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Gayri safi katma değerden en yüksek pay İstanbul’a ait. TÜİK tarafından açıklanan 
verilere göre Gayri safi katma değerden en yüksek payı %27.2 ile TR10 Bölgesi (İstanbul) 
aldı. Kişi başı en yüksek bölgesel gayri safi katma değer 2011 yılında 23 bin 247 TL ile 
İstanbul için hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Bölgesel Gayrisafi 
Katma Değer verilerini yayımladı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’de (26 
Bölge) yapılan hesaplamalara göre; 2011 yılı için TR10 Bölgesi (İstanbul) 312 milyar 438 
milyon TL ile en yüksek gayri safi katma değere ulaştı ve toplam gayri safi katma 
değerden %27.2 pay aldı. İstanbul’u, 99 milyar 305 milyon TL ve %8.6 pay ile TR51 
Bölgesi (Ankara) ve 75 milyar 922 milyon TL ve %6.6 pay ile TR31 Bölgesi (İzmir) 
izledi. Bölgesel gayri safi katma değer hesaplarında en düşük payı %0.7 ile TRA2 Bölgesi 
(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) aldı. 

Kuzey Irak doğalgazında sabit tarife planlanıyor. Zaman Gazetesi’nde yer alan habere 
göre, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Kuzey Irak’tan alması planlanan doğalgaz için 
petrol fiyatına endeksli bir tarife yerine 20 yıl boyunca geçerli olması beklenen sabit bir 
tarife planlanıyor. Buna ek olarak fiyatlama seviyesi olarak bin metreküp başına 250 dolar 
seviyesi öngörülüyor. Gazetede yer alan haberde 2017’de 4 milyar metreküp olarak 
başlayacak gaz transferinin ilerleyen aşamada 20 milyar metreküpe kadar çıkabileceği 
düşünülüyor. Türkiye’ye ucuz doğalgaz sağlanması başta doğalgazı etkin olarak kullanan 
Trakya Cam gibi sanayi şirketleri olmak üzere, doğalgaz baskın elektrik üretimi yapan 
Aksa Enerji ve EnerjiSA gibi şirketler için de olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. 
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 30 Aralık 2013 
Pazartesi 
 

 İMKB verileri 
İMKB–100 63,885.2 
Piyasa Değeri-TÜM ($m) 219,328.4 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 62,616.7 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,473.22 
 

 Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 
S&P 500 1,841.4 0.0% 
Dow Jones 16,478.4 0.0% 
NASDAQ-Comp. 4,156.6 -0.3% 
Frankfurt DAX 9,589.4 1.1% 
Paris CAC 40 4,277.7 1.4% 
Londra FTSE–100 6,750.9 0.8% 
Rusya RTS 1,445.4 -0.2% 
Shangai Composite 2,101.3 1.4% 
Bombay Stock Exc. 21,193.6 0.6% 
Brezilya Bovespa 51,266.6 0.1% 
Arjantin Merval  5,400.2 2.3% 
Nikkei 225 16,178.9 0.0% 

 

 Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 63,885.2 -%1.0 -%14.7 -%18.6 
USD/TRY 2.1604 %3.1 %7.2 %21.2 
EUR/TRY 2.9844 %4.0 %8.9 %26.2 
EUR/USD 1.3814 %0.9 %1.6 %4.1 
Altın/Ons ($) 1,216.2 %0.3 -%3.0 -%26.9 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT140218T10 88.1 %9.87 %10.11  
TRT080323T10 81.5 %10.24 %10.50  

 

 İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 
Global Piyasalar: 

Global borsalar Noel tatilinin neden olduğu rehavete rağmen geçtiğimiz hafta da 
yükselirken, bunda ABD tarafında açıklanan güçlü ekonomik veriler sonrasında global 
ekonomik aktiviteye ilişkin algılamalarda yaşanan toparlanma etkili oldu. ABD borsaları 
ortalamada %1.3 artarken, Avrupa borsalarındaki yükselişler %2.0’ye ulaştı.Asya 
borsalarında da pozitif eğilimli bir seyir yaşanırken, Jpy’deki değer kayıplarının da 
etkisiyle Japonya borsasındaki yükselişler bir kademe belirgin oldu. Öyle ki, Japonya 
hariç Asya borsaları ortalamada %1.2 artarken, Japonya borsası %1.9 yükseldi. EurUsd 
paritesi 1.367 seviyelerinden açıldığı haftayı 1.375 seviyelerinden tamamlarken, GbpUsd 
paritesi de 1.634 seviyelerinden 1.648’e yükseldi. Asya para birimleri Usd karşısında 
görece zayıf bir seyir izlerken, özellikle dış finansman ihtiyacı yüksek ülkelerin para 
birimlerinde değer kayıpları devam etti. Bunların dışında UsdJpy paritesi de Japonya 
Merkez Bankası’nın %2’lik enflasyon hedefine ulaşmak adına ek adımlar atabileceği 
beklentileriyle 104.1 seviyelerinden 105.2’ye yükseldi. ABD tarafında açıklanan güçlü 
ekonomik veriler sonrasında global ekonomik aktivitenin toparlanacağı beklentileri petrol 
fiyatlarında yükselişlere neden olurken, yükselişi destekleyen bir diğer faktör de petrol 
stokları rakamları oldu.  

Yurtiçi Piyasalar: 

17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında artan politik belirsizliğe 
bağlı olarak bozulan risk algılamaları Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratmaya devam 
ederken, BİST-100 endeksi geçtiğimiz hafta %8.2 geriledi. Düşüşte bankacılık hisseleri 
öne çıkarken, BİST-bankacılık endeksi ortalamada %10.3 değer kaybetti. Politik taraftaki 
gelişmelerin Borsa İstanbul’un seyri açısından belirleyici olacağı haftada, oynaklığın 
yüksek kalmaya devam edebileceğini hatırlatıyoruz. Veri açıklamalarının dolaylı takip 
edileceğini düşünmekle birlikte, tepki alımlarının sınırlı kalabileceği kanaatindeyiz. Tüm 
bunlara bağlı olarak BİST-100 endeksinin 59,300 – 67,400 aralığında hareket etmesini 
bekliyoruz. Artan politik belirsizliğin neden olduğu riskten kaçış, ve ABD tahvil 
faizlerindeki yükselişler Türk tahvil piyasasını olumsuz etkilerken, tahvil faizleri 
ortalamada 40 baz puan yükseldi. Öyle ki, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi 
%9.70 seviyelerinden %10.17’ye yükselirken, 10 yıl vadeli tahvilin faizi de %10.0’dan 
%10.61’e hareket etti. Bu hafta, Tuik’in açıklayacağı Aralık ayı Tüfe enflasyon 
rakamlarının da tahvil faizlerinin seyri açısından önemli olacağını hatırlatıyoruz. Mevcut 
yüksek seviyelerin devam edebileceğini düşündüğümüz haftada 2 yıl vadeli gösterge 
tahvilin bileşik %9.8 - %10.4 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 10 
yıl vadeli tahvilin de bileşik %10.2 - %10.9 aralığında işlem görebileceğini tahmin 
ediyoruz. Kur tarafında da Türkiye’ye ilişkin risk algılamalarının Türk lirasının seyri 
açısından belirleyici olacağını düşünmekle birlikte, Merkez Bankası’nın atacağı adımların 
da önemli olacağını hatırlatıyoruz. Banka’nın agresif döviz satımları 
gerçekleştirebileceğini hatırlatırken, UsdTry’nin 2.08 – 2.18 aralığında hareket etmesini 
bekliyoruz. Bununla birlikte (0.5*Eur + 0.5*Usd) sepetinin de 2.480 – 2.580 aralığında 
hareket edebileceğini düşünüyoruz. 

 Piyasa Gündemi 
30 Aralık Pazartesi Türkiye Gelen Turist Sayısı -- Kasım

31 Aralık Salı Dış Ticaret Dengesi -- Kasım
ABD Tüketici Güven rakamları

1 Ocak Çarşamba Piyasalar kapalı

2 Ocak Perşembe Aralık Ayı Sanayi Üretimi
ABD İnşaat Harcamaları

3 Ocak Cuma Türkiye Aralık ayı ÜFE/TÜFE  
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Şirket Haberleri  
BİM hisse geri alımına hazırlanıyor. BİM yaptığı açıklamada piyasalardaki mevcut 
dalgalanmalar neticesinde şirket hisselerinin şirket faaliyetlerinin gerçek performansını 
yansıtmadığı düşüncesinden hareketle, gerekli görüldüğü takdirde şirket hisselerinin geri 
alım yapılabilmesine ilişkin kararın ilk Genel Kurul onayına sunulacağını ifade etti. Plana 
göre BİM geri alım için ayrılacak fonu şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en 
fazla  200m TL olarak belirledi. Geri alım için üst hisse birim fiyat limiti ise 40 TL olarak 
belirlendi. 

Sinpaş GMYO iTower projesi için yüklenici Fer Yapı ile olan anlaşmasını revize etti. 
Buna göre şirket kalan 49 birimden 32’sine sahip olacak (%61 gelir payı) ve Fer Yapı hali 
hazırdaki ünitelerin operasyonel işlemlerini Ocak 2015’e kadar sürdürecek. Değişikliğin 
şirketin operasyonel karlılığı açısından önemli bir etkisi bulunmuyor. 

Tofaş 2014’te iç talepte %5-8 daralma öngörüyor. Tofaş CEO’sunun basında yer alan 
açıklamalarına göre 2014’te otomotiv pazarı (hafif araç) 770-800 bin adet olarak 
öngörülüyor. Bu yılın 840 bin adet civarında tamamlanacağı düşünülürse, bu öngörü 
2014’te pazarda %5-8 daralma beklentisine işaret ediyor.   

THY 7 dar gövdeli Airbus uçak için opsiyondan kesin siparişe geçti. THY Airbus’tan 
satın alınan 7 adet A321-200 NEO uçak opsiyonunun, 2018 yılında teslim alınmak üzere 
kesin siparişe çevrilmesine karar verildiğini açıkladı. THY Mart 2013’te ilgili uçak 
modelleri için Airbus’a 117 adetlik sipariş vermişti. Filoya 2015-2020 arasında girmek 
üzere bu siparişlerin 82 adedi kesin, 35 adedi ise opsiyondu. Daha sonra Nisan ayında 
Boeing’e verilen ve filoya 2016-2021’de girecek toplam 95 adetlik yine dar gövdeli uçak 
siparişi ise 70 adet kesin, 25 adet opsiyondan oluşuyordu. THY’nin Kasım sonu itibarıyla 
filosunda 232 uçak bulunuyor.     

Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC’nin son araştırma notlarında verdiği 
tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 0.79 TL, Hedef Fiyat: 1.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 
[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 11.90 TL, Hedef Fiyat: 13.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 
[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 5.80 TL, Hedef Fiyat: 10.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

         
    İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 TAV Havalimanları 14.50 %8.6 
2 Petkim 2.67 %4.7 
3 Anadolu Efes 22.20 %4.2 
4 Enka İnşaat 5.76 %2.9 
5 Bim Mağazalar 40.50 %2.8 
En çok düşen 5   
 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İhlas Holding 0.36 -%16.3 
2 İhlas Ev Aletleri 0.35 -%14.6 
3 GSD Holding 0.81 -%9.0 
4 Banvit 1.91 -%8.6 
5 Koza Altın 22.90 -%8.4 
En  yüksek hacimli 5   
 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 T. Halk Bankası 11.65 445.2 
2 Garanti Bankası 6.48 377.6 
3 Emlak GMYO 2.05 307.0 
4 Akbank 6.12 246.9 
5 Türk Hava Yolları 5.80 233.0 
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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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