
 

 



PPK: Enflasyon göstergeleri bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek. Merkez 

Bankası Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Buna göre Ekim 

ayında tüketici fiyatları % 1.80 oranında artarken yıllık enflasyon % 7.71’e geriledi. Para 

Politikası Kurulu (PPK), son aylarda yaşanan döviz kuru oynaklığına bağlı olarak 

enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu. 

Kurul, sermaye akımlarının zayıf seyrettiği dönemlerde faiz oynaklığını azaltmanın 

faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu. Bu yaklaşımın, küresel para politikalarından 

kaynaklanan belirsizliğin ekonomi üzerindeki etkilerini yumuşatmaya katkıda 

bulunacağına dikkat çeken Kurul, kısa vadeli piyasa faizlerinin daha öngörülebilir ve 

istikrarlı seyrettiği bir politika duruşunun benimsenmesi konusunda mutabık kalındığını 

bildirdi. 

BDDK tüketici kredilerinde taksit sayısını azaltacak yeni düzenleme taslağını 

açıkladı. BDDK’nın açıkladığı düzenleme değişiklikleri üç ana başlık altında toplanabilir. 

Birincisi, kredi kartlarında azami taksit sayısının ürün gruplarına göre düzenlenmesi. Buna 

göre Elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon 

ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ay, beyaz eşya ve mobilya alımlarında 

taksit üst sınırı 12 ay olarak sınırlanacak. Gıda ve akaryakıt alımlarında taksitlendirme 

yapılmayacak. Kredi kartlarında genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 

ayla sınırlandırılacak. İkinci düzenleme ise binek araç alımı için kullanılacak taşıt 

kredilerinde, kredi teminat oranı uygulaması getirilecek olması. Kredilendirme oranı, taşıt 

değerinin 50,000 lira ve altında olması durumunda yüzde 70; taşıt değerinin 50,000 lirayı 

geçmesi halinde ise bedelin 50,000 liraya kadar olan kısım için yüzde 70, üzerindeki 

kısmı için yüzde 50 olarak sınırlandırılacak. Üçüncü düzenleme ise konut kredisi hariç 

tüketici kredilerinde vade sınırlandırması. Bu taslağa göre konut kredileri hariç tüketici 

kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredilerinin vadesi ise 48 ayı geçmeyecek. Bankalar 

açısından bu düzenlemeler tüketici kredilerinde büyümenin yavaşlamasına neden olabilir. 

Hatırlanacağı üzere ihtiyaç kredilerinde yıllık büyüme oranı %28, kredi kartlarında ise 

%21 seviyesinde bulunmaktaydı. İhtiyaç kredilerinin ve kredi kartlarının toplam 

bankacılık sektörü kredi büyüklüğü içindeki payı sırasıyla %12 ve %8 seviyesinde 
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İMKB verileri 

İMKB–100 76,531.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 282,356.1 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 81,136.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,556.47 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,802.5 -0.1% 
Dow Jones 16,072.5 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,994.6 0.1% 
Frankfurt DAX 9,300.0 0.9% 
Paris CAC 40 4,302.0 0.5% 
Londra FTSE–100 6,694.6 0.3% 
Rusya RTS 1,433.6 -0.8% 
Shangai Composite 2,186.1 -0.5% 
Bombay Stock Exc. 20,605.1 1.9% 
Brezilya Bovespa 52,263.5 -1.0% 
Arjantin Merval  5,529.5 0.0% 
Nikkei 225 15,619.1 1.5% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 76,531.4 %1.2 -%3.5 %7.8 
USD/TRY 1.9969 -%1.0 %0.6 %11.5 
EUR/TRY 2.6995 -%1.0 -%1.5 %16.9 
EUR/USD 1.3518 %0.0 -%2.0 %4.8 
Altın/Ons ($) 1,239.9 -%0.4 -%8.4 -%29.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT290114T18 100.1 %7.50 %7.73  
TRT130515T11 94.9 %8.75 %8.94  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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bulunmakta; otomotiv kredilerinin payı ise %1’in altında bulunmakta. Yapılması 

planlanan düzenlemeler bankacılık sektörü kredi büyümesini etkileyecek olması dışında 

otomotiv sektörü, elektronik pazarı ve gıda dışı perakende pazarında aktiviteyi yavaşlatıcı 

etki yaratacaktır. 

Ekim’de yurtiçi beyaz eşya satışları geçen yıla kıyasla %4 arttı. BESD verilerine göre, 

Ekim’de iç satışlar %4 artarken sektör ihracatı %11 geriledi. Böylece Ocak-Ekim 

döneminde iç satışlar %6 büyürken, ihracat %2 daraldı. Ekim verileri toplamda sektör 

oyuncuları ve pazar lideri Arçelik açısından hafif negatif görünüyor.     

Expo 2020 oylaması bugün gerçekleşecek. Expo 2020 fuarına ev sahipliği yapacak şehir 

bugün Paris’te yapılacak oylama sonucu belirlenecek. Organizasyon için dört şehir 

yarışıyor; İzmir, Dubai, Ekaterinburg ve Sao Paolo. İzmir’in kazanması durumunda 

hızlanmasını beklediğimiz altyapı projeleri ile bölgesel demir-çelik, çimento, gyo ulaşım 

ve altyapı şirketleri (ve ilgili hisseler) faydalanabilir. Bunlar arasında Anel Elektrik, 

Batıçim, Batısöke, Çimentaş, İzmir Demir Çelik, TAV, THY, Pegasus ve turizm 

(Altınyunus Çeşme, Akfen GYO) sayılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları gündemin hafif olduğu günde negatif eğilimli temkinli bir seyir izlerken, 

ABD borsaları yarın başlayacak olan Şükran Günü tatili öncesinde yatay hareket etti. 

Asya borsaları bu sabah itibariyle negatif eğilimli karışık hareket ederken, ABD vadeli 

piyasalarında önemli bir değişiklik gözlenmiyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi dün %2.71 seviyelerinden kapatırken, bu sabah 

itibariyle ilk işlemler %2.72 seviyelerinden geçiyor. Almanya’da hükümete ilişkin gelen 

olumlu haberler EUR’yu desteklerken, EURUSD paritesi 1.351 – 1.358 aralığında hareket 

ettiği günü 1.357 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.358 seviyelerinden güne 

başlayan EURUSD paritesinde ABD tarafında açıklanacak veriler takip edilecek. ABD’de 

yarın başlayacak olan Şükran Günü tatili öncesinde bant aralığının bir kademe 

daralabileceğini hatırlatırken, EURUSD paritesinin gün içinde 1.352 – 1.362 aralığında 

hareket etmesini bekliyoruz. 

Altın fiyatlarında görece zayıf bir seyir yaşanırken, altının ons fiyatı USD 1240 – USD 

1258 aralığında hareket ettiği günü USD 1243 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1246 seviyelerinden güne başlayan altının gün içinde USD 1236 – USD 

1260 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir yaşanırken, BİST-100 endeksi bankacılık hisseleri 

öncülüğünde %1.3 geriledi. BİST-bankacılık endeksindeki düşüşler ise %1.9’a ulaştı. 

Asya piyasalarındaki negatif eğilimli karışık seyre ve BDDK’dan gelen açıklamalara bağlı 

olarak güne negatif eğilimli bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da 

Türk lirasındaki gelişmeler de takip edilecek. Oynaklığın bir kademe yüksek olabileceğini 

hatırlatırken, BİST-100 endeksinin 74,600 – 76,100 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz. 

Tahvil piyasasındaki zayıflık dün de devam ederken, 2 yıl vadeli gösterge bononun bileşik 

faizi %9.2 seviyelerine yükseldi. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin faizi de günü 

%9.37 seviyelerinden kapattı. Tahvil faizlerindeki geniş bant aralığının bugün için de 

devam edebileceğini hatırlatırken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik %8.9 - %9.4 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin de bileşik 

%9.1 - %9.6 aralığında işlem göreceğini düşünüyoruz. 

Türk lirasındaki oynaklık artarken, USDTRY kuru 2.003 – 2.021 aralığında hareket ettiği 

günü 2.012 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 2.011 seviyelerinden güne 

başlayan USDTRY’de Merkez Bankası’nın para politikası uygulamaları takip edilecek. 

Global piyasalardaki gelişmelerin de önemli olacağı günde USDTRY’nin 2.003 – 2.019 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 

  

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9969 -%1.2 %0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.10 -%0.5 %2.7 -%0.8 -%2.0 
USD/HUF 220.7 %0.3 %4.0 -%1.5 -%3.2 
USD/BRL 2.2838 %0.9 %4.7 -%2.1 -%3.9 
USD/PLN 3.1068 %0.5 %2.4 -%1.7 -%1.7 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

25 Kasım Pazartesi ABD Bekleyen Ev Satışları- Ekim

26 Kasım Salı ABD Konut Fiyatları Endeksi-  3Ç

ABD Tüketici Güven Endeksi- Kasım

27 Kasım Çarşamba Almanya Tüketici Güveni- Aralık

Fransa Tüketici Güveni - Kasım

İngiltere İthalat, İhracat- 3Ç

İngiltere GSYH- 3Ç

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri- 

Ekim

28 Kasım Perşembe Almanya İşsizlik Oranı- Kasım

Eurozone Para Arzı- Ekim

Almanya İthalat Fiyat Endeksi- Ekim

Türkiye Tüketici Güven Endeksi- Kasım

Eurozone Sanayi Güveni- Kasım

Eurozone Tüketici Güveni- Kasım

Almanya Tüketici Fiyatları Endeksi- Kasım

29 Kasım Cuma Almanya Perakende Satışları- Ekim

İngiltere Tüketici Güveni- Kasım

Fransa Tüketici Harcamaları- Ekim

Fransa Üretici Fiyatları Endeksi- Ekim

Türkiye Ticaret Dengesi- Ekim

İngiltere Para Arzı- Ekim

İngiltere Konut Kredisi Onayları- Ekim

Eurozone İşsizlik Oranı- Ekim  

 

 



 



Şirket Haberleri  

THY’den Lufthansa açıklaması. THY, Lufthansa’ın aldığı “kod paylaşımı” anlaşmasını 

sonlandırma ve Lufthansa kartı ile yapılan THY uçuşlarında mil kazanımını dörtte bir 

oranına çekme kararına cevaben, bu aksiyona rağmen Star Alliance ortaklığı kapsamında 

işbirliği içinde olmaya devam edeceğini, bu kararın büyüyen network ve pazar payında bir 

etki yaratmayacağını ve toplam kod paylaşımı gelirlerinin konsolide ciro payının %2 

civarında bulunduğunu belirtti.  

Turkcell Güney Afrika merkezli mobil operatör MTN aleyhine tazmin davası açtı. 

Turkcell, Güney Afrika merkezli mobil operatör MTN aleyhine, Güney Afrika'nın 

Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde MTN'nin eylemleri 

nedeniyle uğradığı zararların tazmini istemiyle bir dava açtı. Turkcell'in yaptığı 

açıklamada, İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki eylemleri sonucunda uğradığı 

zararların tazmini istemiyle ABD'de bir dava açtığı ve daha sonra başka bir mahkemede 

dava açmak üzere karar aldığı hatırlatıldı. Turkcell 2012 yılında MTN Group aleyhine 4.2 

milyar dolarlık tazminat talebiyle açtığı davada, İran'ın daha önce Turkcell'e verdiği bir 

mobil telefon lisansı ihalesini almak için MTN'in bu ülkede rüşvet verdiğini iddia etmişti. 

Haberin şu aşamada Turkcell hissesi üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.46 TL, Hedef Fiyat: 9.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 15.80 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[PGSUS.IS; Mevcut Fiyat: 42.70 TL, Hedef Fiyat: 34.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.15 TL, Hedef Fiyat: 15.60 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 Kartonsan 289.00 %7.4 
2 Gübre Fabrik. 16.65 %6.1 
3 TAV Havalimanları 15.85 %5.7 
4 Metro Holding 0.76 %5.6 
5 Tüpraş 46.50 %3.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Turcas Petrol 3.07 -%4.1 
2 İhlas Holding 0.72 -%2.7 
3 Petkim 3.12 -%1.9 
4 Coca Cola İçecek 55.00 -%1.3 
5 Enka İnşaat 6.66 -%1.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.78 382.1 
2 Türk Hava Yolları 7.66 263.5 
3 T. Halk Bankası 15.80 254.0 
4 İş Bankası (C) 5.30 130.1 
5 Emlak Konut 

GMYO 
2.72 124.7 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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