
 

 



 

Amerikan Merkez Bankası (FED) bugün para politikası toplantısını tamamlayacak. 

Toplantıdan gelecek açıklamalar piyasaların kısa vadeli seyri açısından temel belirleyici 

olacak. Piyasa oyuncularının neredeyse tamamı, Fed'in aylık USD 85.0bn’lik (USD 45bn 

konut kredisine dayalı tahviller, USD 40bn Hazine tahvilleri) varlık alim programında 

değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte, toplantı sonrası yayımlanacak olan kısa 

bildiri notu Fed’in önümüzdeki donemde nasıl bir strateji izleyeceği açısından önemli 

olacak. 

Emirates NBD Türkiye’de orta ölçekli bir Türk bankası satın alımı ile ilgileniyor. 

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre Emirates NBD’nin CEO’su Pudner Türkiye’de yeni 

banka lisansı almanın lisans bedeli olan 300mn dolar nedeni ile pahalı olduğunu ancak 

küçükten biraz büyük bir banka alabileceklerini söyledi. 

Türkiye ikinci nükleer santrali için Japonya ile anlaşma imzaladı. Karşılıklı Devlet 

Başbakanlarının imzaladığı anlaşma çerçevesinde Sinop’a kurulacak olan Türkiye’nin 

ikinci nükleer santrali için temel koşullar üzerinde anlaşma gerçekleşmiş oldu. Daha önce 

yapılan açıklamalar çerçevesinde nükleer santralin Akkuyu’daki gibi 4800 MW 

kapasitede olması ve 2025’ten önce devreye girmesi bekleniyor. Her ne kadar devreye 

girişi itibariyle tarifeli elektrik fiyatları üzerinde bir baskı yaratması muhtemel olsa da bu 

gelişmenin kısa vadede elektrik üreticileri açısından bir etkisi bulunmuyor. 

EPDK akaryakıt dağıtım şirketlerine toplam 600 milyon TL tutarında ceza kesebilir. 

Zaman GAzetesi’nde yeralan habere göre, otomasyon sistemine geçmeyen akaryakıt 

istasyonları hakkında soruşturma yürüten Kurul ceza işlemini yakında tamamlayabilir. 

Olası bir ceza enerji şirketleri açısından kısmen olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 79,565.2 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 291,003.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 82,695.4 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 740.04 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,772.0 0.6% 
Dow Jones 15,680.4 0.7% 
NASDAQ-Comp. 3,952.3 0.3% 
Frankfurt DAX 9,022.0 0.5% 
Paris CAC 40 4,278.1 0.6% 
Londra FTSE–100 6,774.7 0.7% 
Rusya RTS 1,491.6 -0.1% 
Shangai Composite 2,128.9 -0.2% 
Bombay Stock Exc. 20,929.0 1.7% 
Brezilya Bovespa 54,538.8 -1.0% 
Arjantin Merval  5,218.4 -4.6% 
Nikkei 225 14,326.0 -0.5% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 79,565.2 %0.4 %6.4 %12.5 
USD/TRY 1.9853 %0.0 -%2.4 %10.8 
EUR/TRY 2.7398 %0.0 -%0.3 %17.4 
EUR/USD 1.3800 %0.0 %2.1 %6.0 
Altın/Ons ($) 1,346.2 -%0.5 %4.3 -%21.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT140218T10 94.5 %7.84 %7.99  
TRT150120T16 110.7 %8.27 %8.44  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Türk mali piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken yurtdışı piyasalarda major nitelikte bir 

gelişme olmadı. ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ağırlıklı olarak zayıf tarafta 

kalırken (perakende satışlar ve tüketici güveni) Avrupa cephesinde banka denetiminin ve 

stres testlerinin bir süre daha ertelenmesi gündeme geldi. Hisse senedi endeksleri yukarı 

yönlü eğilimini korurken gelişmekte olan piyasalara ise karışık bir seyir hakim oldu.  

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) dün başlayıp bugün sona erecek olan para 

politikası toplantısı gündemin bir numaralı maddesini teşkil ediyor. Genel beklenti, 

FED’in politika duruşunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde birleşiyor. 

Özellikle, hükümetin kapanması sürecinin makro ekonomik dengeler üzerinde neden 

olduğu olası tahribatlar ile son dönemde gelen zayıf makro ekonomik veriler nedeniyle 

tahvil alımlarının Mart 2014’e kadar mevcut hızıyla devam ettirilebileceği öngörülüyor. 

Ama, bu ana beklentiye karşı olanlar da yok değil. FED’in Kansas Başkanı George tarım 

sektöründe, Dallas Başkanı Fisher ise konut sektöründe oluşan balonlara işaret ederek 

benzer yönde görüşlerde bulunuyorlar. Bu kapsamdaki tartışmaların uzunca bir süre daha 

devam edeceğini düşünüyoruz ancak kısa vadede FED’in politika duruşunda anlamlı bir 

değişiklik beklemiyoruz. TSİ20:00’de açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi 

(FOMC) toplantı notu dikkatle okunacak ve bir öncekiyle karşılaştırılacaktır. 

Asya tarafında Çin ve Hindistan kaynaklı haberler ön plana çıkıyor. Çin’de konut 

balonuna ilişkin bazı söylentilerin son dönemde gündemin ilk sıralarına yükseldiğini 

biliyoruz. Bu risk karşısında Çin Merkez Bankası kısa vadeli fonlama miktarında azaltıma 

gitmiş ve bu da fonlama faizlerinde sert bir yükselişe neden olmuştu. Bu gelişme 

karşısında Çin Merkez Bankası bu sabah, beklentilerin altında olsa da piyasalara bir 

miktar fonlama sağladı. Hindistan dün politika faizlerinde 25 baz puanlık bir artırıma gitti. 

Hindistan’da merkez bankası başkanının değişmesinin ardından faiz artırımlarının devam 

ettiğini görüyoruz. Hindistan’daki faiz artırımı ufak olsa da Türkiye’yi de ilgilendirdiği 

kanaatindeyiz zira son aylarda Türkiye ile aynı klasmanda değerlendirilen bir ülkedeki 

faiz artırımı, göreceli olarak Türkiye’nin sunduğu getiriyi düşük kılıyor. Bu iki ülkeye 

ilave olarak Japonya’dan gelen olumlu makro ekonomik veriler piyasaları olumlu 

etkilerken Körfez Bölgesi’nde konut sektöründe balon oluştuğuna ilişkin bazı haberler 

düzenleyici kuruluşları önlem almaya itiyor. 

Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından yeniden işlemler başlıyor. Piyasaların 

tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde elektronik işlemlerde Türk Lirası’nda bir miktar 

değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bu hareketin arkasında herhangi bir haber ya da gelişme 

bulunmuyor. Hindistan’ın faiz artırımının etkili olduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler 

olsa da tatil nedeniyle düşük işlem hacminin belirleyici olduğunu söylemek daha gerçekçi 

bir yorum olacaktır. Küresel bazda risk iştahındaki olumlu gidişata rağmen Türk 

Lirası’nın zayıf kalması dikkat çekiyor. Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değeri 

2.36 ile son bir ayın zirvesine gelmiş durumda. FED’den gelecek bir haber sonrasında 

ABD Doları’nın yeniden değer kazanmaya başlaması durumunda Türk Lirası’na ilişkin 

soru işaretleri yeniden zirve yapabilir. Bu noktada da TCMB’nin faiz politikası yeniden 

sorgulanacaktır. 

Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE enflasyonu, ADP özel sektör istihdam verisi, 

Almanya’da istihdam, Avrupa’da ise güven endeksleri yakından izlenecektir. Asya’daki 

 
Piyasa Gündemi 

28 Ekim Pazartesi ABD Endüstriyel Ürünler- Eylül

ABD Kapasite Kullanımı- Eylül

ABD Bekleyen Ev Satışları- Eylül

29 Ekim Salı İngiltere- Para Arzı- Eylül

ABD ÜFE- Eylül

ABD Tüketici Güven Endeksi- Eylül

ABD Perakende Satışlar- Eylül

30 Ekim Çarşamba Almanya İşsizlik Oranı- Ekim

ABD TÜFE- Eylül

Almanya TÜFE- Eylül

ABD- FOMC Faiz Kararı

31 Ekim Perşembe Almanya Perakende Satışları- Eylül

Fransa ÜFE- Eylül

Türkiye Ticaret Dengesi- Eylül

Euro Zone İşsizlik Oranı- Eylül

İtalya ÜFE- Eylül

1 Kasım Cuma İngiltere Üretim PMI Endeksi- Eylül

ABD Üretim PMI Endeksi- Eylül  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9853 %0.9 -%1.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.89 %1.6 -%2.3 -%0.7 %1.1 
USD/HUF 213.9 %0.8 -%2.3 %0.0 %1.1 
USD/BRL 2.1850 %0.6 -%1.4 %0.3 %0.2 
USD/PLN 3.0462 %0.8 -%2.3 %0.1 %1.1 

 

 



 



iyimser tablonun tüm piyasalara sirayet etme ihtimali kuvvetli. Gece saatlerinde 

açıklanacak FED toplantı sonucuna kadar göreceli olarak sakin ve temkinli iyimser bir 

seyir olabileceği kanaatindeyiz. Türkiye cephesinde USDTRY kuruna yönelik aşağı yönlü 

tahminlerimize rağmen bu sabah saatlerinde 1.99 civarında bir hareket görüyoruz. 

Kurumsal kaynaklı alımlar etkili olsa da göreceli olarak düşük kalan politika faizinden 

dolayı yabancı kaynaklı fon girişlerinin sınırlı olmasını sebep olarak gösterebiliriz. Hisse 

senedi piyasasında hafif çaplı bir yükseliş, faizlerde yatay seyir olabileceği kanaatindeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

HSBC Anadolu Hayat’la ilgili bir şirket raporu yayınladı; “Endeksin Üzerinde 

Getiri” tavsiyesini devam ettirdi. Yeni bireysel emeklilik sistemi yılın ilk dokuz ayında 

hızlı büyüme gösterdi. HSBC Anadolu Hayat’ın 2013 yılı için %16 olarak beklediği 

sermaye verimliliğinin 2020 yılında %30’a yükselmesini öngörüyor. Anadolu Hayat 

sektörün toplam fon büyüklüğü olarak sektörün lider bireysel emeklilik şirketi. HSBC 

Hisse ile ilgili “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi sürdürüyor; ancak yüksek risksiz 

getiri oranı nedeni ile hedef fiyatımızı hisse için 6.86TL’den 6.40TL’ye indiriyor. 

Sigorta şirketlerinin bugün 3Ç bilançolarını açıklaması bekleniyor. HSBC Anadolu 

Hayat’ın bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 düşüş ve bir önceki çeyreğe göre %4 

artış göstermesi beklenen 19mn TL net kar açıklamasını bekliyor. HSBC Anadolu 

Sigorta’nın 3Ç’de 22mn TL net kar açıklamasını bekliyor. Hatırlanacağı üzere şirket 

geçtiğimiz yıl 3Ç’de 12mn TL net zarar rakamı açıklamıştı. HSBC Aksigorta’nın 3Ç’de 

23mn TL net kar açıklamasını bekliyor. Bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğinin %58 

üzerinde. Şirketlerle ilgili piyasa beklentisi henüz yayınlanmadı. 

Bizim 3Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC beklentisi 620 milyon TL net satış, 20 

milyon TL FAVÖK ve 21 milyon TL net kar seviyesinde bulunuyor. Düşük satış 

büyümesi ve marjlar üzerinde baskının devam etmesi açısından olumsuz olmasını 

beklediğimiz sonuçlar Bizim’in Şok hissesini satması nedeniyle güçlü net kar ile 

dikkatleri çekebilir. 

Ford Otosan 3Ç finansal sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 3Ç net kar tahmini 148m, 

piyasa tahmnini (Bloomberg) 151m TL, HSBC FAVÖK tahmini 169m (piyasa tahmini 

169m) ve HSBC net satış tahmini 2,334m (piyasa 2,374m) TL’dir. Şirket geçen yıl 3Ç’de 

144m TL net kar, 141m FAVÖK ve 1,983m TL net satış elde etmişti. HSBC tahminleri 

geçen yıla göre satışlarda %18, FAVÖK’te %20 ve net karda %2 büyüme öngörmektedir.  

Emlak Konut GMYO bugün 3Ç sonuçlarını açıklayacak. HSBC şirketin 3Ç’de 239 

milyon TL net kar elde etmesini beklerken piyasa beklentisi 279 milyon TL düzeyinde. 

HSBC şirketin 800 milyon TL ciro ve 246 milyon TL FVAÖK elde etmesini beklerken 

piyasa beklentisi 796 milyon TL ciro ve 277 milyon TL FVAÖK elde edilmesi yönünde.  

Halkbank bugün 3Ç 2013 bilançosunu açıklayacak. Halkbank için HSBC’nin net kar 

tahmini 505mn TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16 ve bir önceki 

çeyreğe göre %29 düşüşe işaret etmekte. Halkbank için CNBC piyasa beklentisi 517mn 

TL seviyesinde bulunmakta. 

Gübretaş’ın İran iştiraki Razi 177.4m TL nakit temettü ödeyecek. Razi’nin Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre şirket geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü 

yedeklerinden toplam 362m TL (4.56 trilyon İran Riyali) nakit temettü dağıtma kararı 

aldı. Gübretaş’ın %48.8 oranındaki payına karşılık gelen temettü alacağı 177.4m TL 

olmaktadır. Gübretaş bu yıl daha önce Razi’den 56m TL nakit temettü almıştı. Böylece bu 

yıl Razi’den alınan toplam temettü 233.4m TL olmaktadır (2012’de 203m, 2011’de ise 

130m TL idi). Razi’nin satın alımından kaynaklanan özelleştirme borçlarının son taksidi 

bu yıl başlarında ödendiği için Razi’nin temettü ödemeleri doğrudan ortaklar tarafından 

kullanılabilecek. Temettülerin bir kısmının Razi’nin bünyesinde bırakılması olasıdır. 

 [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 Afyon Çimento 59.50 %9.7 
2 Galatasaray 

Sportif 
30.10 %4.5 

3 Petkim 3.14 %3.3 
4 Karsan Otomotiv 1.26 %3.3 
5 Sinpaş GMYO 1.17 %2.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Turcas Petrol 3.22 -%3.0 
2 Global Yat. 

Holding 
1.41 -%2.8 

3 Ülker Bisküvi 16.00 -%2.4 
4 Gözde Girişim 6.20 -%2.2 
5 Alkim Kimya 13.20 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.26 164.0 
2 T. Halk Bankası 16.45 97.7 
3 İş Bankası (C) 5.64 62.9 
4 Petkim 3.14 60.7 
5 İpek Doğal Enerji 5.30 56.7 

 

 



 



Ancak aynı zamanda son 5 yıldır temettü ödemeyen Gübretaş’ın da önümüzdeki yıldan 

itibaren temettü ödemesi olasılığı kanımızca güçlenmiştir.     

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ANHYT.IS; Mevcut Fiyat: 4.95 TL, Hedef Fiyat: 6.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ANSGR.IS; Mevcut Fiyat: 1.36 TL, Hedef Fiyat: 1.53 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKGRT.IS; Mevcut Fiyat: 2.70 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[BIZIM.IS; Mevcut Fiyat: 25.90 TL, Hedef Fiyat: 32.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 28.80 TL, Hedef Fiyat: 29.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.89 TL, Hedef Fiyat: 4.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 16.45 TL, Hedef Fiyat: 20.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 16.80 TL, Hedef Fiyat: 18.30 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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