
 

 



Piyasaların 2013 yılı sonu TÜFE beklentisi % 7.35’e geriledi. Merkez Bankası, mali ve 

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

Buna göre, 2013 yılı Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki 

anket döneminde % 0.36 düzeyindeyken, bu anket döneminde % 0.42 olarak tahmin 

edildi. Ocak ayı için TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla % 0.73 ve % 0.68 

oldu. 2014 yılı Şubat ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde % 0.51 olarak gerçekleşti. 

Piyasaların 2013 yılı sonu TÜFE beklentisi Aralık’ta % 7.71’den % 7.35’e geriledi. 2013 

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

beklentileri sırasıyla % 6.74 ve % 6.37 oldu. Piyasaların 2013 yılı sonu yıllık GSYH 

büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde % 3.5 düzeyinde iken, bu anket döneminde 

% 3.7 oldu. 2014 yılı GSYH büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde % 3.8 

iken, bu anket döneminde % 3.9 olarak gerçekleşti. 

BDDK bireylerin tüm kredi taksitlerini aylık maaşın belli bir oranına limitlemeyi 

planlıyor. Radikal Gazetesi’ndeki habere göre BDDK, bireylerin ev, araba, ihtiyaç kredisi 

gibi tüm kredi taksitlerini aylık maaşın belli bir oranına limitlemeyi planlıyor. 

Hatırlanacağı üzere BDDK halihazırda kredi kartlarının aylık harcama limitini kişilerin 

gelirlerinin belli bir oranı ile sınırlandırmak ve kredi kartlarında toplam taksit sayısını 

sınırlandırmakla ilgili çalışmalar yürütmekte. Radikal Gazetesi’ndeki haber içeriğinde 

konut kredilerinin de olması nedeni ile enteresan. BDDK’dan şu ana kadar konut 

kredilerinin sınırlandırılması ile ilgili bir adım atılmamıştı. Her ne kadar konut kredileri 

ile ilgili bir sınırlandırmanın kısa vadede gerçekleşmesi çok olası görülmese de bu haber 

konut gayrimenkul sektörü üzerinde olumsuz etki yaratabilir. 
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Pazartesi 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 74,065.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 268,102.4 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,021.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,103.44 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,775.3 0.0% 
Dow Jones 15,755.4 0.1% 
NASDAQ-Comp. 4,001.0 0.1% 
Frankfurt DAX 9,006.5 -0.1% 
Paris CAC 40 4,059.7 -0.2% 
Londra FTSE–100 6,440.0 -0.1% 
Rusya RTS 1,391.9 -0.1% 
Shangai Composite 2,196.1 -0.3% 
Bombay Stock Exc. 20,715.6 -1.0% 
Brezilya Bovespa 50,051.2 -0.1% 
Arjantin Merval  5,258.3 0.7% 
Nikkei 225 15,403.1 0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 74,065.0 %1.4 %2.4 -%3.8 
USD/TRY 2.0404 %0.2 -%0.5 %15.2 
EUR/TRY 2.8031 -%0.1 %1.8 %21.2 
EUR/USD 1.3738 -%0.3 %2.3 %5.1 
Altın/Ons ($) 1,236.0 %0.5 -%4.0 -%27.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT150120T16 106.5 %9.09 %9.30  
TRT071015T12 99.1 %8.81 %9.00  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Ve merakla beklenen hafta geldi... Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) para politikası 

kurulu (FOMC) üyeleri 17-18 Aralık’ta bir araya gelecek. Alınacak karar, Başkan 

Bernanke’nin FED başkanı sıfatıyla yapacağı son basın toplantısıyla kamuoyuna 

duyurulacak. Son dönemde ABD’den gelen güçlü makro ekonomik veriler paralelinde 

FED’in aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımlarında azaltıma (tapering) gidebileceği 

bekleniyor. Bununla birlikte, enflasyon cephesindeki düşüş eğiliminden ötürü FED’in bir 

süre daha bekleyebileceğini savunanlar yok değil. Anketlerin işaret ettiği tabloda 

katılımcıların %50’si tapering’e bu ay başlanacağını, %50’si ise 2014 yılı ilkbaharında 

başlanacağını savunuyor. FED’in ne tür bir karar vereceğine ilişkin temel olarak iki 

senaryo olduğu kanaatindeyiz: 

a) FED, işgücü piyasası ve ekonomik aktivitede önemli bir toparlanma olduğuna dikkat 

çekmekle birlikte enflasyondaki düşüşü ön plana çıkarır. Tapering’e başlamaz ancak kısa 

süre içerisinde başlayacağı sinyalini verir. Oylamaya katılan üyelerden en az ikisi karşı 

yönde oy kullanır. 

b) FED, işgücü piyasası ve ekonomik aktivitede önemli ölçüde bir toparlanma olduğunu 

belirtir ve minik adımlarla tapering’e başlar (5-10 milyar dolarlık bir azaltım). 

Enflasyondaki düşüşe özel bir önem atfeder ve sıfır faiz politikasının (ZIRP) 

beklentilerden daha uzun süre korunacağını vurgular. Bunu da hem tahminlerle, hem de 

FED’e park edilen likiditeye uygulanan faizi sıfırlayarak yapar. 

İlk bakışta bu senaryolardan ilkinin mali piyasalar açısından olumlu olabileceği görülüyor. 

Ancak, uzun süredir piyasaları şekillendiren bir belirsizliğin bir süre daha kuvvetlenen bir 

olasılıkla sürecek olmasını pek olumlu görmüyoruz. Bu ihtimalin, daha güvercin bir tonla 

dile getirilmesi belki olabilir ama şahince bir tavırla dillendirilmesinin küresel mali 

piyasalardaki satış eğilimini sürdüreceği kanaatindeyiz. İkinci senaryo ise ilk bakışta 

olumsuz gibi algılanabilir. Ancak, birincisi için söylediğimizin tam tersi olarak, uzun 

süredir gündemde olan bir belirsizliğin giderilmesi, üstelik de tahvil alımları ile sıfır faiz 

politikası arasındaki farka vurgu yapılması ve bu bağlamda da somut adımlar atılması 

mali piyasalarca olumsuz karşılanmayabilir. Çarşamba günü gece saatlerinde açıklanacak 

olan karara kadar piyasalarda bekle ve gör şeklinde bir stratejinin hakim olacağı 

kanaatindeyiz. 

Bu hafta Türkiye için de merkez bankası haftası olacak. TCMB, yarın Aralık ayı olağan 

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını düzenleyecek. Toplantının, FED toplantısından 

bir gün önce olması önemini oldukça azaltıyor zira tüm dünyanın üzerine yoğunlaştığı bir 

haber öncesinde TCMB’nin anlamlı bir adım atması pek mümkün olmayacaktır. PPK 

toplantılarının en azından 2014 yılında FED faiz toplantıları ile uyumlu bir takvime sahip 

olmasını umut ediyoruz. Başkan Başçı’nın geçen haftaki Gaziantep sunumu ve bu 

sunumda dile getirdiği ifadeler nedeniyle bu haftaki PPK toplantısına yönelik önemli bir 

beklenti yok. TCMB’nin makroekonomik gidişat ile ilgili duruşunu değiştirmeyeceği ve 

enflasyonun beklentilere yakınsayana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğini 

yinelemesi bekleniyor. Geçen ay olduğu gibi teknik bir adımın atılması güç görünse de 

TCMB’den sürpriz gelmesi sürpriz bir durum arz etmiyor. Bu nedenle de önemli bir 

beklenti olmamakla birlikte yarın TSİ14:00’te açıklanacak olan karar yakından 

izlenecektir. 

 
Piyasa Gündemi 

16 Aralık Pazartesi Türkiye İşsizlik Oranı- Eylül

Euro-zone Ticaret Dengesi- Ekim

ABD Sanayi Üretimi- Kasım

ABD Kapasite Kullanım Oranı- Kasım

17 Aralık Salı İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi- Kasım

İngiltere Perakende Satışlar- Kasım

Euro-zone Tüketic Fiyat Endeksi- Kasım

Türkiye Gösterge Repo Faizi- Aralık

Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi- Aralık

ABD Tüketici Fiyat Endeksi- Kasım

ABD Cari Hesap-3Ç

18 Aralık Çarşamba İngiltere İşsizlik Oranı- Ekim

ABD Konut Başlangıcı- Kasım

ABD İnşaat İzinleri-  Kasım

ABD FOMC Faiz Kararı- Aralık

19 Aralık Perşembe Euro-zone Cari Hesap- Ekim

İngiltere Perakende Satışlar- Kasım

ABD Varolan Konut Satışları- Kasım

20 Aralık Cuma Almanya Üretici Fiyat Endeksi- Aralık

İngiltere GSYH- 3Ç

İngiltere Cari Hesap- 3Ç

ABD GSYH- 3Ç

Euro-zone Tüketici Güveni- Aralık  

 

 



 



Sene sonu yaklaşıyor olması ve kritik FED toplantısı öncesinde pozisyonların iyice 

hafiflediği ve işlem hacminin de oldukça azaldığını gözlemliyoruz. Bu tarz bir piyasa 

ortamında ciddi bir beklenti olmaması durumunda sakin ve dar bant içerisinde bir hareket 

olur. Ancak, önemli FED beklentisi, sert hareketlere neden olabiliyor. Çarşamba akşamı 

gelecek kararın Perşembe ve Cuma günü hazmedileceği ve fiyat seviyesine 

yansıtılacağını, sonrasında ise piyasaların yılsonu tatiline çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu 

ortamda, makroekonomik veriler izlenmeye devam edilecek. Özellikle de sinyal etkileri 

nedeniyle FED toplantısı öncesindekiler. Bu kapsamda ABD’de bugün açıklanacak olan 

Empire imalat endeksi, fon hareketleri, sanayi üretimi ile kapasite kullanımı izlenecek. 

Euro bölgesinde imalat ve hizmet sektörü PMI rakamları ile FED Başkanı Bernanke’nin 

gece saatlerindeki konuşması izlenecek. Türkiye’de ise Eylül ayı istihdam verisi önemli 

olabilir. 

Fiyat seviyelerine ilişkin yorumda bulunmak oldukça zor. Öncelikle, FED’in tapering’e 

gitme ihtimalinin kuvvetli olduğu, buna karşılık Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha 

fazla gevşemeyi gündeme aldığı bir ortamda EURUSD paritesinin 1.38’lere gelmesi kafa 

karıştırıyor. Bu konu üzerinde çok konuşmak mümkün ancak kısaca tahminlerimizi 

vermek gerekirse kısa vadede 1.40’lara dahi bir hareket olma ihtimalinin olduğunu ancak 

2014 yılında düşüş yönünde bir eğilim izleneceğini ve EURUSD’nin yılı 1.20-1.25 

bandında bitireceğini öngörüyoruz. Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısında 2.42’ler ile 

tarihin en yüksek seviyesinde olması, kurumsal kaynaklı döviz talebi ile yurtdışı kaynaklı 

fon kapamalarını yansıtıyor. TCMB bugün ekstra parasal sıkılaştırma uygulayacak ve en 

az 100 milyon dolarlık bir döviz satışı yapacak. 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

BİM Ziylan Grubu hisselerinin alımını tamamladı. BİM yaptığı açıklamada Ziylan Grubu 

bünyesindeki Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Polaris Pazarlama ve Mümessillik 

A.Ş. ve Uğur İç ve Dış Ticaret A.Ş.'lerinin %11.5 oranındaki hisselerinin devrinin 12 

Aralık 2013  tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti. BIM bu hisseler için toplam 105.4m TL 

ödedi. Ancak bu rakam şirketlerin 2013 yılsonu finansal performanslarına göre revize 

edilebilecek.  

Gübretaş Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile anlaşmasını 5 yıl uzattı. Gübretaş, iç 

piyasadaki önemli gübre alıcılarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile 2008-

2013 döneminde geçerli olan tedarikçi anlaşmasını beş yıl uzattı. TKKB, üyelerinin gübre, 

kredi, makine, ekipman ve tesis gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Hürriyet ve Doğan Yayın Holding DHA’nın nakit sermaye artışına katılacaklar. Grup 

şirketlerinden Doğan Haber Ajansı 8DHA) sermayesini nakit 7m TL artışla 3m TL’den 

10m TL’ye yükseltiyor. Hürriyet bu artışa %53.1 payı karşılığı 3.7m TL, Doğan Yayın ise  

%46.8 payı karşılığı 3.3m TL ödeme ile katılacaklar.   

THY Kasım trafik verileri. THY Kasım’da yolcu sayısını %21, doluluk oranını 0.6 puan 

(%76.0) ve kargo-posta hacmini %30 oranında artırdı. Ocak-Kasım’da ise toplam yolcu 

%24 artarken, doluluk oranı 1.5 puan (%79.3), kargo-posta %20, ortalama günlük uçak 

kullanımı %2(12:42 saat) arttı. Kasım’da THY filosuna net bir uçak eklerken uçuş ağına 

iki yeni nokta ekledi. Böylece Kasım sonunda filo 232 uçağa, uçulan nokta sayısı da 

242’ye ulaştı. Ocak-Kasım verileri yıl içindeki trend ile ve HSBC’nin 2013 trafik 

tahminleri ile uyumlu.   

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 45.90 TL, Hedef Fiyat: 50.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 3.63 TL, Hedef Fiyat: 4.50 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DYHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.63 TL, Hedef Fiyat: 1.05 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HURGZ.IS; Mevcut Fiyat: 0.70 TL, Hedef Fiyat: 1.25 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.20 TL, Hedef Fiyat: 10.00 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 
2.61 %7.0 

2 Teknosa İç ve Dış 
Ticaret 

12.50 %4.2 

3 Arçelik 12.90 %3.6 
4 Hürriyet Gzt. 0.70 %2.9 
5 Garanti Bankası 7.22 %2.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Ak Enerji 1.27 -%1.5 
2 İhlas Holding 0.66 -%1.5 
3 İttifak Holding 2.01 -%1.5 
4 Galatasaray 

Sportif 
26.90 -%0.7 

5 Aygaz 8.54 -%0.7 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.22 311.9 
2 İş Bankası (C) 4.97 238.0 
3 T. Halk Bankası 15.50 222.1 
4 Emlak Konut 

GMYO 
2.61 152.6 

5 Türk Hava Yolları 7.20 124.7 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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