
 

 



Merkez Bankası, Ağustos 2013 Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna 

göre Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2012 yılı sonuna göre %26.2 

oranında, 26 milyar 384 milyon dolar tutarında artışla 127 milyar 5 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre ise %1.3 oranında, 1 milyar 667 

milyon dolar tutarında artış gösterdi. 2013 yılı Ağustos itibarıyla bankalar kaynaklı kısa 

vadeli dış borç stoku, 2012 yılı sonuna göre %29.6 oranında artarak 88.4 milyar dolar 

olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %20.2 oranında artarak 37.7 milyar 

dolar düzeyinde gerçekleşti. 

 

Ulusalararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün gece bazı açıklamalar yaptı, 

Türkiye’nin “BBB-” olan kredi notunu korurken, “durağan” olan görünümde de 

değişikliğe gitmedi. Fitch, sermaye girişlerine olan hassasiyete rağmen Türkiye’nin dışsal 

şoklara karşı dayanıklı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Fitch, düşük borç stoku, güçlü 

bankacılık sistemi ile sermaye piyasasındaki derinliğin de Türkiye’yi kırılganlıklara karşı 

koruduğunu hatırlatırken, tasarruf oranlarını artırmaya yönelik atılan adımların olumlu 

olduğunu vurguladı. Bunların dışında Kurum, Türkiye’nin 2013 yılında %3.7 

büyüyeceğini tahmin ederken, büyümenin 2014’te %3.2 seviyelerine gerileyeceğini 

tahmin etti. Fitch’ten gelen açıklamalar Türkiye’nin “yatırım yapılabilir ülke 

statüsü”ndeki kredi notuna ilişkin aşağı yönlü risklerin sınırlı olduğuna işaret ederken, bu 

durum orta vadede Türkiye piyasalarını olumlu etkileyebilir. Fitch, 5 Kasım 2012’de 

Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülke statüsüne çekmişti. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 78,845.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 289,472.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 82,318.7 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,574.66 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,752.1 0.3% 
Dow Jones 15,509.2 0.6% 
NASDAQ-Comp. 3,929.0 0.6% 
Frankfurt DAX 8,980.6 0.7% 
Paris CAC 40 4,275.7 0.4% 
Londra FTSE–100 6,713.2 0.6% 
Rusya RTS 1,493.9 -0.1% 
Shangai Composite 2,164.3 -0.9% 
Bombay Stock Exc. 20,725.4 -0.2% 
Brezilya Bovespa 54,877.2 -1.0% 
Arjantin Merval  5,641.6 5.2% 
Nikkei 225 14,486.4 0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 78,845.8 %0.4 %3.0 %11.5 
USD/TRY 1.9760 %0.1 -%0.9 %10.3 
EUR/TRY 2.7262 %0.4 %1.3 %16.9 
EUR/USD 1.3797 %0.3 %2.3 %5.9 
Altın/Ons ($) 1,347.5 %1.0 %1.7 -%21.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT201113T16 100.1 %0.00 %0.00  
TRT150120T16 111.5 %8.12 %8.28  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları üretime ilişkin açıklanan PMI endekslerinin ekonomik aktivitedeki 

toparlanmanın devam ettiğine referans vermesiyle yükselirken, ABD borsaları 

beklentilerden iyi gelen şirket karlarına da bağlı olarak ortalamada %0.3 yükseldi. Asya 

borsaları bu sabah itibariyle negatif eğilimli hareket ederken, ABD vadeli piyasaları 

ortalamada %0.2 gerilemiş durumda. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi dün %2.52 seviyelerine yükselirken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %2.50 seviyelerinden geçiyor. Fed’in varlık alımlarındaki azaltım 

sürecini 2014’e öteleyeceği beklentileri USD üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, 

EURUSD paritesi 1.377 – 1.383 aralığında hareket ettiği günü 1.380 seviyelerinden 

tamamladı. Bu sabah itibariyle Kasım 2011’den bu yana ilk defa yana ki en yüksek seviye 

olan 1.382’lerden güne başlayan EURUSD paritesinin gün içinde 1.374 – 1.386 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte özellikle ABD tarafında 

açıklanacak verilerin önemli olacağını hatırlatıyoruz. 

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi dün de devam ederken, altının ons fiyatı USD 1330 – 

USD 1352 aralığında hareket ettiği günü USD 1347 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1344 seviyelerinden güne başlayan altının gün içinde USD 1328 – USD 

1364 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Borsa İstanbul’da genel itibariyle global borsalara paralel bir seyir yaşanırken, BİST-100 

endeksi temkinli başladığı günü ortalamada %0.4 yükselişle tamamladı. Asya 

piyasalarındaki negatif eğilimli seyre ve ABD vadeli piyasalarındaki mevcut görünüme de 

bağlı olarak güne yatay / hafif negatif eğilimli bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz 

Borsa İstanbul’da Türk lirasındaki gelişmelerin yön konusunda belirleyici olacağını 

hatırlatıyoruz. Bugün için BİST-100 endeksinin 77,500 – 79,900 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

Tahvil faizlerinde yatay bir seyir yaşanırken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi 

%7.56 seviyelerinden açıldığı günü %7.61 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 

yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %8.57 seviyelerinden kapandı. Bu sabah itibariyle yatay 

bir açılış yapabileceğini düşündüğümüz tahvil piyasasında, Merkez Bankası’nın repo 

ihaleleri kadar global piyasalardaki gelişmelerin de önemli olacağını hatırlatıyoruz. Genel 

itibariyle mevcut seviyelerin korunacağını tahmin ederken, 2 yıl vadeli tahvilin bileşik 

%7.4 - %7.8 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin 

de bileşik %8.4 - %8.8 aralığında hareket edeceğini öngörüyoruz. 

Türk lirasında değerlenme yönündeki hareketler sınırlı kalmaya devam ederken, 

USDTRY kuru 1.970 – 1.982 aralığında hareket ettiği günü 1.980 seviyelerinden 

tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.98 seviyelerinden yatay açılan USDTRY’de, Merkez 

Bankası’nın repo ihaleleri kadar global piyasalardaki gelişmeler yön konusunda belirleyici 

olacak. Değer kazanımlarının sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşündüğümüz günde 

USDTRY’nin 1.967 – 1.987 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 
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 1.976 %0.5 -%2.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.75 -%0.7 -%2.4 %1.2 %0.1 
USD/HUF 211.7 -%1.7 -%4.7 %2.3 %2.5 
USD/BRL 2.2040 %2.4 -%1.9 -%1.8 -%0.5 
USD/PLN 3.0299 -%0.6 -%3.4 %1.1 %1.1 

 

 



 



Şirket Haberleri  

HSBC Garanti Bankası 3Ç bilanço sonuçları ile ilgili rapor yayınladı. Garanti 

Bankası’nın 3Ç 2013 net karı 630m TL (açıklanan çeyreksel rakam 645mn TL, Haziran 

sonu bilançodaki ticari karı düzeltilmesi nedeniyle) ile HSBC beklentisi olan 640mnTL ve 

piyasa beklentisi olan 633mn TL’ye paralel gerçekleşti. Detaylara bakıldığında da gerek 

gelir tablosu gerekse bilanço kalemlerinde önemli bir sürpriz bulunmuyor. Gelirler tarafı 

HSBC beklentilerin hafif altında gerçekleşen net faiz marjına (bir önceki çeyreğe göre 

106baz puanlık düşüş) rağmen HSBC beklentisine göre yüksek gerçekleşen (bir önceki 

yıla göre %33 artış) ücret ve komisyon gelirleri ile birlikte beklentilere paralel 

gerçekleşirken; Faktöring iştirakinden bu çeyrekte kaydedilen temettü geliri ise, 

beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri (bir önceki yıla göre %18 

yukarıda) ve beklentilerin üzerindeki etkin vergi oranının olumsuz etkisini nötralize etti. 

Sonuç itibariyle net kar rakamı hem piyasa beklentisi hem de HSBC beklentisine paralel 

gerçekleşirken, Banka yönetimi, 4Ç’de zayıf 3Ç’ye göre daha iyi bir faaliyet ortamı ve 

görünüm öngördüğünü belirtti. Kredi getirisindeki artış 4Ç’de gözle görülür hale gelmeye 

başlarken, aktif kalitesi halen olumlu görünümünü sürdürmekte. HSBC Garanti Bankası 

için "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini 9.4TL hedef fiyat ile sürdürüyor. 

Aksigorta 3Ç prim üretim rakamlarını açıkladı. Toplam prim üretimi 3Ç’de 379mn TL’ye 

ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğinin %30 bir önceki çeyreğin ise %7 

üzerinde gerçekleşti. Bu çeyrekte prim üretimindeki hızlı artışın kaynağı, ilk yarıda %40 

düşüş gösteren kara araçları sorumluluk primlerinde bu çeyrekte bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %114 ve bir önceki çeyreğe göre %123 seviyesinde yaşanan artış olarak 

görünmekte. Prim üretimindeki hızlı artışın nispeten daha düşün karlılık olan bir branştan 

kaynaklanıyor olması, prim üretiminin şirket karına aynı tempoda yansımasını 

engelleyebilir. 

Anadolu Hayat Genel Müdürü şirketin yılsonu toplam fon büyüklüğünün 5.5 milyar 

TL’ye ulaşmasın bekliyor. Anadolu Hayat Genel Müdürü Uğurlu yılsonunda Anadolu 

Hayat’ın toplam bireysel emeklilik fon büyüklüğünün 5.5milyar TL’ye yükselmesini ve 

toplam katılımcı sayısının 750bin’e ulaşmasını beklediğini açıkladı. Dokuz ay sonu 

itibariyle Anadolu Hayat toplam fon büyüklüğü 5.0 milyar TL ve toplam katılımcı sayısı 

709bin seviyesinde bulunmaktaydı. Anadolu Hayat Genel Müdürü Uğurlu’nun yılsonu 

hedeflerinin tutturulabileceğini düşünüyoruz. 

Turkcell beklentilerden iyi 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 3Ç’de 699 milyon TL net kar ile 

geçen senenin %22 üzerinde kalırken, HSBC ve piyasa beklentileri olan 605 milyon TL 

ve 644 milyon TL’nin de üzerinde kaldı. Operasyonel tarafta şirket 3Ç’de 2.98 milyar TL 

ciro ile geçen senenin %8.3 üzerine çıktı (HSBC:2.85 milyar TL, piyasa:2.95 milyar TL). 

3Ç FVAÖK’ü ise 1,016 milyon TL ile geçen senenin %11.4 üzerine çıktı ve HSBC ve 

piyasa beklentisi olan 945 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde 

açıklanan sonuçlara piyasa olumlu tepki verebilir.  

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[AKGRT.IS; Mevcut Fiyat: 2.72 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.70 TL, Hedef Fiyat: 13.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ANHYT.IS; Mevcut Fiyat: 4.85 TL, Hedef Fiyat: 6.86 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 Turcas Petrol 3.26 %4.8 
2 Asya Katılım 

Bankası 
2.06 %4.0 

3 Konya Çimento 290.00 %3.9 
4 Kardemir (D) 1.34 %3.9 
5 Sinpaş GMYO 1.09 %3.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Galatasaray 

Sportif 
28.40 -%2.7 

2 Arçelik 12.55 -%2.3 
3 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
2.26 -%2.2 

4 İhlas Holding 0.74 -%1.3 
5 Good-Year 59.25 -%1.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.08 412.3 
2 T. Halk Bankası 16.10 191.8 
3 Sabancı Holding 9.92 133.3 
4 İş Bankası (C) 5.58 133.2 
5 Akbank 7.98 131.8 

 

 



 



[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 8.08 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endekse Paralel Getiri]



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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