
 

 



Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre 363 bin kişi artarak 2 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 

0.9 puanlık artış ile yüzde 9.3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Temmuz’da, Haziran 

dönemine göre 0.5 puan artarken, işsiz sayısı 161 bin kişilik artış gösterdi. Türkiye 

İstatistik Kurumu, Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre 363 bin kişi artarak 2 milyon 525 bin kişiden 2 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İşsiz 

sayısı Temmuz döneminde, bir önceki döneme göre 161 bin kişi artış gösterdi. 

Cari Hesap ilk sekiz ayda 44.3 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler hesabı Ağustos 

ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.8 oranında, 739 milyon dolar tutarında artışla 

1 milyar 995 milyon dolar düzeyinde açık verdi. Bu yılın Ocak-Ağustos dönemde cari 

işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.3 oranında, 8 milyar 942 milyon 

dolar tutarında artarak 44 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde, cari işlemler 

açığında etkili olan dış ticaret açığı 8 milyar 930 milyon dolar artarak 54 milyar 362 

milyon dolara ulaştı. 

Financial Times’a göre yeni İstanbul havalimanı projesi finansman zorluğu çekiyor. 

18 Ekim’de Financial Times (FT)’da yeralan habere göre İstanbul’a yapılacak yeni 

havalimanı projesi için yeteri kadar uluslararası fon bulunmaması nedeniyle finansman 

zorluğu çekiliyor. Habere göre, bu durum Türkiye’nin çok büyük altyapı projelerinin 

ertelenmesi veya ölçeklerinin düşürülmesi ihtimalini gösteren son işaret. Haberde finansal 

belirsizlikler nedeniyle Atatürk Havalimanı’nın kapasitesinin genişletilmesi için 

çalışmalara başlandığı ifade ediliyor (TAV açısından olumlu). 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 İşsiz sayısı Temmuz ayında 2.7 milyon kişiye yükseldi  

 Cari Hesap ilk sekiz ayda 44.3 milyar dolar açık verdi 

 Financial Times’a göre yeni İstanbul havalimanı projesi 

finansman zorluğu çekiyor 
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İMKB verileri 

İMKB–100 76,235.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 280,024.2 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 79,176.9 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 299.74 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,744.5 0.7% 
Dow Jones 15,399.7 0.2% 
NASDAQ-Comp. 3,914.3 1.3% 
Frankfurt DAX 8,865.1 0.6% 
Paris CAC 40 4,286.0 1.1% 
Londra FTSE–100 6,622.6 0.7% 
Rusya RTS 1,516.6 1.7% 
Shangai Composite 2,193.8 0.2% 
Bombay Stock Exc. 20,882.9 2.3% 
Brezilya Bovespa 55,378.5 0.0% 
Arjantin Merval  5,465.9 1.5% 
Nikkei 225 14,561.5 -0.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 76,235.0 %0.1 %6.4 %9.5 
USD/TRY 1.9764 %0.0 -%2.4 %9.9 
EUR/TRY 2.6807 %0.0 -%0.4 %14.9 
EUR/USD 1.3564 %0.0 %2.0 %4.6 
Altın/Ons ($) 1,316.3 -%0.2 -%1.6 -%24.5 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT290114T18 100.4 %6.80 %6.98  
TRT080317T18 102.2 %8.26 %8.43  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Türk mali piyasaları Bayram tatili nedeniyle kapalıyken yurtdışı mali piyasalarda ana 

gündem maddesi ABD’deki siyasi tıkanıklığın çözümüne ilişkin gelişmeler oldu. Siyasi 

tıkanıklık ve kamu hizmetlerinin kapalı olması, teknik anlamda temerrüt riskinin 

oluşacağı 17 Ekim’e saatler kala çözümlenebildi. Hem borçlanma tavanı hem de 

hükümetin kapalı olma durumunun önümüzdeki yılın Şubat ayı başına kadar 

ertelenmesine imkan sağlayan bir geçici çözüm bulunduğunu görüyoruz. Bu çözüm, 

küresel piyasalarda hatırı sayılır oranda bir iyimserliğe neden oldu. Mesela, ABD’de hisse 

senedi endeksleri çözüm sonrası %3’e varan oranlarda artışlar kaydederken yeni zirveler 

yaparken MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi, 22 Mayıs tarihinden bu yana en 

yüksek düzeye ulaştı.  

Bu iyimserliğin ardındaki bir neden ABD’deki siyasi krizin bir süreliğine de olsa 

çözümlenmiş olmasıyken diğer neden ise Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) tahvil 

alım programında azaltıma gitmeyi erteleyeceği beklentisiydi. Çünkü, ABD’de yaşanan 

siyasi tıkanıklığın genel ekonomik tablo üzerinde yol açtığı tahribat nedeniyle FED’in 

çıkış stratejisini bir süre erteleyeceğine ilişkin görüşler kuvvetlenmiş durumda. Bu 

kapsamda Ekim toplantısına ilişkin herhangi bir beklenti yok. Aralık ve Ocak 

toplantılarında da FED’den adım bekleyenlerin sayısı oldukça sınırlı. FED başkanlarından 

gelen açıklamalar da bu beklentileri bir ölçüde destekliyor. Şahin görüşleriyle bilinen 

Dallas Başkanı Fisher’in dahi yumuşak söylemlerde bulunduğunu not etmekte yarar var. 

Genel beklentiler, FED’in Mart ayındaki toplantısında yaklaşık 15 milyar dolarlık bir 

azaltıma gideceği yönünde. Bu beklenti, finansal partinin, yani bol ve ucuz likidite 

döneminin bir süre daha devam edeceği anlamına geldiğinden dolayı, başta gelişmekte 

olan ülke enstrümanları olmak üzere tüm küresel mali piyasalarda olumlu yansımalara 

neden oluyor. 

Biz tatildeyken yurtdışında açıklanan bazı makro ve mikro veriler de piyasalardaki 

iyimserliği destekler yönde geldi. ABD’de bilanço mevsimi, birkaç olumsuz sürpriz bir 

kenara bırakılırsa beklentilere göre oldukça iyimser tarafta kaldı. Bu da Amerikan borsa 

endekslerinin yeni zirveler yapmasına yardımcı oldu. Çin’de üçüncü çeyrek büyümesinin 

%7.8 ile hükümetin belirlediği %7.5’lik resmi hedefin üstünde gelmesi de piyasalara 

olumlu katkıda bulundu. Avrupa’da çekirdekte yer alan ülkelerden gelen makro ekonomik 

veriler de olumlu tarafta kalırken Almanya’da tüketici güven endeksi ZEW’in beklentileri 

aşması, seçim sonuçlarına yönelik olumlu algılamaları yansıtması suretiyle piyasalarca da 

beğenildi. Bu arada ABD’de hükümetin kapalı olması nedeniyle ertelenen bazı makro 

ekonomik veriler bu haftadan itibaren açıklanacak. Bu kapsamda ön plana çıkacak olan en 

önemli veri yarın açıklanacak Eylül ayı istihdam raporu olacak. Bloomberg’in yaptığı 

ankete göre tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 180bin artış kaydetmesi, işsizlik oranının 

ise %7.3’te kalması bekleniyor. Ancak, siyasi kriz öncesine ait bir data olması ve krizin 

yarattığı tahribatı içermemesi nedeniyle bayat bir niteliğe haiz olmasından dolayı dataya 

çok fazla önem verilmeyeceğini belirtmekte yarar var. 

Bayram tatiline rağmen Türk Lirası (TL) elektronik platformlarda işlem gördü. ABD’de 

siyasi tıkanıklığın çözümlenmesinin ardından USDTRY kuru 1.9610 seviyesine varan bir 

düşüş kaydetse de bu sabah itibariyle 1.9700-1.9750 aralığında işlemler olduğunu 

görüyoruz. Buna neden olarak, ABD’de sorunun çözümleneceğine ilişkin beklentiler 

nedeniyle alınan pozisyonlarda kar realizasyonuna gidilmesini ön plana çıkarabilir. 

 
Piyasa Gündemi 

21 Ekim Pazartesi Almanya ÜFE - Eylül

ABD 2. El Konut Satışları -- Eylül

22 Ekim Salı ABD İşsizlik Oranı - Eylül

23 Ekim Çarşamba Türkiye PPK Toplantısı - Ekim

24 Ekim Perşembe Almanya PMI - Ekim

ABD Yeni Konut Satışları -- Eylül

25 Ekim Cuma ABD Perakende Satışlar - Eylül

ABD Dış Ticaret Dengesi- Ağustos

İngiltere GSYH - 3Ç  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9764 -%0.3 -%0.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.79 -%1.1 -%0.9 %0.8 %0.7 
USD/HUF 214.8 -%1.3 -%2.8 %1.1 %2.7 
USD/BRL 2.1690 -%0.2 -%1.9 -%0.1 %1.7 
USD/PLN 3.0474 -%1.5 -%2.5 %1.2 %2.4 

 

 



 



Bayram tatilinden dönecek kurumsal yatırımcıların döviz talebinde bulunabileceği 

beklentisi de bu davranışa yol açmış olabilir. Tatil öncesi ile karşılaştırıldığında USDTRY 

kurunun daha düşük bir seviyede olmasından dolayı kurumsal yatırımcı talebinin 

olacağını biz de tahmin ediyoruz. Bu da günün ilk yarısında net döviz talebine yol 

açabilir. Ancak, ABD’deki ekonomik ve siyasi gidişat nedeniyle gelişmekte olan piyasalar 

açısından FED riskinin bir süreliğine gündemden çıkacak olmasının Türk mali piyasaları 

açısından olumlu bir faktör olduğu kanaatindeyiz. Siyasi krizin yol açtığı ekonomik 

tahribat ve bu krizin Şubat ayında yeniden yaşanabilecek olmasından dolayı FED’in Mart 

ayına kadar pozisyonunda değişikliğe gitmeyeceği beklentisi, Türk mali piyasalarına 

yönelik yabancı yatırımcı ilgisinde artışa yol açabilir. Bu nedenle, USDTRY kurunda 

yaşanacak yukarı yönlü hareketin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. 

Bugün Türk mali piyasaları iyimser bir eğilim kaydedecektir. Hisse senedi piyasasının 

güne grafiklerde boşluk yaratacak bir iyimserlikle başlayacağını, bono ve tahvil 

piyasasında alımların belirleyici olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Amerikan 10 yıllık 

tahvil faizlerinin %2.58’e gerilemesi, Türkiye’nin uzun vadeli tahvil faizlerinde düşüşe 

neden olabilir. Hazine’nin yarın düzenleyeceği borçlanma ihalesine (1 yıl vadeli iskontolu 

tahvil) gelecek yüklü talep nedeniyle kısa vadeli tahvil faizlerinde de düşüşler olacağını 

öngörüyoruz. USDTRY kurunda kurumsal kaynaklı alımlar sonucunda sabah saatlerinde 

1.9750-1.9800 aralığına varan bir yükseliş olabilir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere 

bu bir satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. USDTRY kurunda aşağı yönde teknik 

olarak 1.9580 seviyesi önem arz ediyor (100 günlük ortalama). Biz bu seviyenin bu hafta 

içerisinde aşağı yönde test edileceği kanaatindeyiz. Bugün ABD’de mevcut konut satışları 

ile Almanya’da ÜFE enflasyonu takip edilecek veriler arasında ön plana çıkıyorlar.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Bankaların 3Ç sonuç açıklamaları bu hafta Garanti Bankası ile başlıyor. Garanti 

Bankası 3Ç sonuçlarını 24 Ekim’de açıklayacak. Bloomberg beklenti anketine göre, 

bankanın 869 milyon TL (hisse başına 0.207TL) net kar açıklaması bekleniyor. 

Tat Konserve'nin bağlı ortaklığı Harranova Besi ve Tarım Ürünleri, mevcut 

faaliyetlerinin kârlılık durumunun beklentilere cevap vermemesi nedeniyle domates ve 

salça üretim faaliyetlerinin durdurularak stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar 

verdi. Tat Konserve'den yapılan açıklamada, stratejik seçeneklerin pay sahipleri tarafından 

değerlendirilmesi ve karar alınması için 26 Aralık 2013 günü Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısı yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, Harranova hisselerinin 

veya maddi duran varlıklarının satışı da dahil stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi için 

çalışmalara başlandığı kaydedildi. 2008 yılında domates ve domates salçası üretimine 

başlayan tesiste Tat’ın %58 hissesi bulunuyordu. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 7.82 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[TATKS.IS; Mevcut Fiyat: 2.56 TL, Hedef Fiyat: 2.60 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 14.45 TL, Hedef Fiyat: 13.30 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 0.57 %7.5 
2 Arçelik 12.85 %2.8 
3 Ford Otosan 29.00 %1.8 
4 Vakıflar Bankası 4.95 %1.6 
5 GSD Holding 1.30 %1.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Göltaş Çimento 53.50 -%2.7 
2 Borusan 

Mannesmann 
32.50 -%2.4 

3 Sasa Polyester 0.93 -%2.1 
4 Gözde Girişim 5.14 -%1.5 
5 Doğuş Otomotiv 8.62 -%1.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.82 89.0 
2 T. Halk Bankası 15.80 56.2 
3 Vakıflar Bankası 4.95 30.9 
4 İş Bankası (C) 5.34 25.4 
5 Akbank 7.64 20.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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