
 

 



İşsizlik oranı %9.8’e, işsiz sayısı 2.8 milyon kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), Ağustos 2013 dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri’ni yayınladı. Türkiye 

genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 361 

bin kişi artarak 2 milyon 806 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise bu dönemde 1 puanlık 

artış ile % 8.8'den % 9.8 düzeyine çıktı. Ağustos döneminde tarım dışı işsizlik oranı 1 

puanlık artış ile % 12.3, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.5 puanlık artış 

ile % 18.7 oldu. 

Bütçe Ekim’de 3.2 milyar TL, 10 ayda 7.7 milyar TL açık verdi. Maliye Bakanlığı, 

Ocak Ekim dönemi 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi 

yönetim bütçesi 2013 yılı Ekim ayında 3.2 milyar TL, yılın 10 ayında 7.7 milyar TL 

düzeyinde açık verdi. Bütçede Ekim ayında 761 milyon TL faiz dışı açık, Ocak-Ekim 

döneminde ise 38.6 milyar TL faiz dışı fazla gerçekleşti. 

Piyasaların 2013 yılı sonu TÜFE beklentisi %7.71’e yükseldi. Merkez Bankası, mali 

vereel sektördeki karar alıcılarla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. 

Piyasaların 2013 yılı sonu TÜFE beklentisi Kasım’da % 7.39’dan % 7.71’e yükseldi. 

2013 yılı Kasım dönemi Beklenti Anketi’ne göre piyasaların 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE 

beklentileri sırasıyla % 6.74 ve % 6.28 oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 
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İMKB verileri 

İMKB–100 74,273.2 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 267,132.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,463.5 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,600.89 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,798.2 0.4% 
Dow Jones 15,961.7 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,986.0 0.3% 
Frankfurt DAX 9,168.7 0.2% 
Paris CAC 40 4,292.2 0.2% 
Londra FTSE–100 6,693.4 0.4% 
Rusya RTS 1,444.2 0.7% 
Shangai Composite 2,135.8 1.7% 
Bombay Stock Exc. 20,399.4 0.0% 
Brezilya Bovespa 53,451.6 0.0% 
Arjantin Merval  5,572.3 1.9% 
Nikkei 225 15,165.9 1.9% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,273.2 %0.4 -%2.6 %3.7 
USD/TRY 2.0374 -%0.3 %3.1 %13.7 
EUR/TRY 2.741 -%0.3 %2.2 %19.9 
EUR/USD 1.3453 %0.1 -%0.8 %5.5 
Altın/Ons ($) 1,287.7 -%0.2 -%2.2 -%25.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT010420T19 108.5 %2.55 %2.57  
TRT020823T11 101.7 %2.80 %2.82  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalarda Yellen rüzgarı Cuma günü de korundu. Amerikan Merkez 

Bankası’nın (FED) müstakbel başkanı olan Yellen’in tahvil alımlarının azaltılmasında 

aceleci davranılmayacağına ilişkin güçlü sinyali ve varlık fiyatlarında balondan 

bahsetmek için henüz çok erken olduğuna yönelik tespiti piyasaların iyimserlik 

yaşamasına yardımcı oldu. Gelişmiş ülke piyasaları olumlu seyrini devam ettirirken son 

döneme sert satışlara sahne olan gelişmekte olan ülke piyasalarında önemli bir iyileşme 

yaşandı. Gelişmekte olan ülke borsalarına ilişkin önemli bir gösterge olan MSCI EM 

endeksi son iki iş gününde %2.6 değer kazanırken JP gelişmekte olan ülke para birimi 

göstergesi ise %1’e yakın değer kazandı.  

Yellen’in açıklamaları sonrasında piyasalarda FED’in tahvil alımında azaltmaya daha geç 

bir tarihte başlayabileceği görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Henüz zihinlerde net bir 

tarih yok. Aralık ayı ile Mart-2014 arasında gelgit yaşanıyor. ABD’den gelecek makro 

ekonomik rakamlar paralelinde daha net bir tahminin oluşacağı kanaatindeyiz. Ancak, 

Yellen’in ifadelerindeki bazı satır araları sanki daha ileri bir tarihe işaret ediyor gibi... 

Henüz piyasalarda bu yönde bir beklenti oluşmamış olsa da ABD’den zayıf veriler 

gelmesi durumunda bu ihtimal da masaya gelebilir. Bu kapsamda, Cuma günkü verilerin 

tamamı zayıf tarafta kaldı: Sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Empire imalat sanayi 

endeksi. Çarşamba günü yayımlanacak FED’in 29-30 Ekim toplantı notları ve hafta 

boyunca gelecek makro ekonomik veri akışının bu kapsamda önemli olacağı 

kanaatindeyiz (Çarşamba perakende satışlar ve TÜFE enflasyonu önemli olabilirler). 

Yellen’in açıklamaları sonrası küresel risk algılamalarında gözlemlenen iyimserlik Türk 

piyasalarında da hissedildi. Bu hafta içerisinde son iki ayın en düşük düzeyine gerileyen 

endeksin son iki işgününde toplamda %2.7 artış kaydettiğini gözlemledik. USDTRY kuru 

da benzer bir şekilde 2.03 düzeyini aşağı yönde test ederken faizlerde de kısmi bir 

düzeltme yaşandı. Türkiye’nin kredi riskinde de paralel bir düşüş yaşanırken 5 yıl vadeli 

CDS primi iki haftanın ardından 200 baz puanın altına geriledi. Türkiye ekonomisinin 

uzun vadeli görünümü olumlu olsa da kısa vadede yüksek cari işlemler açığı ve bunun 

beraberindeki yüksek dış borçlanma ihtimalinin negatif algılamalara yol açtığını biliyoruz. 

Dünyada ucuz ve bol likidite döneminden çıkış sinyallerinin kuvvetlendiği bir ortamda bu 

tarz makro ekonomik sinyaller yabancı yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Bir 

de buna reel faiz düzeyi ile ilgili soru işaretleri eklenince Türk Lirası “Kırılgan 5” 

sınıflandırması içinde yer alıyor. 

Bu kapsamda reel faiz ile ilgili birkaç cümle kurmakta yarar görüyoruz. Reel faizin asıl 

muhatabının yurtiçi yerleşikler olduğu aşikar. Hem tüketim hem de yatırım kararlarında 

önemli bir gösterge olan reel faizin TCMB fonlaması cinsinden ex-ante olarak negatif 

alanda olduğunu görüyoruz. Bu olgu, tüketim eğilimini kuvvetlendirip tasarruf eğilimini 

zayıflatabileceği gibi portföy kararlarında da etkili olabilir. Son dönemde enflasyonun 

TCMB’nin tahminlerinin üzerinde gitmesi, öte yandan net döviz mevduatında 8 milyar 

dolara yakın bir artış olması dikkat çekiyor. Bunları tek başına reel faize bağlamak yanlış 

olsa da etkisinin olduğu kanaatindeyiz. Bu paralelde TCMB’nin yakın gelecekte 

izleyeceği politikaların da mali piyasalar üzerinde belirleyici olacağını söylemek yanlış 

olmaz.  

 

 
Piyasa Gündemi 

18 Kasım Pazartesi Eurozone Cari Hesap- Eylül

Eurozone Ticaret Dengesi- Eylül

19 Kasım Salı Türkiiye Gösterge Repo Faizi- 19 Kasım

ABD İstihdam Maliyet Endeksi- 3Ç

20 Kasım Çarşamba Almanya Üretici Fiyatları Endeksi- Ekim

ABD Perakende Satışlar- Ekim

ABD Tüketici Fiyat Endeksi- Ekim

ABD Varolan Konut Satışları- Ekim

ABD FOMC Raporu- Ekim

21 Kasım Perşembe Fransa Üretim PMI Endeksi- Kasım

Almanya Üretim PMI Endeksi- Kasım

Eurozone Üretim PMI Endeksi- Kasım

ABD Üretici Fiyatları Endeksi- Ekim

ABD Üretim PMI Endeksi- Kasım

22 Kasım Cuma Almanya GSYH- 3Ç

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 2.0374 -%0.1 %3.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.16 -%1.7 %3.8 %1.7 -%0.3 
USD/HUF 221.1 -%0.4 %2.9 %0.3 %0.6 
USD/BRL 2.3190 %0.2 %6.9 -%0.3 -%3.2 
USD/PLN 3.1032 -%0.8 %1.8 %0.7 %1.6 

 

 



 



Bu hafta Türkiye açısından gündemde önemli bir makroekonomik veri yok. Geçen 

haftadan gelen göreceli olarak zayıf istihdam verisi ve olumlu bütçe performansının kısa 

vadeli piyasa etkilerinin çok sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Hazine’nin bugün ve yarın 

düzenleyeceği dört ayrı borçlanma ihaleleri piyasalar açısından önemli olacaktır (bugün 5 

yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvillerin ilk ihraçları; yarın 

ise 2 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile 7 yıl vadeli yeni FRN ihraçları 

olacaktır). İhalelere gelecek teklif miktarının yeterli olacağını ve borçlanma maliyetinin 

beklentiler düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle ihalelerin ikincil piyasa 

üzerindeki etkileri sınırlı kalabilir. 

Yellen kaynaklı iyimserliğin bir süre daha etkili olacağını öngörüyoruz. Küresel risk 

iştahında meydana gelen hafif toparlanma ile son dönemde göreceli olarak zayıf kalan 

Türk Lirası’nın biraz destek bulabileceği kanaatindeyiz. Bu nedenle de Türk Lirası’nda 

bugün hafif çapta bir değerlenme olabileceğini düşünüyoruz. Bunun hisse senedi ve faiz 

piyasaları üzerindeki etkileri de olumlu olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Enka hissedarı 6.5 milyon dolarlık Enka hisselerini satışa çıkardı. Enka hissedarı Spor ve 

Eğitim Sosyal Yardım Vakfı, 2 milyon lot hissenin borsada satışa konu edilebilmesi 

amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu. Cuma günkü açıklama sonrasında Enka 

İnşaat hisseleri %1.51 düşüşle 6.54 TL’den işlem gördü.  

Erdemir'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ali Pandır atandı. Erdemir ve iştiraki 

İsdemir'de yönetim kurulu başkanlığına 15 Kasım 2013'ten itibaren geçerli olmak üzere 

Ali Pandır atandı. Ali Pandır, Erdemir'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev 

yapıyordu. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ENKAI.IS; Mevcut Fiyat: 6.54 TL, Hedef Fiyat: #N/A TL, Endekse Paralel Getiri]   

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.72 TL, Hedef Fiyat: #N/A TL, Endekse Paralel 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 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
2.15 %9.1 

2 Çelebi 14.50 %4.3 
3 Bizim Mağazaları 22.35 %3.7 
4 Doğuş Otomotiv 8.84 %3.5 
5 Anadolu Hayat 

Emek. 
5.10 %3.0 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Efes 22.50 -%4.1 
2 TAV Havalimanları 13.15 -%4.0 
3 Anadolu Isuzu 22.90 -%2.1 
4 Yazıcılar Holding 22.25 -%2.0 
5 Sinpaş GMYO 1.04 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Emlak Konut 

GMYO 
2.70 683.9 

2 Garanti Bankası 7.64 413.2 
3 T. Halk Bankası 15.35 197.5 
4 İş Bankası (C) 5.22 191.1 
5 Akbank 7.28 160.7 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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