
 

 



Faiz oranları değişmedi. PPK’nın, dün gerçekleştirdiği Kasım ayı toplantısına Merkez 

Bankası Başkanı Erdem Başçı, Ahmet Faruk Aysan, Murat Çetinkaya, Turalay Kenç, 

Necati Şahin, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu katıldı. Merkez Bankası Para 

Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. 

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 4.5’te,Merkez Bankası 

borç verme faiz oranını % 7.75’te, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı 

bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını % 6.75’te, Merkez 

Bankası borçlanma faiz oranını % 3.5’te sabit tuttu. Son aylarda yaşanan döviz kuru 

oynaklığına bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üzerinde 

seyredeceği öngörüsünde bulunan Kurul, bu durumun fiyatlama davranışları üzerindeki 

etkilerinin sınırlandırılması için temkinli duruşun güçlendirilmesine ve para piyasası faiz 

oranlarındaki oynaklığın azaltılmasına karar verildiğine dikkat çekti. Kurul, bu amaçla bir 

ay vadeli repo ihalelerine son verildiğini bildirdi. 

Merkez Bankası’nın tüketici kredilerine toplu limit getirmeyi planladığı iddia 

ediliyor. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Merkez Bankası, kredi kartı harcama 

limitine benzer bir şekilde, kişilerin tüm tüketici kredileri borçlanmalarına sınır getirecek 

düzenleme üzerinde çalışma yürütüyor. Bankalarla ilgili düzenleyici kuruluşun BDDK 

olması, Merkez Bankası’nın bir düzenlemeden çok böyle bir limitin getirilmesinin 

ekonomi üzerinde ne gibi etkiler yaratacağı üzerinde çalışmakta olabileceğini akla 

getiriyor. Bu tarz bir limit getirilmesi gelirlerin belgelenmesi konusunda uygulamada 

sıkıntılar yaşatabileceği gibi uygulama durumunda tüketici kredileri büyümesinde ciddi 

yavaşlamaya yol açabilir. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 74,617.7 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 273,432.4 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,314.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,565.05 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,787.9 -0.2% 
Dow Jones 15,967.0 -0.1% 
NASDAQ-Comp. 3,931.6 -0.4% 
Frankfurt DAX 9,193.3 -0.3% 
Paris CAC 40 4,272.3 -1.1% 
Londra FTSE–100 6,698.0 -0.4% 
Rusya RTS 1,455.0 -0.5% 
Shangai Composite 2,193.1 -0.2% 
Bombay Stock Exc. 20,890.8 0.2% 
Brezilya Bovespa 53,032.9 -2.3% 
Arjantin Merval  5,188.3 -6.6% 
Nikkei 225 15,126.6 -0.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,617.7 -%1.3 -%2.1 %5.7 
USD/TRY 2.0169 -%0.2 %2.0 %12.5 
EUR/TRY 2.7242 -%0.2 %1.6 %19.0 
EUR/USD 1.3507 %0.0 -%0.4 %5.8 
Altın/Ons ($) 1,274.9 -%0.4 -%5.0 -%26.5 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT150120T16 108.7 %8.64 %8.83  
TRT071015T12 99.6 %8.54 %8.72  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

 Bugüne başlarken TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucunu 

yorumlayarak başlamak doğru olacaktır kanaatindeyim. Öncelikle, TCMB’nin faiz 

oranlarına dokunmadan faiz artırdığını gördük. 1 ay vadeli repo ihalesini iptal edip 

bankalararası repo piyasasındaki gecelik faiz oranlarının %7.75’e yakın bir yerde 

oluşmasını sağlayarak yaklaşık 50 baz puanlık bir faiz artırımına gittiğini gözlemliyoruz. 

Bu adımın temel olarak dört önemli özelliği olduğunu düşünüyoruz: 

a) Karar metninde de açık bir şekilde görüleceği üzere enflasyonun bir süre daha 

hedeflenen düzeyine üzerinde seyredecek olması TCMB’yi sıkılaştırma yönünde yeni bir 

adım atmaya itmiş. 

b) TCMB, aldığı karar ve attığı adımların önümüzdeki dönemde zaten göreceli olarak 

zayıf olan büyüme dinamiklerine zarar vermesini istemiyor. Bu nedenle de kalıcı bir 

sıkılaştırmadan ziyade her an geri adım atabileceği, esnek bir sıkılaştırma istiyor. Dünkü 

kararı buna olanak sağlıyor. 

c) Teoride faiz artırmadan pratikte faiz artırmanın beklenti yönetimi ya da siyasi 

anlamdaki maliyetleri oldukça sınırlı olacaktır.  

d) Sonuncusu ama en önemlisi olarak TCMB gerekli olması durumunda adım atmaktan 

imtina etmeyeceğini belirtti. Bu adım, enflasyon dinamiklerinde daha da bozulma olması 

durumunda TCMB’nin faiz artırımına gideceğini de gösteriyor. Zaten, inovatif araçları 

kullanarak faiz oranlarına dokunmadan efektif faiz artışı sağlamanın başka bir yolu da 

dünkü adımdan sonra kalmamış oldu. 

Dünkü bültende net bir şekilde belirtmiştik. Bizce TCMB’nin faiz artırması gerekiyordu 

ancak Başkan Başçı’nın daha önce ifade ettiği üzere yıl sonuna kadar faizlerde değişikliğe 

gidilmeyecekti. Bundan dolayı da TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini 

öngörmüştük. Ama, gerek karar metni içerisinde yer alacak ifadeler gerekse de geleceğe 

yönelik görüşlerin faiz artırımına işaret etmesi halinde bunun piyasalar üzerinde 

belirleyici olacağını vurgulamıştık. Gerçekleşme de bu yönde oldu. TCMB, inovatif para 

politikası araçlarını sonuna kadar zorlayarak, faiz oranlarına dokunmadan faiz artırımına 

gitti. PPK toplantı sonucunun mali piyasalar üzerindeki yansımalarını bu bağlamda 

okumak gerekiyor. Bu paralelde, efektif faiz artırımı Türk Lirası’nda (TL) değerlenmeye 

neden oldu. USDTRY kuru 2.01 seviyesine doğru bir gevşeme kaydederken TL döviz 

sepeti karşısında yaklaşık %0.5’lik bir değer kazancı kaydetti. Bankacılık sektörünün 

fonlama maliyetinde artış olacağı algılaması hisse senedi piyasasında bankalar 

öncülüğünde satış baskısına neden olurken BİST-100 endeksi de günü %1.3 oranında 

ekside tamamladı. Bono ve tahvil piyasasında anlamlı bir yansıma göremedik zira 

Hazine’nin borçlanma ihaleleri ile aynı ana geldiğinden dolayı bağımsız bir değerlendirme 

yapmak doğru olmayacaktır. 

Para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir açısından en önemli unsur 

enflasyondaki gidişat olacaktır. Şu an %7.71 olan yıllık TÜFE enflasyonunun yılı hangi 

seviyede tamamlayacağı işlenmemiş gıda fiyatları ile döviz kurundaki hareketlere bağlı 

olacaktır. TCMB’nin tahmin ettiği şekilde işlenmemiş gıda fiyatlarında yılın geri kalan 

aylarında anlamlı bir düşüş olması durumunda enflasyon yılı TCMB’nin tahminlerine 

yaklaşarak tamamlayabilir. Ancak, aksi durumda %7.5-8.0 aralığında bir performans 

 
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 2.0169 -%1.8 %2.5 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.18 -%1.8 %4.6 %0.0 -%2.0 
USD/HUF 219.4 -%1.4 %3.5 -%0.5 -%1.0 
USD/BRL 2.2713 -%2.7 %4.5 %0.8 -%2.0 
USD/PLN 3.0892 -%1.3 %2.2 -%0.5 %0.2 

 

 



 



göreceğiz. Enflasyon açısından ikinci önemli gelişme ise doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 

zam yapılıp yapılmayacağı olacak. Bu kapsamda Enerji Bakanı Yıldız’ın geçen hafta 

yaptığı açıklamayı hatırlatmakta yarar var. Yıldız, Başkan Başçı’nın bahsettiği 1.92’lik 

kur düzeyinin bir an önce oluşması gerektiğini belirterek enerji sektörünün kurunun 1.88 

ile 1.92 arasında olduğunu söylemişti. Bakan Yıldız’ın bu açıklamasını TL’de değerlenme 

olmaması durumunda doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılabileceği şeklinde 

yorumlamıştık. 

Yurtdışında gündem aynı, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) izleyeceği para 

politikasına yönelik sinyaller piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu 

kapsamda, dün gece saatlerinde Başkan Bernanke’nin açıklamaları ile müstakbel başkan 

Yellen’in mektubu ön plana çıkıyor. Her ikisinin de ortak tavrı uygulanmakta olan 

niceliksel genişlemeyi savunmak, ekonomiye olumlu katkıda bulunduğunu vurgulamak 

oldu. Her ikisi de FED’in önümüzdeki dönemde de sıfır faiz politikasına devam edeceğini 

söyledi ve tahvil alımlarının azaltılması hususunda herhangi bir vurgu yapmadı. Ayrıca, 

Başkan Bernanke Haziran-Agustos aylarında Amerikan faizlerinde yaşanan yükselişin 

kendileri açısından beklenmedik olduğunu ve kendilerini korkuttuğunu belirterek 

önümüzdeki dönemde ne tür bir tavır takınacakları hususunda da güçlü sinyaller vermiş 

oldu. Bu bağlamda, FED’in tahvil alımlarında azaltıma başlama tarihine yönelik 

bahislerin yeniden Mart 2014’e kaydığını görüyoruz. Bu da piyasalar açısından bir miktar 

olumlu bir etki doğurabilir. 

Bugüne dönersek, Asya piyasalarının Japonya’dan gelen oldukça yüksek dış ticaret açığı 

nedeniyle güne olumsuz bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Çin’de reform programının 

yarattığı iyimserlik ivme kaybetmekle birlikte sürerken diğer Asya endekslerinde %0.5 

civarında düşüşler görüyoruz. Avrupa endeksleri güne hafif satışlarla başlaması 

beklenirken Amerikan vadelilerinde yatay bir seyir izliyoruz. Genel olarak bugün küresel 

mali piyasaların sakin, hafif satıcılı bir gün geçirebileceği görülüyor. ABD’de açıklanacak 

perakende satışlar, TÜFE enflasyonu ve mevcut konut satışları ile gece saatlerinde 

gelecek 29-30 Ekim FOMC toplantı tutanakları yakından izlenecek. TCMB’nin dünkü 

kararı sonrasında Türk Lirası’nda kademeli ve sınırlı bir şekilde değer kazancı 

olabileceğini ve USDTRY kurunun kısa vadede 2.00 seviyesinin altına inebileceğini 

düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Koza Altın, Himmetdede projesinde altın üretimine başladı. Koza Altın, Himmetdede 

projesinde plana uygun şekilde faaliyete başlandığını ve altın üretimine geçildiğini 

açıkladı. Bu madenden 2013 yılı üretimine önemli bir katkı olmasını beklemiyoruz. 2014 

yılında ise toplam üretimin yaklaşık %18’inin bu madenden gelmesini bekliyoruz. 

Emlak Konut GYO Ekim’de güçlü satış performansı elde etti. Emlak Konut Ekim ayında 

861 ev satışı gerçekleştirdi. Ev satışları bir önceki aya göre %25 azalsa da konut başına 

düşen satış gelirleri gelir paylaşımı modeline dayanan projelerin yüksek gerçekleşmesi 

sayesinde %30 arttı. Ekim ayı satışları temel olarak MyTowerland (199 daire) ve 

Başakşehir Konutları (391 daire) projeleri tarafından desteklendi. Ekim ayı yılın kalanı ile 

kıyaslandığında geliş paylaşımı projeleri birim başı gelirlerinde %13’lük büyüme, kamu 

ihale modeli projelerinde ise %37’lik artış yakalandı. Her ne kadar operasyonel 

performanstaki toparlanma trendinin kalıcılığı için 1-2 aylık daha yüksek performansa 

ihtiyaç duyulsa da Ekim ayı rakamları bu haliyle de oldukça olumlu bir görünüme işaret 

ediyor.  

Erdemir hisse başına net 0.0983TL nakit temettü ödemesini bugünden itibaren 

gerçekleştiriyor. Şirketin olumlu mali performansı sonrasında ilk kez aldığı ara dönemde 

temettü dağıtım kararı bugünden itibaren işleme konuluyor. Dünkü kapanış fiyatından bu 

temettü ödemesi %3.7’lik bir verime karşılık gelmektedir. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[KOZAL.IS; Mevcut Fiyat: 31.00 TL, Hedef Fiyat: 50.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.70 TL, Hedef Fiyat: 3.30 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.75 TL, Hedef Fiyat: 3.10 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 Alarko GMYO 23.85 %6.5 
2 Karsan Otomotiv 1.25 %4.2 
3 Alkim Kimya 14.35 %4.0 
4 Enka İnşaat 6.88 %3.6 
5 Afyon Çimento 61.75 %2.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İhlas Ev Aletleri 0.59 -%4.8 
2 Bagfaş 41.40 -%3.3 
3 Türk Hava Yolları 7.40 -%3.1 
4 Koza Altın 31.00 -%3.1 
5 Anadolu Isuzu 21.85 -%2.7 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.56 472.2 
2 T. Halk Bankası 15.25 316.0 
3 Emlak Konut 

GMYO 
2.70 303.9 

4 Türk Hava Yolları 7.40 149.8 
5 İş Bankası (C) 5.26 146.9 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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