
 

 



Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini 

açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 

yüzde 3.1 azalışla 115.9 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 0.7 oranında artışla 120.7 düzeyinde gerçekleşti. Arındırılmamış 

sanayi üretimi endeksi, Ekim 2013 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 9.8 oranında, 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 oranında azalışla 111.7 değerini aldı. Sanayinin 

alt sektörleri incelendiğinde; 2013 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.1 oranında azalışla 101.6, imalat sanayi sektörü 

endeksi yüzde 3.7 azalışla 117 olurken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 artışla 115.6 değerini aldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim 

Endeksi verilerini açıkladı 

 Gübretaş İran'daki petrokimya yatırımlarını genişletebilir 

 Tat Gıda, Tat Tohumculuk’u 15 milyon TL’ye sattı 
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İMKB verileri 

İMKB–100 74,232.9 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 270,420.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,543.9 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,240.98 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,808.4 0.2% 
Dow Jones 16,025.5 0.0% 
NASDAQ-Comp. 4,068.8 0.2% 
Frankfurt DAX 9,195.2 0.2% 
Paris CAC 40 4,134.1 0.1% 
Londra FTSE–100 6,559.5 0.1% 
Rusya RTS 1,412.1 1.5% 
Shangai Composite 2,238.2 0.0% 
Bombay Stock Exc. 21,326.4 1.6% 
Brezilya Bovespa 51,165.4 0.4% 
Arjantin Merval  5,334.2 0.1% 
Nikkei 225 15,650.2 2.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,232.9 %1.2 %0.4 -%2.6 
USD/TRY 2.0313 -%0.4 %0.2 %13.9 
EUR/TRY 2.7864 %0.0 %2.5 %20.9 
EUR/USD 1.3717 %0.4 %2.2 %6.1 
Altın/Ons ($) 1,236.1 %0.0 -%3.6 -%27.4 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT140218T10 90.9 %8.96 %9.16  
TRT071015T12 98.9 %8.94 %9.14  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Amerikan istihdam verisi sonrasında küresel mali piyasalar dün temkinli iyimser bir seyir 

izledi. Dün de belirttiğimiz üzere güçlü istihdam verileri Amerikan Merkez Bankası’nın 

(FED) tahvil alımlarında yakın bir gelecekte azaltıma gitme ihtimalini artırsa da 

gerilemeyi sürdüren enflasyon, sıfır faiz politikasının beklenenden daha uzun süre 

sürdürüleceğini gösteriyor. Öte yandan, tahvil alımlarında azaltıma gidilse dahi buna 

küçük adımlarla başlanacağına yönelik inanışların kuvvetlenmesi de piyasaların Amerikan 

istihdam verisine tepkisinin olumlu tarafta kalmasına yardımcı oluyor. Dün FED 

cephesinden üç başkan ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Fisher, Bullard ve Lacker’in 

tamamı tahvil alımlarında azaltıma Aralık ayında başlanabileceğinin altını çizerlerken 

bunun kontrollü, şeffaf ve minik adımlarla olması gerektiğini vurguladılar. Sonuç 

itibariyle spotlar her geçen gün biraz daha 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 

FED faiz toplantısına odaklanmış oldu. Bu paralelde dün küresel hisse senedi 

piyasalarında yukarı yönlü hareket ivme yitirmekle birlikte sürdü. Gelişmiş ülke tahvil 

faizlerinde anlamlı bir hareket olmazken para birimleri göreceli olarak sakin bir gün 

geçirdi. Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın yakın gelecekte parasal genişleme yönünde bir 

adım atmayacağını fiyatlarken ABD Doları karşısında 1,3750 ile son altı haftanın en 

yüksek düzeyine ulaştı. Japonya’da Abenomics’in başarıya ulaşacağına yönelik inançların 

kuvvetlenmesi paralelinde Yen değer kaybetmeyi sürdürürken USDJPY paritesi dün 103.3 

ile son beş yılın en yüksek seviyesine oldukça yaklaştı. 

Türkiye cephesinde dünün en önemli gündem maddesi Ekim ayı sanayi üretim rakamları 

oldu. Öncelikle piyasa beklentileri ile karşılaştırıldığında negatif sürprizle karşılaştığımızı 

belirtmeliyiz. Piyasa tahminleri yıllık büyümenin %4 civarında olacağı yönündeyken 

takvim etkisinden arındırılmış dataya göre geçen yılın aynı dönemine oranla %0.7’lik bir 

büyüme yakalanabildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 

ayına göre %3.1’lik bir daralma olduğu gözlemlendi. Öncelikle, sanayi üretiminde aylık 

rakamlara bakmak suretiyle kati bir yorumda bulunmanın doğru olmadığını belirtmeliyiz. 

Üstelik, son aylarda aylık rakamlarda ciddi bir volatilite yaşanırken (mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış seriye göre aylık değişimler Ağustos’ta eksi %3.8, Eylül’de artı 

%5.8, Ekim’de ise eksi %3.1 olmuş). Bu nedenle 3 aylık ortalamalara bakmak daha doğru 

olacaktır. Bu durumda, sanayide son aylarda gözle görülür bir ivme kaybı olduğunu 

rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu biraz da normal karşılamak gerekiyor zira Türk 

Lirası’ndaki değer kaybı, faiz düzeyindeki yükseliş ve FED kaynaklı ekonomik 

belirsizliklerden dolayı Türkiye ekonomisinde yavaşlama olması kaçınılmaz bir durum. 

Bugün açıklanacak olan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına biraz farlı çerçeveden 

bakmakta yarar olacaktır zira bu rakamlar biraz eski ve yukarıda bahsettiğimiz olumsuz 

etkenleri sınırlı olarak yansıtacaktır. Reuters’in düzenlediği ankete göre GSYH 

büyümesinin 3Ç döneminde %4.1 civarında olması, 2013 yılını ise %3.6’da tamamlaması 

öngörülüyor. 

Türkiye’de dün piyasa cephesine karşılık bir görünüm hakimdi. Amerikan istihdam verisi 

sonrasında tüm küresel mali piyasalara hakim olan temkinli iyimserliğin hisse senedi 

piyasasında korunduğunu gözlemledik. BİST-100 endeksi günü %1.2 oranında artıda 

tamamladı. Faiz cephesinde uzun aradan sonra sınırlı da olsa alımlar gözlemledik. 10 

yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yaklaşık 15 baz puan düşüş kaydederken bu rakam 2 

yıllık iskontolu tahvilde 20 baz puan civarında gerçekleşti. Hisse ve bono&tahvil 

 
Piyasa Gündemi 

09 Aralık Pazartesi Almanya Ticaret Dengesi- Ekim

Türkiye Endüstriyel Ürünler- Ekim

Almanya Endüstriyel Ürünler- Ekim

Almanya Cari İşlemler Dengesi- Ekim

10 Aralık Salı Çin Endüstriyel Ürünler- Aralık

Çin Perakende Satışlar- Aralık

Fransa Endüstriyel Ürünler- Ekim

Türkiye GSYH- 3Ç

İngiltere Endüstriyel Üretim- Ekim

İngiltere Ticaret Dengesi- Ekim

Fransa- Endüstriyel Ürünler

11 Aralık Çarşamba Almanya Fiyatları Endeksi- Kasım

Fransa Cari İşlemler Dengesi- Ekim

Türkiye Cari İşlemler Dengesi- Ekim

12 Aralık Perşembe Fransa Tüketici Fiyatları Endeksi- Kasım

Euro Zone Endüstriyel Ürünler- Ekim

ABD Perakende Satışlar- Kasım

13 Aralık Cuma Almanya Toptan Fiyat  Endeksi- Kasım

ABD Üretici Fiyatları Endeksi- Kasım  

 

 



 



piyasalarındaki olumlu havaya rağmen döviz piyasasında temkinli seyir aşılamadı. TCMB 

istisnai gün uygulaması yapıp 100 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirse de, normal 

günlerdeki döviz asgari satış miktarı 20 milyondan 50 milyon dolara çıkarılsa da Türk 

Lirası döviz sepeti karşısında değer yitirmeyi sürdürdü. Dün 2.4150 ile tüm zamanların en 

yüksek seviyesi bir kez daha test edildi. Aynı paralelde EURTRY kuru 2.80 seviyesine 

yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Döviz piyasasındaki bu zayıf 

görünümün ardında kurumsal kaynaklı alımlar ile yabancı fonların yılsonu pozisyon 

kapama işlemlerini gözlemliyoruz. Bu etkenlerden ilkinin kalıcı bir eğilime dönüştüğü 

açık bir şekilde görülüyor. Bir taraftan ithalat ve dış borç ödemeleri, öte yandan kurlarda 

düşüş olacağına ilişkin inanışın iyice yitirilmesinin bu eğilimde etkili olduğunu 

düşünüyoruz. TCMB’nin döviz satışlarına yönelik ufak adımlarının pek etkili 

olmayacağını ancak döviz piyasasındaki zayıf seyri çevirebilmesi için de ikna edici 

nitelikte önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bugün içeride TSİ10:00’da 3Ç GSYH büyümesi izlenecek. Dışarıda kayda değer önemde 

bir veri yok.  Amerikan istihdam verisi sonrasında küresel mali piyasalarda temkinli 

iyimser bir seyir yaşanmaya devam edeceği kanaatindeyiz. Bunun Türkiye üzerindeki 

yansımalarının da olumlu olacağını öngörüyorduk. Hisse senedi ve faiz cephesi bizi 

şimdilik yanıltmadı. Ancak, Türk Lirası’nın sürekli olarak zayıf kalmaya devam etmedi 

tedirgin edici bir faktör olarak duruyor. Haftaya düzenlenecek olan FED toplantısı, yakın 

geleceğe ilişkin gündemin bir numarası olmaya devam ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Rekabet Kurulu’nun Tüpraş ve OPET hakkındaki kararı 24 Ocak’a kadar açıklayacak. 

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Tüpraş ve OPET’in sözlü savunmaları 14 Ocak 2014’te 

alınacak. Habere göre, Rekabet Kurulu Başkanı Kaldırımcı, kurulun sonraki hafta veya 10 

gün içinde şirketler hakkındaki kararını açıklayacağını bildirdi.  

Gübretaş İran'daki petrokimya yatırımlarını genişletebilir. Gübretaş CEO'su Balta, İran'a 

karşı yaptırımların hafifletilmesi sayesinde şirketin İran’da petrokimya alanında 

yatırımlarını artırabileceğini belirtti. Balta şirketin İran iştiraki Arya’nın kalan %12.5 

hissesini (yaklaşık 2.9 milyon dolar karşılığında) satın alma ile ilgili devam eden 

müzakereleri olduğunu da sözlerine ekledi. Balta, ambargoların kaldırılmasının Razi’nin 

maliyetlerini azaltacağını düşünüyor. Ayrıca, şirket bir fosfat tesisi satın almayı ya da 

Kuzey Afrika’da yeni bir tesis kurmayı planlıyor. Balta’nın açıklamalarına göre 

Gübretaş’ın 2014 hedefleri 1.65 ton satış ve 2.5 milyar TL satış gelirleri. 

Tat Gıda, Tat Tohumculuk’u 15 milyon TL’ye sattı. Tat Gıda şirketi, Tat 

Tohumculuk’taki %30 hissesini Kagome Co’ya 15 milyon TL’ye sattı. Şirket 8 milyon TL 

net gelir beklerken HSBC’nin 2013 net gelir tahmini 20 milyon TL. Haber Tat Gıda için 

olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Fiat yeni modeller için 9 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor Bloomberg’deki habere 

göre Fiat Avrupa’daki zararlarına son vermek amacıyla 9 milyar Euro tutarında yatırım 

yapmayı planlıyor. Her ne kadar haberde Tofaş’ın bu yatırımlardan pay alıp almayacağı 

konusu geçmese de dün ikinci seanstaki kuvvetli hisse performansı sözü geçen habere 

bağlanabilir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Turkcell ve Türk Telekom’a para cezası verdi. 

BTK kararına göre, Turkcell ve Türk Telekom’a müşteri sözleşmelerindeki küçük 

kusurlar nedeniyle, 20 milyon TL ve 5 milyon TL değerinde para cezası verildi. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 46.10 TL, Hedef Fiyat: 51.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 13.60 TL, Hedef Fiyat: 13.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]   

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.15 TL, Hedef Fiyat: 15.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 6.44 TL, Hedef Fiyat: 7.20 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 3.72 TL, Hedef Fiyat: 4.50 TL, Endekse Paralel Getiri]    

[TATGD.IS; Mevcut Fiyat: 2.50 TL, Hedef Fiyat: 2.90 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 Afyon Çimento 66.25 %11.8 
2 Arçelik 13.35 %5.5 
3 Emlak Konut 

GMYO 
2.65 %4.9 

4 Tofaş Oto. Fab. 13.60 %4.6 
5 Aksa 8.58 %3.4 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İttifak Holding 2.21 -%4.3 
2 GSD Holding 1.12 -%0.9 
3 T. Ekonomi Bank. 2.24 -%0.9 
4 Anadolu Sigorta 1.38 -%0.7 
5 Aksa Enerji 2.86 -%0.7 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.26 360.2 
2 T. Halk Bankası 15.15 172.7 
3 Emlak Konut 

GMYO 
2.65 144.6 

4 İş Bankası (C) 5.06 138.1 
5 Türk Hava Yolları 7.22 96.0 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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