
 

 



Cari işlemler hesabı Ekim’de 2.9milyar dolar, 10 ayda 51.9milyar dolar açık verdi. 

Merkez Bankası, Ocak- Ekim dönemi Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler 

hesabı 2013 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 144.7 oranında artışla 2 

milyar 890 milyon dolar düzeyinde açık verdi. Cari işlemler açığı yılın 10 ayında geçen 

yılın aynı dönemine göre % 31.2 oranında artışla 51 milyar 901 milyon dolar düzeyinde 

gerçekleşti. Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 12 

milyar 348 milyon dolar artarak 51 milyar 901 milyon dolara yükselirken, parasal 

olmayan altın hariç cari işlemler açığı 2 milyar 318 milyon dolar azalarak 42 milyar 220 

milyon dolara geriledi. Ekim ayında cari açık, piyasa beklentilerinin bir miktar altında 

kalarak sürpriz yapmadı. Söz konusu dönemde cari işlemler açığının artmasında, turizm 

ve diğer taşımacılık kaynaklı net hizmet gelirlerindeki artışa rağmen, dış ticaret ile gelir 

dengesi kaynaklı açıklardaki artışlar etkili oldu. Ocak Ekim dönemi dış ticaret açığı 11 

milyar 552 milyon dolar artarak 66 milyar 236 milyon dolara yükselirken, parasal 

olmayan altın kalemi hariç dış ticaret açığı 3 milyar 114 milyon dolar azalarak 56 milyar 

555 milyon dolara geriledi. 

Beyaz eşyada ÖTV indirimi gündemde. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz 

eşyaya enerji tasarrufunu teşvik etmek için destek vermeye hazırlandıklarını söyledi. 

Habere göre, Şimşek, teşvikin sadece beyaz eşya için örneğin buzdolabında A plus olan 

ürünler için geçerli olacağı, televizyon gibi kahverengi eşya grubunun kapsamda 

olmayacağını belirtti. Şimşek, bugünden yarına bir düzenlemenin söz konusu olmadığını 

bürokratların çalışma başlattığını hazırlayacakları öneriye göre hareket edileceğini 

kaydetti. Beyaz eşyada KDV %18, ÖTV ise %6.7 olarak uygulanıyor. 2009’da tüketimi 

artırmak için yapılan indirimlerde beyaz eşyanın ÖTV’si ilk 3 aylık dönemde ‘sıfır’ 

uygulanmış, ikinci indirim döneminde %2 olmuş, 30 Eylül 2009’dan itibaren de normal 

seviyesine çıkarılmıştı. Bu kez kapsama sadece belirli (düşük enerji harcayan) ürünler 

dahil olma ihtimali olduğu için potansiyel talep etkisi sınırlı ancak yine de olumlu olabilir. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 73,965.8 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 269,402.2 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,331.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,340.06 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,782.2 -1.1% 
Dow Jones 15,843.5 -0.8% 
NASDAQ-Comp. 4,003.8 -1.4% 
Frankfurt DAX 9,077.1 -0.4% 
Paris CAC 40 4,086.9 -0.1% 
Londra FTSE–100 6,507.7 -0.2% 
Rusya RTS 1,409.3 0.0% 
Shangai Composite 2,204.2 -1.5% 
Bombay Stock Exc. 21,171.4 -0.4% 
Brezilya Bovespa 50,068.0 -1.8% 
Arjantin Merval  5,186.3 -0.7% 
Nikkei 225 15,515.1 -0.6% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 73,965.8 -%0.2 %2.5 -%3.7 
USD/TRY 2.0294 %0.1 -%0.3 %14.2 
EUR/TRY 2.7932 %0.3 %2.5 %21.2 
EUR/USD 1.3764 %0.1 %2.8 %6.1 
Altın/Ons ($) 1,257.1 -%0.4 -%1.4 -%26.4 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT140218T10 90.9 %8.93 %9.13  
TRT140218T10 90.7 %9.00 %9.20  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Dün gündemde iki önemli gelişme vardı. İlk olarak Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa 

tahminleri paralelinde gerçekleşti. Detaylarda piyasaları rahatsız edecek önemde bir husus 

yoktu. Sonrasında TCMB Başkanı Başçı Gaziantep’de para politikaları konulu bir sunum 

gerçekleştirdi. Başçı’nın ana hatlarıyla bakıldığı zaman sürpriz birşey söylemediğini 

gördük. TCMB’nin uyguladığı faiz oranlarına ilişkin bazı teknik ifadeler ile sayısı her 

geçen gün biraz daha artan politika faizlerini adlandırma çabası dışında yeni birşey 

duymadık. 24 Aralık’ta yapılacak olan yıllık para ve kur politikası konulu toplantısında 

para politikasının öngörülebilirliğini artırmak adına bazı hususların netleştirileceği 

vurgulandı. Başkan Başçı’nın döviz kuru ve daha önce dile getirdiği 1.9200 hedefi ile 

ilgili konuşmaktan imtina ettiği sunumun normal şartlarda piyasalar üzerinde bir etkisi 

olmaması gerektiği kanaatindeydik. Ancak, durum pek de öyle olmadı. Başkan Başçı’nın 

piyasalardaki tansiyonu azaltabilecek cinsten bir açıklama yapabileceğini öngören 

piyasalar, açıklama öncesinde bir miktar iyimser pozisyon almıştı. USDTRY kurunu 

2.0250’ye çeken bu fiyatlama davranışı açıklamalar sonrasında tersine döndü. Her zaman 

olduğu üzere kurumsal kaynaklı döviz talebinin sürmesi ve dün öğleden sonra yeniden 

tırmanışa geçen FED kaynaklı kötümserlik nedeniyle gelen döviz talebi sonucunda 

USDTRY kuru 2.0450’ye varan bir yükseliş kaydetti. TL’nin döviz sepeti karşısındaki 

değeri 2.43, EURTRY kuru ise 2.82 ile yeni rekorlar kırdılar. Kur cephesindeki negatiflik 

hisse senedi ve faiz cephelerinde aynı oranda yaşanmadı. BİST-100 endeksi günü %0.2 

oranda kayıplar tamamlarken 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi yaklaşık 15 baz puan 

yükseliş kaydetti. 

Yurt dışı tarafta Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) 17-18 Aralık’taki toplantısında ne 

yapacağına ilişkin soru işaretleri gündemin ilk sırasını oluşturmayı sürdürüyor. ABD’de 

bütçe hususunda gelinen nokta beklentilere oranla oldukça olumlu duruyor. 2 ay önce 

yaşanan siyasi kriz ile karşılaştırıldığı zaman büyük bir aşama kaydedildiği aşikar. Bütçe 

ve kısıntılar ile ilgili olarak sağlanan partiler üstü mutabakat ve bu anlaşmaya 

Cumhuriyetçiler cephesinden de gelen destek dikkate alındığı zaman ABD’nin yakın bir 

gelecekte siyasi kriz yaşama ihtimali oldukça azalmış durumda. Bu, orta-uzun vadeli 

bakış açısıyla olumlu bir gelişme olmakla birlikte kısa vadede FED’in atacağı adımlar 

üzerinde etkili olması nedeniyle olumsuz algılanıyor. Hem güçlü gelen makroekonomik 

veriler, hem de bütçe hususunda mutabakata oldukça yaklaşılması nedenleriyle FED’in 

önümüzdeki haftaki toplantısında tahvil alımlarında azaltıma (tapering) başlayacağına 

ilişkin tahminler kuvvetlenmeye başladı. Küresel mali piyasalardaki satışların arkasındaki 

ana neden bu. Dün Amerikan endeksleri %1’e yakın düşüş kaydederken bu sabah Asya’ya 

da benzer bir eğilim hakim. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %2.87’ye gelmesi, 

gelişmekte olan ülke paralarındaki satışlar da bunu yansıtıyor... Her geçen gün, FED’in 

tapering’e başlaması ve bu sayede piyasalardaki belirsizliğin azalmasına biraz daha 

ihtiyaç duyuluyor. 

Bugün yurtdışı gündemde ABD’de açıklanacak perakende satışlar ile haftalık işsizlik 

maaşı başvuruları yer alıyor. Yurt içinde de yeni açıklanmaya başlanan perakende satış 

endeksi izlenebilir. FED’in 17-18 Aralık toplantısı yaklaştıkça piyasaların biraz daha 

“bekle ve gör” stratejisine gireceğini, bunun likidite koşullarında bozulmaya yol açacağını 

ve dolayısıyla sert fiyat hareketlerini de beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Türk mali 

piyasalarına ilişkin temkinli iyimser görüşlerimize rağmen piyasaların, özellikle de Türk 

 
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  

 

 



 



Lirası’nın, bir türlü toparlanamaması dikkat çekiyor. İletişim politikası anlamında bazı 

sorunlar olduğuna inanmamıza karşın Başkan Başçı’nın FED politikası-küresel fon 

hareketleri-Türk mali piyasa etkisine ilişkin analizlerine katılıyoruz. FED’in haftaya 

alacağı kararlar, atacağı adımlar sonrasında risk iştahında bir miktar iyileşme yaşanabilir. 

Bu durumda, son dönemde yüksek miktarda bir satış baskısı ile karşı karşıya kalan Türk 

mali piyasalarında da düzeltme olabilir. Ancak, biz bu şekilde bir düşünce içerisinde 

oldukça Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısında yeni dipler görmesi bizi biraz 

umutsuzluğa sevk ediyor. Döviz arz/talep açısından göremediğimiz bir unsur olduğu ya da 

algılamalarda tahminler ötesinde bir bozulma olduğuna ilişkin şüphelere sebebiyet 

veriyor. Bu soru işaretleri nedeniyle sonucu 18 Aralık akşam saatlerinde açıklanacak olan 

FED toplantısına kadar beklemek dışında bir opsiyon kalmıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Bagfaş yeni ihracat siparişi aldı. Bagfaş Trammo firmasından İtalya'ya ve Teotrade 

firmasından Yunanistan'a ihraç edilmek üzere toplam tutarı 2.32m dolar olan 4.000 ton 

NPK ve 3.300 ton NP kompoze gübre siparişi aldığını açıkladı. Sevkiyat Aralık ayında 

tamamlanacak olup ödemeler mal mukabili gerçekleşecek. 

Halkbank, faktöring ve leasing iştiraklerinin sermaye artırımına katıldı. Halkbank, 

iştirakleri olan Halk Faktoring ve Halk Leasing’in sermaye artırımlarına katıldığını 

açıkladı. Banka, Halk Faktoring’in sermaye artırımında 19mn TL Halk Leasing’in 

sermaye artırımında ise 135mn TL nakit sermaye artırımına katıldı. Haberin önemli bir 

etki yaratması beklenmiyor.  

Bloomberg’in haberine göre Halkbank hayat ve bireysel emeklilik şirketi satışı için 

danışmanlarla görüşmekte. Halkbank’ın Hayat ve Bireysel Emeklilik şirketi, hayat 

alanında %8.45 prim üretim pazar payı ile piyasada dördüncü büyük şirket olarak 

pozisyonlanmış durumda, bireysel emeklilik şirketi ise toplam katılımcı sayısında %2.9 

pazar payı bulunmakta. Halkbank’ın bu iştirakinde pay satışı banka’nın sermayesini ana 

işine odaklamasını sağlayacak ve satıştan elde edeceği olası kar bilançosuna olumlu 

olarak yansıyacaktır. Bu nedenle haber Halkbank için olumlu. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 38.50 TL, Hedef Fiyat: 50.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 15.25 TL, Hedef Fiyat: 20.50 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 Emlak Konut 

GMYO 
2.62 %4.9 

2 Anadolu Hayat 
Emek. 

5.56 %4.9 

3 Galatasaray 
Sportif 

28.10 %4.5 

4 Beşiktaş Futbol 
Yat. 

2.11 %3.4 

5 Türk Traktör 67.00 %3.1 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Metro Holding 0.85 -%8.6 
2 Arçelik 12.90 -%4.8 
3 Sinpaş GMYO 1.04 -%2.8 
4 Koza Madencilik 3.83 -%2.5 
5 Afyon Çimento 62.75 -%2.3 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.14 386.4 
2 İş Bankası (C) 4.98 237.3 
3 T. Halk Bankası 15.20 210.8 
4 Emlak Konut 

GMYO 
2.62 142.2 

5 Türk Hava Yolları 7.24 115.3 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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