cari Denge- Ağustos

Türkiye İşsizlik Oranı- Temmuz

Türkiye Cari Denge-Ağustos

Kanada İşsizlik Oranı- Eylül

ABD Perakende Satışlar- Eylül  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9775 -%1.3 -%2.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.91 -%1.3 -%0.6 %0.0 -%2.0 
USD/HUF 217.9 %0.1 -%3.8 -%1.3 %1.2 
USD/BRL 2.1799 -%1.2 -%4.2 %0.0 %1.6 
USD/PLN 3.0949 %0.4 -%2.5 -%1.7 -%0.2 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Anadolu Hayat’ın prim üretimi Eylül'de geçen yıla göre %1 arttı. Anadolu Hayat’ın 

Eylül ayı prim üretimi (ağırlıklı hayat dalı) 29m TL ile yıllık bazda %1 arttı. Ocak- Eylül 

dönemindeki prim üretimi ise toplamda 306m TL ile %14 artış gösterdi. 

Akenerji iştiraklerinin sermaye artırımına katılacak. Akenerji %100’üne sahip olduğu 

iştirakleri EGEMER, Akkur ve Mem’in sermaye artırımları için önümüzdeki iki yıl içinde 

250m TL ödeyecek. Bağlı ortaklıklar bu sermaye artırımı ile elde edilecek geliri yeni 

santral inşaatlarında kullanacak. 

Emlak Konut GMYO Eylül ayı satış rakamlarını açıkladı. Şirket Eylül ayında 1125 

konut satarak geçen ay ve geçen yılın Eylül ayının iki katı seviyede gerçekleşti.  Satışları 

destekleyen temel proje toplam 663 konutun satıldığı Bahçekent oldu. Her ne kadar satış 

performansı yüksek olsa da şirketin konut başına elde ettiği ciro düşüşünü sürdürdü ve 

235 bin TL civarına indi (Ağustos 2013: 245 bin TL, Eylül 2012: 314 bin TL) Açıklanan 

sonuçlara ciddi bir piyasa tepkisi gelmesini beklemiyoruz. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ANHYT.IS; Mevcut Fiyat: 4.73 TL, Hedef Fiyat: 6.86 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.81 TL, Hedef Fiyat: 4.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKENR.IS; Mevcut Fiyat: 1.32 TL, Hedef Fiyat: 1.80 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 Anadolu Cam 2.56 %8.0 
2 Otokar 68.25 %5.4 
3 T. Ekonomi Bank. 2.36 %4.9 
4 Ereğli Demir Çelik 2.46 %4.7 
5 Anadolu Efes 24.85 %4.0 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Bizim Mağazaları 26.90 -%3.2 
2 Ülker Bisküvi 14.70 -%2.3 
3 Şekerbank 1.88 -%2.1 
4 Anadolu Sigorta 1.31 -%1.5 
5 Gözde Girişim 5.24 -%1.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.78 419.7 
2 T. Halk Bankası 15.55 228.0 
3 Akbank 7.60 201.3 
4 Ereğli Demir Çelik 2.46 163.2 
5 Vakıflar Bankası 4.81 142.2 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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