
 

 



TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. TCMB bugün Para Politikası Kurulu 

toplantısını gerçekleştirecek ve kararını saat 1400'te açıklayacak. Merkez Bankası Para 

Politikası Kurulu'nun Ekim ayında politika faizi, faiz koridorunun alt ve üst bandını sabit 

bırakması beklenirken; TL ve yabancı para cinsi zorunlu karşılıklarda (ZK) ve rezerv 

opsiyon katsayılarında (ROK) da değişiklik yapması öngörülmüyor. Mevcut durumda 

TCMB'nin politika faizi % 4.50, borç alma faizi % 3.50, borç verme faizi ise % 7.75 

seviyesinde bulunuyor. 

HSBC, bankacılık sektörü 3Ç kar beklentileri raporunu yayınladı. HSBC, bankaların 

net karının net faiz marjındaki düşüş nedeniyle üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı 

dönemine göre (Yapı Kredi Bankası’nın sigorta iştiraki satış geliri düşüldüğünde) %23 bir 

önceki çeyreğe göre ise %30 seviyesinde azalmasını öngörüyor. HSBC, Araştırma 

kapsamındaki büyük ölçekli bankalarda bir önceki çeyreğe göre %27 ile %37 arasında kar 

düşüşü öngörüyor; katılım bankalarında ise 3Ç kar seviyesi bir önceki çeyreğe yakın 

gerçekleşmesini bekliyor. Net faiz marjında toparlanma başlayana kadar bankacılık 

sektöründeki zayıf kar performansının 4Ç 2013 ve 1Ç 2014’te de devam etmesi 

bekleniyor. HSBC’nin 3Ç net kar (ve 3Ç 2012’ye göre değişim) beklentileri araştırma 

kapsamındaki bankalar için şu şekilde: Akbank (627mn TL, -20%), Garanti (640mn TL , -

13%), İş Bankası (557mn TL, -19%), Yapi Kredi (1,602 mn TL, +196%; sigorta satışına 

göre düzeltilmiş 421mnTL, -9%), Halkbank (505 mn TL, -16%), Vakifbank (279 mn TL, 

-9%), Albaraka Türk (51 mn TL, -19% y-o-y) ve Bank Asya (55 mn TL, +10%). 
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İMKB verileri 

İMKB–100 79,272.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 288,942.1 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 82,045.9 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,079.64 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,754.7 0.6% 
Dow Jones 15,467.7 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,929.6 0.2% 
Frankfurt DAX 8,947.5 0.9% 
Paris CAC 40 4,295.4 0.4% 
Londra FTSE–100 6,695.7 0.6% 
Rusya RTS 1,518.5 0.3% 
Shangai Composite 2,210.7 -0.8% 
Bombay Stock Exc. 20,865.0 -0.1% 
Brezilya Bovespa 56,460.4 0.7% 
Arjantin Merval  5,616.3 -0.8% 
Nikkei 225 14,713.3 0.1% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 79,272.4 %0.5 %1.8 %11.3 
USD/TRY 1.9802 %0.3 %0.4 %10.9 
EUR/TRY 2.7097 %0.4 %1.5 %16.2 
EUR/USD 1.3684 %0.1 %1.1 %4.8 
Altın/Ons ($) 1,342.5 %2.0 %1.9 -%22.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT290114T18 100.4 %6.58 %6.74  
TRT041213T23 100.4 %5.96 %6.12  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar dün ABD’den gelen zayıf istihdam verisi sonrasında oldukça 

iyimser bir seyir izledi. Tarım dışı bordrolu çalışan sayısının Eylül’de 180bin artış 

kaydetmesi beklenirken gerçekleşme 148bin’de kaldı. İşsizlik oranı %7.2’ye gerilese de 

bunun işgücüne katılım oranının düşük kalmasından kaynaklanması, yani kaliteli bir 

tabloya işaret etmemesi nedeniyle etkisi sınırlı kaldı. Bu data sonrasında Amerikan 

Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarında azaltıma gitmesini 2014’e erteleyeceğine 

ilişkin beklenti ve algılamaların daha da kuvvet kazandığı kanaatindeyiz (genel beklenti 

ilk azaltımın Mart 2014’te olacağı yönünde). Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin %2.5 

seviyesinin altına gerileyerek son üç ayın en düşük düzeyine inmesi de bunu gösteriyor. 

Buna ilave olarak, altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda yaklaşık %2 yükselerek 1340 

dolara gelmesi de başka bir örnek olarak gösterilebilir. ABD’de hisse senedi endeksleri 

yeni rekorlar kırarken Avrupa da bu furyanın çok dışında kalmadı. Dünkü makro 

ekonomik veri bir kez daha gösterdi ki, küresel mali piyasalar FED’in parasal 

genişlemesine iyice bağımlı hale gelmiş durumdalar. ABD’de istihdamın zayıf gelmesi 

makro ekonomik açıdan kötü bir duruma işaret etse de bunun parasal genişlemenin 

devamını gerektiriyor olması, yatırımcı moralinin düzelmesini de beraberinde getiriyor. 

Bu ironik ilişkiyi yakın gelecekte de görmeye devam edeceğiz. 

Amerikan istihdam verisinin zayıf gelmesi, beklenildiği üzere gelişmekte olan ülke 

piyasalarına da olumlu anlamda yansıdı. MSCI gelişmekte olan ülke endeksi dünkü 

yükselişle birlikte 22 Mayıs’tan bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Hem hisse 

senedi endeksleri hem de para birimleri dün iyimser eğilim kaydettiler. Türk mali 

piyasaları da bu ortamdan fazlasıyla nasiplendi. Sabah saatlerinde 1.9850’den işlem gören 

USDTRY kuru data sonrasında 1.9650’ye kadar geriledi. Gerçi bu hareketin önemli bir 

kısmı EURUSD paritesindeki yükselişten kaynaklansa da Türk Lirası’nın döviz sepetine 

göre %0.2 oranında, az da olsa, değer kazandığını gözlemledik. BİST100 endeksi 

%0.5’lik yükselişle son bir ayın en yüksek düzeyine erişti. Amerikan tahvil faizlerindeki 

düşüş, Türkiye’nin hem 10 yıllık hem de gösterge tahvil faizinde 5 baz puan civarında bir 

düşüşe sebebiyet verdi. Dün Türk mali piyasalarında yaşanan hareket, Türk Lirası cinsi 

yatırım araçlarının yurtdışı kaynaklı fon hareketlerine ne kadar çok duyarlı olduğunu bir 

kez daha kanıtladı. Sabah saatlerinde kurumsal kaynaklı alımlar nedeniyle 1.98’li 

rakamlardan işlem görülürken Amerikan verisi sonrasında gelen yabancı kaynaklı dolar 

satışları, kurda hızlı bir yön değişimine neden oldu. 

Bu sabah Asya piyasalarında dünden farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Gerçi günün ilk 

saatlerinde ABD’de dün gözlemlenen iyimserliğin aynısını Asya’da da görebiliyorduk. 

Ancak, sonrasında Çin’den gelen haberler ve bunun tetiklediği kar realizasyonları ile 

genel piyasa görünümü olumsuza döndü. Çin Merkez Bankası’nın piyasalara verdiği 

likiditeyi azaltması ve bunun kısa vadeli faizlerde yükselişe neden olması, mevcut 

satışların ardındaki temel neden olarak gözlemleniyor. Çin Merkez Bankası’nın bu 

adımının ardında yatan ana nedenin Çin’de konut fiyatlarında yaşanan rekor artış 

olduğunu tahmin ediyoruz (ne yazık ki bu olgu dünyanın birçok yerinde gözleniyor ve 

merkez bankalarının gevşek para politikası izlemeye devam etmesinin bu olguyu daha da 

şiddetlendireceğinden endişe ediliyor). Asya endeksleri şu dakikalarda %1.5’e varan 

kayıplarla işlem görürken bunun dünyanın geri kalan kısmına yansıması da bir miktar 

olumsuz olmuş durumda. Mesela, Amerikan hisse senedi vadelileri %0.5’lik bir kayıpla 

 
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 1.9802 -%0.4 -%0.9 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.74 -%2.4 -%1.4 %2.1 %0.4 
USD/HUF 212.1 -%3.1 -%4.5 %2.8 %3.7 
USD/BRL 2.1725 -%0.2 -%1.3 -%0.2 %0.4 
USD/PLN 3.0223 -%2.1 -%3.3 %1.7 %2.4 

 

 



 



işlem görürken dün gece saatlerinde 1.9650 civarında bulunan USDTRY kuru da 

1.9720’ye yükselmiş durumda. Çin kaynaklı bu etkinin geçici olacağını ve FED etkisinin 

yeniden piyasaları şekillendireceğini düşünüyoruz. Bugünün yurtdışı kaynaklı veri 

gündeminde ABD’de konut fiyatları ile AB’de tüketici güven endeksi ön plana çıkabilir.  

Türkiye cephesinde günün en önemli gündem maddesi TCMB’nin Ekim ayı olağan Para 

Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Normal şartlarda PPK toplantısının piyasalar 

açısından belirleyici olması beklenirdi. Ancak bugünkü toplantıya ilişkin herhangi bir yeni 

beklenti yok. TCMB’nin ne faizlerde ne de makro ihtiyati araçlarda herhangi bir 

değişikliğe gitmeyeceği bekleniyor. Böyle olunca da bugünkü PPK toplantısı piyasalar 

açısından pek de önemli olmayacak gibi. Sadece, toplantı sonrası yayımlanacak bildiri, 

TCMB’nin duruşunu yansıtması açısından izlenecek. Hazine’nin dün düzenlediği 

borçlanma ihalesi hem gelen talep miktarı hem de gerçekleşen faiz oranı açısından olumlu 

idi. Bayram öncesinde başarılı geçen ihaleler ile birleştirildiğinde bono ve tahvil 

piyasasına yabancı ilgisinin olmaya başladığını görüyoruz. Ancak, son dönemde yaşanan 

düşüşün sürmesi ve kalıcı bir hal alması için piyasaların enflasyon beklentisinin 

TCMB’nin tahminlerine yakınlaşması gerekiyor. Bunu teyit edebilmek için birkaç ay daha 

beklememiz gerekebilir. Kur cephesinde dün bütünüyle beklentilerimiz paralelinde bir 

hareket yaşandı. USDTRY kurunun 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.9600 

seviyesini bu hafta içerisinde aşağı yönde test edebileceği görüşümüzü yineliyoruz. Bu 

beklenti paralelinde hisse senedi ve faiz piyasaları için de temkinli olumlu bir beklentiye 

sahip olduğumuzu eklemekte yarar var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

THY 2020-2023 filo planlaması kapsamında uçak üreticileri ile görüşüyor. THY YKB 

Hamdi Topçu dün yaptığı açıklamada, 2020’ye kadar mevcut 274 yeni uçak siparişlerine 

ilaveten 2020-2023 yılları için siparişler konusunda uçak üreticileri ile halen 

görüştüklerini ancak bu aşamada adet ve uçak tipinin belirlenmediğini ifade etti. Topçu 

ayrıca %20’nin üzerinde büyüme ile 2013 yılının beklentilerinden biraz daha iyi 

gerçekleşmekte olduğunu belirtti.    

Türk Telekom bugün 3Ç sonuçlarını açıklayacak. HSBC şirketin 3Ç’de 271 milyon TL 

net kar elde etmesini beklerken piyasa beklentisi 280 milyon TL net kar elde edilmesi 

yönünde. HSBC şirketin 3Ç’de 3.41 milyar TL ciro ve 1.36 milyar TL FVAÖK elde 

etmesini beklerken piyasa 3.38 milyar TL ciro ve 1.31 milyar TL FVAÖK elde edilmesini 

bekliyor.  

Türk Telekom iştiraki Avea 19 Kasım’da olağanüstü genel kurul toplama kararı aldı. 

Toplantıda Avea’nın sermayesinin 2.65 milyar TL’den 8.2 milyar TL’ye yükseltilmesi 

kararı görüşülecek. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 8.24 TL, Hedef Fiyat: 9.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 7.02 TL, Hedef Fiyat: 6.80 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 8.20 TL, Hedef Fiyat: 9.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 8.32 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 4.83 TL, Hedef Fiyat: 5.00 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 5.64 TL, Hedef Fiyat: 6.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 16.35 TL, Hedef Fiyat: 20.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.20 TL, Hedef Fiyat: 5.70 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ALBRK.IS; Mevcut Fiyat: 1.82 TL, Hedef Fiyat: 2.05 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 2.01 TL, Hedef Fiyat: 2.33 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 Sasa Polyester 1.08 %13.7 
2 İzmir Demir Çelik 2.62 %7.4 
3 Doğuş Otomotiv 9.48 %4.4 
4 Ereğli Demir Çelik 2.69 %3.9 
5 Brisa 5.68 %3.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Efes 25.50 -%3.4 
2 Gözde Girişim 5.60 -%3.1 
3 Coca Cola İçecek 56.25 -%3.0 
4 Bim Mağazalar 42.20 -%2.3 
5 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
2.33 -%2.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.32 588.0 
2 T. Halk Bankası 16.35 327.8 
3 Akbank 8.20 251.7 
4 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.83 238.7 

5 Ereğli Demir Çelik 2.69 206.1 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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