
 

 



Cari İşlemler Dengesi 2012’de 48.9 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası 2012 yılı 

Ocak-Aralık Dönemi Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler 

hesabı, 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 29.8 oranında azalışla 4 

milyar 658 milyon dolar açık verdi. Cari işlemler açığı, 2012 yılında bir önceki yıla göre 

% 36.7 oranında, 28 milyar 352 milyon dolar tutarında azalarak 48 milyar 867 milyon 

dolara geriledi. Bu gelişmede dış ticaret açığının 23 milyar 537 milyon dolar azalarak 65 

milyar 602 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 3 

milyar 929 milyon dolar artarak 21 milyar 932 milyon dolara ulaşması ve gelir 

dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 1 milyar 247 milyon dolar azalarak 6 milyar 

594 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.  

BDDK Başkanı Mukim Öztekin, bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerin 

yapıldığı basın toplantısı düzenledi. Öztekin basın toplantısında TMSF'nin mevduat 

sigortasını 100,000 TL'ye çıkarması bankalara ilave maliyet getirebileceği, bunun da 

mevduat maliyetini bir miktar arttırabileceğini buna ek olarak cari açığa olumsuz katkı 

yapan kredilerle ilgili ihtiyaç duyulursa yeni düzenleme yapılabileceğini söyledi. Öztekin 

ayrıca kredi kartlarında ihtiyaç olursa harcamaları sınırlayıcı düzenlemelerin mutlaka 

yapılacağını ve bankaların 2013'te 2012 yılındaki kârlarını yakalamasının daha zor 

olacağını belirtti. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 77,943.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 312,747.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 89,244.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,867.20 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,520.3 0.1% 
Dow Jones 13,982.9 -0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,196.9 0.3% 
Frankfurt DAX 7,711.9 0.7% 
Paris CAC 40 3,698.5 0.3% 
Londra FTSE–100 6,359.1 0.3% 
Rusya RTS 1,612.7 1.9% 
Shangai Composite 2,432.4 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,608.1 0.2% 
Brezilya Bovespa 58,405.7 -0.2% 
Arjantin Merval  3,307.8 0.8% 
Nikkei 225 11,251.4 -1.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 77,943.4 -%0.2 -%4.9 %30.6 
USD/TRY 1.7590 -%0.4 -%0.1 -%0.1 
EUR/TRY 2.3712 %0.0 %0.8 %2.2 
EUR/USD 1.3480 %0.4 %0.9 %2.2 
Altın/Ons ($) 1,644.4 -%0.3 -%2.1 -%4.8 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.48   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalardaki iyimserlik ivme kaybetmeden korunuyor. Bono ve tahvil 

piyasasından hisse senetlerine yönelik eğilimin sürdüğünü, bunun faizlerde yükselişe, 

hisse senetlerinde de değerlenmeye yol açtığını görüyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 

%2.06 ile son 10 ayın en yüksek düzeyine çıkarken DJI hisse senedi endeksi tüm 

zamanların en yüksek seviyelerinde, S&P500 endeksi ise son beş yılın zirvesinde 

salınıyor. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarını beklenenden daha erken 

bir zaman diliminde sonlandırabileceğini ilişkin algılamalar bono ve tahvil piyasasında 

satışlara yol açıyor. Bu algılamalar çok kuvvetli olmasa da faizlerin geldiği mevcut 

seviyelerden bono ve tahvillere yatırım yapmak cazip gelmiyor. Buna alternatif olarak 

krizden çıkış sinyallerinin de etkisiyle hisse senetlerine yatırım yapmak daha cazip 

geliyor. Bu da gelişmiş dünyada paranın hızlı bir şekilde bono ve tahvil piyasasından 

çıkıp hisse senetlerine park etmesine neden oluyor. Faizlerdeki yükselişin kademeli ve 

çok da sert olmaması koşuluyla bu eğilimin uzun bir süre korunma ihtimali kuvvetli 

görünüyor. 

Türkiye cephesinde son günlerde bu eğilimin tam tersini görüyoruz. Yani, kısa vadeli 

faizler tarihin en düşük düzeyinde işlem görürken hisse senedi endeksi ise Ocak başında 

görülen tarihi zirvenin yaklaşık %10 altında bulunuyor. Türk mali piyasalarındaki bu 

eğilim, genel gidişatın yurtdışı ile farklılık arz ettiği şeklinde yorumlanmamalı. Bunda, 

TCMB’nin uyguladığı inovatif para politikası ile kar satışı ihtiyacının belirleyici olduğu 

kanaatindeyiz. TCMB, finansal istikrarı korumak amacıyla bir yandan TL’deki 

değerlenmeyi sınırlamak, diğer yandan ise kredi hacmini kontrol altına almak adına 

adımlar atıyor. Bunun için de hem faiz koridorunu aşağı çekiyor hem de zorunlu karşılık 

oranlarını artırıyor. Bu da kısa vadeli faizlerde düşüşe neden oluyor. Türkiye 

ekonomisinin uzun vadeli görünümündeki iyileşme de Türk tahvillerine ilgi doğurmak 

suretiyle kısa vadeli faizleri tarihi dip seviyelere itiyor. Benzer güdü hisse senedi 

piyasasında da etkili olmuştu. Ancak, bir yandan rekor seviyelerden gelen kar satışları, 

diğer yandan zorunlu karşılıklardaki artışın bankacılık sektörü karlarını olumsuz etkileme 

potansiyeli hisse senetlerini olumsuz etkiledi. TCMB’nin önümüzdeki hafta 

düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da benzer yönde adımlar atma 

ihtimali kuvvetli çünkü bankacılık sektörü kredi hacmindeki yıllık artış %20’nin üzerine 

gelirken reel efektif döviz kuru da 120 seviyesinin üzerinde kalmaya devam edecek. Bu 

nedenle, kısa vadeli faizlerin düşük seviyesini koruyacağını, uzun vadeli tahvil ve bono 

faizlerinin yurtdışı faizlerdeki yükselişin de tetiklemesi ile yukarı gideceğini ve faiz 

eğrisinin dikleşeceğini düşünüyoruz. Türk Lirası’nın bir miktar zayıflayabileceğini ve 

zorunlu karşılık oranlarındaki artış nedeniyle bankacılık sektörü hisselerinin bir miktar 

daha satış baskısına maruz kalabileceğini öngörüyoruz. 

Güncel gelişmelere gelirsek, Türkiye’de dün açıklanan Aralık ayı cari işlemler açığının 

beklentilerin altında kalması Türk Lirası’nı bir miktar olumlu etkiledi. Sabah saatlerinde 

1.7700 civarından işlem gören USDTRY kuru gün içerisinde 1.7650’ye doğru bir düşüş 

sergiledi. Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değeri ise 2.0660 ile son üç haftanın en 

düşük düzeyine gelmiş durumda. Hisse senetleri, cari işlemler dengesi kaynaklı 

iyimserliğe pek tepki veremedi ve günü %0.2 oranında kayıpla bitirdi. 

 
Piyasa Gündemi 

11 Şubat Pazartesi Önemli bir veri bulunmamaktadır.

12 Şubat Salı İngiltere TÜFE - Ocak

İngiltere Parakende Fiyat Endeksi - Ocak

13 Şubat Çarşamba Almanya Toptan Fiyat Endeksi - Ocak

Türkiye Cari Açık - Aralık

ABD İthalat Fiyat Endeksi - Ocak

14 Şubat Perşembe Almanya GSMH- 4.Ç

Euro Zone GSMH - 4.Ç

15 Şubat Cuma Euro Zone Dış Ticaret Dengesi - Aralık

ABD Sanayi Üretimi - Ocak  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.759 -%0.6 -%0.4 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.86 -%0.5 %0.8 -%0.1 -%1.1 
USD/HUF 215.6 -%1.0 -%2.8 %0.4 %2.5 
USD/BRL 1.9648 -%1.3 -%3.8 %0.7 %3.6 
USD/PLN 3.0890 -%0.1 -%0.3 -%0.5 %0.0 

 

 



 



Yurtdışı piyasalardaki iyimserliğe rağmen genel ekonomik gidişat pek de olumlu 

gitmiyor. Bu sabah Japonya’dan gelen GSYH büyümesi eksi %0.1 olurken Japon 

ekonomisi üç çeyrek üst üste daralmış oldu. Az önce Almanya’dan gelen rakam da eksi 

%0.6 ile beklentilerin altında kaldı. Gün içinde diğer AB ekonomilerinden de gelecek 

büyüme rakamlarının olumsuz cephede olması bekleniyor. Piyasalar açısından uzun 

vadede önemli olan ekonomilerin büyümesi... Ancak, kısa vadede mali piyasalardaki 

iyimserliği destekleyen ana etken merkez bankalarının aşırı parasal genişlemesi. 

Ekonomik tablonun olumsuz sürmesi parasal genişlemenin devam edeceği anlamına 

geliyor. Böylelikle de mali piyasalar kısa vadede olumsuz verilere şaşırtıcı bir şekilde 

olumlu tepki vermeye başlıyor. Bu nedenle bugünkü zayıf verilerin mali piyasalardaki 

olumlu havayı bozmayacağı kanaatindeyiz. 

Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile birçok bölge FED başkanının 

konuşmaları; Euro Bölgesi büyüme verisi, G20 toplantısından çıkacak sonuçlar izlenecek. 

Küresel mali piyasalardaki olumlu havanın korunacağını ancak bir miktar kar satışı 

yaşanabileceğini düşünüyoruz. EURUSD paritesine ilişkin görüşlerimizi koruyoruz. Uzun 

vadede yön yukarı olsa da kısa vadede 1.3170’e varan bir kar realizasyonu hareketini 

görebileceğimizi düşünüyoruz. EURUSD paritesinde kısa vadeli aşağı yönlü beklentimiz 

nedeniyle USDTRY kurunda 1.76’lı rakamların döviz alım fırsatı yarattığını tahmin 

ediyoruz. Özellikle de haftaya yapılacak PPK toplantısı öncesinde. Türk hisse 

senetlerindeki zayıf seyrin sürdüğünü, faiz eğrisinin dikleşmeye devam edeceğini 

öngörüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Şirket Haberleri 

HSBC, Petkim’de önerisini “Endeksin Altında Getiri”ye düşürdü. Son dönemde 

açıklanan maliyet azaltıcı önlemlerin şirkete uzun vadede yılda 200 milyon dolarlık 

FAVÖK katkısı sağlama potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Ancak hissenin son üç ayda 

%60 seviyesini bulan yüksek getirisi sonrasında, değerlemenin ve rasyoların işaret ettiği 

karlılık seviyelerinin çok iyimser olduğunu düşünüyoruz. Hedef fiyatımızı 2.50TL’den 

2.75TL’ye yükseltirken, önerimizi Endeksin Üzerinde Getiri’den Endeksin Altında 

Getiri’ye düşürüyoruz. Maliyet azaltıcı önlemlerin beklentilerden yüksek seviyelere 

ulaşması ve petrokimya sektörünün beklenenden daha hızlı toparlaması hedef fiyatımız ve 

önerimiz için en önemli riskleri oluşturmaktadır. 

Emlak Konut GMYO Kuasar projesini 935 milyon TL’ye sattı. Alım maliyeti 237 

milyon TL olan arsa üzerine Emlak Konut’un yapmış olduğu %50’lik gelir paylaşımı 

anlaşması sonucu şirket 468 milyon TL net satış geliri elde edecek. Hatırlanacağı gibi 

şirket bu aybaşında, projenin ticari kısmı için 377 milyon TL’lik bir teklif almıştı. 

Projenin konut kısmı için de yükleniciden teklif alan Emlak Konut, projeyi bu iki teklif 

sahibine toplamda 935 milyon TL’ye satmaya karar verdi. Emlak Konut projeyle ilgili 

ödemeleri 2013 yılı içinde taksitler halinde tahsil edecek. Bu projenin iyi bir fiyattan 

satılıyor olması Emlak Konut için olumlu bir gelişme olarak öne çıkarken, projenin 

bitişiğinde yer alan Torunlar GMYO’ya ait Ali Sami Yen projesi için de olumlu bir 

gelişme olarak öne çıkıyor. 

Erdemir 500 milyon TL değerinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Şirket yaptığı 

açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'na toplam 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı 

ihraç etmek üzere yaptığı başvurunun onaylandığını açıkladı.  Olası bir borçlanma ile borç 

faizinin düşürülmesi ve borç vadesinin uzatılması şirket açısından oldukça olumlu 

olacaktır. 

Garanti Bankası Citibank’ın Türkiye Bireysel Bankacılık satışıyla ilgileniyor. Reuters’in 

haberine göre, Garanti Bankası, Fibabanka, Denizbank ve Odea Bank Citibank’ın Türkiye 

Bireysel Bankacılık Bölümünün satışı ile ilgileniyor. Satış sürecinin Mart ayı sonu, Nisan 

başı gibi sona ermesi bekleniyor. Garanti Bankası için olası bir satın alma boyut itibariyle 

önemli bir etki yaratmayacaktır. 

Halkbank 4Ç net karı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Halkbank’ın 4Ç net karı 

742mn TL ile HSBC beklentisi olan 738mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 709mn 

TL’nin ise hafif üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar net kar hafif yukarıda gerçekleşmiş 

olsa da bankanın bu çeyrekte 83mn TL tutarında serbest karşılık ayırmış olduğu dikkate 

alındığında 4. Çeyrek karının çok daha kuvvetli olduğu görünmekte. Bu kuvvetli karın en 

önemli nedeni ise 310mn TL tutarındaki ticari kar iken, faaliyet giderlerindeki hızlı artış 

4Ç için olumsuz gelişme olarak gözlemlemekte. Bu iki kalem dışındaki gelir tablosu ve 

bilanço kalemleri HSBC beklentilerine paralel gerçekleşmiş durumda. Banka’nın 2013 

yılı ile ilgili finansal öngörüleri ise şu şekilde: %15-18 kredi büyümesi; %14-15 mevduat 

büyümesi; net faiz marjının yatay ya da hafif aşağı yönlü olması; ücret ve komisyon 

gelirlerinde %15-18 seviyesinde artış, faaliyet giderlerinde %20 seviyesinde artış; 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İpek Doğal Enerji 5.26 %5.2 
2 Aselsan 9.10 %3.4 
3 Torunlar GMYO 3.19 %3.2 
4 Koza Madencilik 5.02 %2.9 
5 Vakıflar Bankası 5.44 %2.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.34 -%10.5 

2 Kartonsan 298.00 -%2.6 
3 Mondi Tire Kutsan 1.17 -%2.5 
4 Doğan Yayın Hol. 0.85 -%2.3 
5 Rhea Girişim 1.36 -%2.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.64 420.8 
2 T. Halk Bankası 17.15 374.5 
3 İş Bankası (C) 6.46 247.4 
4 Akbank 8.56 174.5 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
5.12 167.1 

 

 



 



takipteki alacaklar oranının yatay seyri (%2.9 seviyesinde); ve %10 üzeri kar büyümesi ile 

birlikte yakalanacak %22-24 sermaye verimi. 

İş Bankası 2012 4Ç bilançosunu bugün yayınlayacak. HSBC’nin İş Bankası için net kar 

beklentisi 960 milyon TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 bir 

önceki çeyreğe göre ise %40’lık bir artışa işaret etmekte. İş Bankası için Reuters piyasa 

beklentisi 872 milyon TL seviyesinde bulunmakta. 

Teknosa güçlü 4Ç sonuçları açıkladı. Şirketin net kar rakamı 17 milyon TL ile HSBC 

beklentisi olan 12 milyon TL’nin üzerinde, FAVÖK rakamı ise 37 milyon TL ile HSBC 

beklentisi olan 32 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2013 yılında %15 ila %20 

büyümeyi %5’in üzerinde bir FAVÖK marjıyla gerçekleştirmek isteyen şirket net karını 

da 2012 yılında 50 milyon TL seviyesinden 2013 yılında 57-60 milyon TL seviyesine 

getirmeyi hedefliyor. Gerek 2012 yıl sonu sonuçlarının gerekse de 2013 yılı hedeflerinin 

mevcut tahminlere kıyasla oldukça olumlu olduğunu düşünüyoruz.   

Vakıfbank 2012 4Ç bilançosunu bugün yayınlayacak. HSBC’nin Vakıfbank için net kar 

beklentisi 436 milyon TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %67 bir 

önceki çeyreğe göre ise %43’lük bir artışa işaret etmekte. Vakıfbank için Reuters piyasa 

beklentisi 417 milyon TL seviyesinde bulunmakta.  

Yapı Kredi Bankası 2012 4Ç bilançosunu bugün yayınlayacak. HSBC’nin Yapı Kredi 

için net kar beklentisi 574 milyon TL olup, bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

%21 bir önceki çeyreğe göre ise %6’lık bir artışa işaret etmekte. Yapı Kredi için Reuters 

piyasa beklentisi 520 milyon TL seviyesinde bulunmakta. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 6.46 TL, Hedef Fiyat: 6.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.44 TL, Hedef Fiyat: 4.80 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 5.12 TL, Hedef Fiyat: 5.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 17.15 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TKNSA.IS; Mevcut Fiyat: 9.22 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.80 TL, Hedef Fiyat: 3.20 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 8.64 TL, Hedef Fiyat: 9.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.39 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 3.19 TL, Hedef Fiyat: 3.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
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 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/ 

 

 







 7 



 


