
 

 



Hazine, 5.8 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine Müsteşarlığı’ndan 

yapılan açıklamada dün gerçekleştirilen "Devlet İç Borçlanma Senedi" ihalelerinin 

sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre 14 Şubat 2018 vadeli, 20 Şubat 2013 valörlü, 

sabit kuponlu devlet tahvili ihalesine 16 milyar 561.9 milyon TL’lik teklif geldi. Hazine 2 

milyar 99,6 milyon TL’si ROT’a satış (rekabetçi olmayan teklif) olmak üzere toplam net 2 

milyar 947.8 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Ortalama dönem faizinin % 3.1, 

yıllık basit faizin % 6.2, yıllık bileşik faizin % 6.3 olduğu ihalede, ortalama fiyat 100,404 

TL, en düşük fiyat 100,350 TL düzeyinde gerçekleşti. 26 Kasım 2022 vadeli, 20 Şubat 

valörlü, TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesine ise 23 milyar 691.1 milyon TL 

düzeyinde teklif geldi. Ortalama dönem faizinin % 0.5, ortalama yıllık basit faizin % 1.01, 

ortalama yıllık bileşik faizin % 1.01 olduğu ihalede Hazine, 1 milyar 970.4 milyon TL’si 

ROT’a satış olmak üzere toplam net 2 milyar 835.3 milyon TL düzeyinde iç borçlanma 

gerçekleştirdi. İhalede ortalama fiyat 113,794 TL, en düşük fiyat 113,592 TL oldu. 

Böylece Hazine bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde net 5 milyar 783.1 milyon TL 

düzeyinde iç borçlanma gerçekleştirdi. 

Bugün kalan dört elektrik dağıtım bölgesi tekliflerini vermek için son gün. 

Habertürk’te yer alan habere göre, özelleştirmede yer alacak varlıklar için teklif verme 

süresi bugün saat 17:00’de doluyor. Özelleştirmeye konu olan bölgeler arasında İstanbul 

Anadolu Yakası, Toroslar, Van ve Dicle yer alıyor. HSBC takibindeki şirketlerden 

Sabancı Holding’in iştiraki EnerjiSA İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar ile ilgileniyor. 
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Salı 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 77,907.5 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 311,334.9 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 88,845.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,455.73 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,519.8 0.0% 
Dow Jones 13,981.8 0.0% 
NASDAQ-Comp. 3,192.0 0.0% 
Frankfurt DAX 7,628.7 0.5% 
Paris CAC 40 3,667.0 0.2% 
Londra FTSE–100 6,318.2 -0.2% 
Rusya RTS 1,578.7 0.1% 
Shangai Composite 2,421.6 -0.4% 
Bombay Stock Exc. 19,501.1 0.2% 
Brezilya Bovespa 57,613.9 -0.5% 
Arjantin Merval  3,264.0 -1.0% 
Nikkei 225 11,407.9 2.1% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 77,907.5 -%0.2 -%8.3 %27.5 
USD/TRY 1.7651 -%0.1 %0.9 %0.8 
EUR/TRY 2.357 %0.1 %0.9 %2.4 
EUR/USD 1.3353 %0.2 %0.0 %1.6 
Altın/Ons ($) 1,608.0 %0.1 -%4.9 -%6.5 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.39   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Dün Amerikan spot piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacminin düşük 

olduğu göreceli olarak sakin bir eğilime neden oldu. Gün boyunca Avrupa cephesinden 

gelen açıklamalara odaklanılsa da piyasaları etkileyebilecek cinsten bir görüş ya da 

yorum çıkmadı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Başkan Yardımcısı Nowotny, 

IMF Başkanı Lagarde ve Fransa Maliye Bakanı Moskovichi bir yandan Euro 

Bölgesi’ndeki ekonomik gidişat, diğer yandan ise Euro’nun değerine ilişkin 

açıklamalarda bulundu. Dört konuşmacı da Euro Bölgesi’nin 2013 yılına zayıf bir 

büyüme performansı ile başladığını söyledi. Ancak, Euro kuruna ilişkin yorumlarda uzun 

vadeli ortalamalara yakın olduğu vurgulanırken döviz kurlarının piyasa koşullarına 

belirlenmesi gerektiğinin altı bir kez daha çizildi. Bu açıklamalar herhangi bir sürpriz 

içermiyor ve önceki açıklamalardan da herhangi bir farklılık arz etmiyordu. Böyle olunca 

da mali piyasalarda herhangi bir yansımada bulunmadı. 

Türkiye cephesinde Hazine’nin düzenlediği iki ayrı borçlanma ihalesi önemliydi. Hazine, 

toplamda 5.8 milyar TL borçlanırken ihalelere gelen teklif miktarı ile gerçekleşen 

borçlanma maliyeti beklentilere göre oldukça iyiydi. Hazine bugün de iki ayrı borçlanma 

ihalesi düzenleyecek. Ancak, bugünkü ihale sonuçlarının TCMB’nin Şubat ayı Para 

Politikası Kurulu (PPK) kararın biraz önce açıklanacak olması bir miktar belirsizliğe 

neden olabilir. Yine de, bugünkü ihalelerin de başarılı geçeceğini tahmin ediyoruz. 

Bugün son zamanların sonucu en çok merak edilen PPK toplantılarından birisi yapılacak. 

Kredilerdeki yıllık artış oranının %20’li rakamlara gelmesi nedeniyle TCMB’nin zorunlu 

karşılık oranlarında ölçülü artırıma gitmeye devam etmesi bekleniyor. Zorunlu 

karşılıkların sadece yaklaşık %20’sının Türk Lirası’nda tutuluyor olması nedeniyle bu 

adım bankalara ciddi bir maliyet etkisi yaratmayacaktır. Ancak, döviz likidite fazlasının 

çekilecek olması hem TCMB’nin rezervlerinde bir miktar artış, hem de TL üzerindeki 

değerlenme baskısının bir miktar azalması nedeniyle önemli olabilir. Faiz koridorunda 

değişikliğe gidilip gidilmeyeceği üzerinde herhangi bir mutabakat yok. Reel efektif döviz 

kurunun 120’li seviyelerde oluyor olması faiz indirimi gelebileceği şeklinde 

yorumlanmıştı. Ancak, TCMB’nin Ocak ayındaki faiz indirim kararının ardında da reel 

efektif döviz kurunun 120.0 seviyesine yaklaştığı düşüncesi etkili olmuştu. Faizlerde 

değişiklik olmaması Türk Lirası’nda değerlenmeye neden olabilir. Bu senaryonun sonucu 

olarak USDTRY kurunun kısa sürede 1.7500 seviyesine gerileyebileceğini düşünüyoruz. 

Aksi durumda, TCMB’nin faiz koridorunda ölçülü bir indirime gitmesi durumunda ise 

TL’nin değer yitireceği ve USDTRY kurunun birkaç günlük süre zarfında 1.78’li 

rakamlara çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Karar TSI14:00’de kamuoyuna duyurulacak. 

Bugün Almanya’da ZEW tüketici güven endeksi yurtdışı kaynaklı en önemli gündem 

maddesini teşkil ediyor. Sabah Asya’da satıcılı bir seyir var. Çin borsası %1.3 ekside 

işlem görüyor. Yılbaşı festivali sırasında harcamaların son dört yılın en düşük artışını 

kaydetmesi ve gayrimenkul sektörüne ilişkin olumsuz haberlerin etkili olduğunu 

düşünüyoruz. Japonya’da sınırlı oranda satışlar, Kore’de ise sınırlı oranda alımlar var. 

Amerikan vadelileri yatay bir seyir arz ederken Avrupa piyasalarının güne saki bir seyirle 

başlaması bekleniyor. 

ECB ve Avrupalı politikacıların dün Euro’nun değerine ilişkin somut bir açıklama 

yapmaması EURUSD paritesinin 1.3350 civarında sakin bir seyir izlemesine neden oldu. 

 
Piyasa Gündemi 

18 Şubat Pazartesi Önemli bir veri bulunmamaktadır.

19 Şubat Salı Merkez Bankası toplantısı, faiz kararları

20 Şubat Çarşamba Almanya ÜFE - Ocak

Almanya TÜFE - Ocak

ABD ÜFE - Ocak

Euro Zone Tüketici Güveni - Şubat

21 Şubat Perşembe ABD TÜFE - Ocak

22 Şubat Cuma Türkiye Sanayi Güveni - Şubat

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı - Şubat

Almanya GSMH - 4.Ç  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7651 -%0.6 %0.0 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.89 -%0.2 %0.3 -%0.4 -%0.3 
USD/HUF 218.3 %0.7 -%0.8 -%1.3 %0.8 
USD/BRL 1.9634 -%0.5 -%3.8 -%0.1 %4.0 
USD/PLN 3.1353 %1.2 %0.1 -%1.8 %0.0 

 

 



 



Teknik olarak 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.3300 civarı ile Kasım ayında başlayan 

yükseliş trendinin geçtiği 1.3270-80 destek görevi görebilir. Bu seviyeler aşağı yönde 

kırılmadıkça EURUSD paritesinin yükseliş trendinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak, aksi 

durumda, 1.3170 seviyesine doğru hızlı bir hareket kaçınılmaz olabilir. USDTRY kuru 

açısında PPK kararlarının belirleyici olacağına yukarıda değinmiştik. XAUUSD paritesi 

şimdilik 1600 seviyesinden destek bulmuşa benziyor. Ancak, teknik göstergelerin büyük 

bir bölümü XAUUSD paritesinin 1550 seviyesine kadar geri çekilebileceğine işaret 

ediyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

HSBC Gelişmekte Olan Ülkeler Tüketim Sektör Raporu yayınladı. Ülker ve 

Teknosa’da hedef fiyatlar yükseltilirken, Endekse Paralel Getiri önerisi korundu. Raporda 

Bizim Türkiye hisseleri arasında en beğenilen gıda perakendesi hissesi olarak gösterildi. 

Raporda şu ifadeler yer aldı. “Mevcut mağazalarda satış büyümesini sağlamak marjların 

korunması veya geliştirilebilmesi için en önemli faktör olarak ön plana çıkıyor. İyileşen 

gelir dağılımı, artan şehirleşme, çalışan kadınların sayısında artış gibi makro etkenler 

sayesinde bölgede 2030 yılına kadar yıllık ortalama %3 reel büyümenin sağlanacağını 

düşünüyoruz. Bunlar gibi benzer büyüme etkenlerine şirketler bazında bakarak gıda 

perakendeciliği yapan şirketlerin mağaza konumları ve sattıkları ortalama ürün adedi 

üzerinden değerlendirmelerini yaptık. Bu analizde Magnit, Savola ve Türkiye’den Bizim 

ön plana çıkıyor. Diğer tüketim sektörü şirketleri arasından ise AVI, Jarir, Teknosa ve 

Ülker beğendiğimiz şirketler arasında yer alıyor. Türkiye sektör takibimizde yer alan bazı 

hisseler için öneri ve hedef fiyat değişiklikleri yapılmıştır. Teknosa için Endeksin 

Üzerinde Getiri önerisi korunurken, hedef fiyat 12.0TL’den 12.5TL’ye yükseltilmiştir. 

Ülker için de Endeksin Üzerinde Getiri önerisi korunurken, hedef fiyat 11.75TL’den 

12.0TL’ye yükseltilmiştir. Endekse Paralel Getiri önerisini koruduğumuz Tat 

Konserve’nin hedef fiyatı 2.50TL’den 2.70TL’ye yükseltilirken, Endekse Altında Getiri 

önerisi verdiğimiz Kiler için hedef fiyatımızı 3.30TL’den 3.0TL’ye düşürüyoruz. Diğer 

taraftan, BİM (Endeksin Üzerinde Getiri, 96.0TL), Bizim (Endeksin Üzerinde Getiri, 

34.0TL), Migros (Endeksin Üzerinde Getiri, 27.0TL), Anadolu Efes (Endekse Paralel 

Getiri, 30.0TL) ve Coca Cola İçecek (Endekse Paralel Getiri, 47.3TL) için öneri ve 

tavsiyelerimizi koruyoruz. 

HSBC Aksigorta şirket raporu yayınladı. Aksigorta’nın hayat-dışı sigorta alanında 

benzerlerinden ayrılan karlılığı 2012 yılında %52 kar büyümesi ile devam etti. Şirketin 

2013 yılı için teknik marjda artış öngörüsüne paralel olarak, HSBC net kar tahminini 2013 

yılı için 61mn TL’ye yükseltiyor. HSBC, Aksigorta için hedef fiyatını 2.55TL’ye 

yükseltirken, sınırlı yukarı potansiyeli ile birlikte “Endekse Paralel Getiri” tavsiyesini 

sürdürüyor. Değerleme ilgili en önemli yukarı yönlü risk sektörel olarak olası daha 

rasyonel bir fiyatlama olarak görülürken, şirketin vergi cezasında değerlemedeki varsayım 

olan %10’luk miktarın üzerindeki bir ceza ise önemli bir aşağı yönlü risk olarak 

görülmekte. 

Albaraka Türk’ün vergi amaçlı 4Ç karı beklentilerin altında. Albaraka Türk vergi amaçlı 

4Ç 2012 net karını 43mn TL olarak açıklarken, bu rakam hem HSBC hem de CNBC-e 

piyasa beklentisi olan 49mn TL’nin altında gerçekleşti. HSBC tahminlerine göre 4Ç 

karının düşük gelmesinin ana nedeni beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri 

olarak görünmekte. Albaraka için olumsuz. 

Anadolu Hayat’ın 2012 vergi bilançosu net karı 102mn TL olarak açıklandı. Vergi 

amaçlı 2012 net karı, HSBC’nin UFRS tahmini olan 83mn TL’nin oldukça üzerinde. 

Açıklanan vergi bilançosundaki “finansal yatırımların değerlemesi kalemi”ndeki yüksek 

rakam bu farkın ana nedeni olarak görünmekte. Geçmiş dönemlerdeki vergi bilançoları ile 

UFRS finansallar arasında da bu kalemde fark olması nedeniyle, 2012 UFRS karının da 

benzer şekilde yüksek gelip gelemeyeceği ile ilgili bir öngörüde bulunmak şu aşamada 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Sigorta 1.27 %9.5 
2 Sinpaş GMYO 1.41 %5.2 
3 Boyner 

Mağazacılık 
5.20 %4.6 

4 Tofaş Oto. Fab. 11.00 %3.8 
5 Aksigorta 2.24 %3.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.25 -%7.4 

2 İzmir Demir Çelik 3.61 -%6.2 
3 Trabzonspor 

Sportif 
9.18 -%4.0 

4 Koza Altın 40.60 -%3.8 
5 Petkim 3.08 -%3.4 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 8.62 221.9 
2 Türk Hava Yolları 7.18 214.4 
3 İş Bankası (C) 6.60 199.9 
4 T. Halk Bankası 16.75 185.8 
5 Vakıflar Bankası 5.44 114.8 

 

 



 



çok mümkün görünmemekte. Diğer yandan teknik taraftaki rakamlar HSBC beklentilerine 

paralel görünmekte.  

Bank Asya’nın vergi amaçlı 4Ç karı beklentilerin altında. Bank Asya vergi amaçlı 4Ç 

2012 net karını 36mn TL olarak açıklarken, bu rakam hem HSBC beklentisi olan 56mn 

TL hem de CNBC-e piyasa beklentisi olan 51mn TL’nin altında gerçekleşti. HSBC 

tahminlerine göre 4Ç karının düşük gelmesinin ana nedenleri beklentilerin üzerinde 

gerçekleşen faaliyet giderleri ve karşılık giderleri olarak görünmekte. Her ne kadar 

karşılık giderleri beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olsa da finansalların detayları 

bulunmadığı için aktif kalitesi gelişimi hakkında bir yorum yapılamıyor. Bank Asya için 

olumsuz.  

Çimsa beklentilerin hafif altında işaret eden vergi sonuçları açıkladı. Şirket yılsonu 

itibariyle vergi sonuçları çerçevesinde 802 milyon TL ciro elde ederken bu miktar geçen 

senenin %3 üzerine çıkarken, UFRS sonuçları için 825 milyon TL’ye işaret ediyor. Bu 

miktar HSBC ve piyasa beklentisi olan 849 ve 840 milyon TL’nin hafifçe altında kalıyor. 

Faaliyet karı olarak ise, şirket yılsonu itibariyle 184 milyon elde ederek geçen yılın %5 

üzerine çıkarken UFRS olarak 208 milyon TL FAVÖK’e işaret ediyor. Bu miktar da 

HSBC ve piyasa beklentileri olan 230 ve 212 milyon TL’nin altında kalıyor. Her ne kadar 

vergi amaçlı sonuçlar UFRS bilanço ile paralellik gösterse de 2012 yılında yapılan Afyon 

Çimento satın alması sonuçlarda sapmalara sebep olabilir. 

Doğuş Otomotiv 2012 yılı vergi sonuçları UFRS beklentiler ile uyumlu. Şirketin vergi 

amaçlı solo sonuçlarında 2012 net karı 221m TL, 4Ç net karı ise 39m TL gelirken, UFRS 

beklentiler ile (2012 için 255m TL ve 4Ç için 45m TL) uyumlu gözüküyor. Şirket ilk 9 

ayda vergi amaçlı sonuçlarda 182m TL kar açıklamış, UFRS net karı 209m TL gelmişti. 

Ancak konsolidasyon ve iştiraklerden elde edilen gelirler gibi kalemler iki sonucun farklı 

olmasına neden olabilir.   

Erdemir 4Ç UFRS sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC şirketin 4Ç’de 180 milyon TL 

net kar elde etmesini beklerken, piyasa beklentisi 167 milyon TL seviyesinde bulunuyor. 

FAVÖK beklentileri ise HSBC için 322 milyon TL, piyasa için ise 319 milyon TL 

seviyesinde bulunuyor. 

Ford Otosan 2012 yılı vergi sonuçları UFRS beklentiler için zayıf sinyaller veriyor. Ford 

Otosan’ın vergi amaçlı solo sonuçlarında 416m TL olarak gelen 2012 net karına karşılık 

UFRS beklentiler ise şirketin 640m TL civarında net kar elde edeceği yönünde. Bunun 

ana nedeni yılsonunda solo vergi sonuçlarına göre zayıflayan marjlar olarak öne çıkıyor. 

Ford Otosan’ın araa dönem vergi sonuçları bulunmuyor. Ancak şirket 2011 yılında 632m 

TL vergi karına karşılık 662m TL UFRS net kar açıklamıştı. Ancak yatırımlardan 

kaynaklanan ertelenmiş vergi aktifleri ve gelirleri kalemi iki sonucun farklı olmasına 

neden olabilir.     

Privy Council, Turkcell hisselerinin sahipliği konusunda Çukurova/Alfa arasındaki 

davada 4 Mart'ta karar verecek. Turkcell'in %13.8 hissesinin sahipliğine ilişkin Çukurova 

Grubu ve Rus Altimo (Alfa Grubu) arasındaki davayı görüşen İngiltere yüksek 

mahkemesi Privy Council, 4 Mart tarihinde davaya ilişkin yarım günlük bir oturum 

yapacak. Privy Council internet sitesinde yer alan açıklamada, oturumun detayına ilişkin 

başka bir bilgi yer almadı. Privy Council 30 Ocak'taki kararında, Çukurova'nın Altimo ile 



 



2005 yılındaki kredi anlaşmasında temerrüde düştüğünü ve Altimo'nun o dönem hisselere 

el koymasını haklı bulduğunu belirtmiş, diğer yandan krediyi geri ödemesi durumunda 

Çukurova'ya hisselerini geri alma imkanı tanınmasına hükmetmişti. Privy Council, 

Çukurova'ya hisselerini geri alma fırsatı verecek hükmü belirlemek için yeterli bilgiye 

sahip olmadığını, bu nedenle taraflardan daha fazla bilgi istediğini ve daha sonra bir karar 

daha alacağını açıklamıştı. Dava tarihini oldukça yakın olması Turkcell hisselerim 

açısından olumlu algılanabilir. 

Türk Hava Yolları 2012 yılı vergi sonuçları UFRS beklentiler için zayıf sinyaller 

veriyor. THY’nin vergi amaçlı solo sonuçlarında 2012 net karı 1.19 milyar TL, bunun 

işaret ettiği 4Ç rakamı ise 61m TL zarar olarak dikkati çekiyor. UFRS beklentiler ise 

THY’nin 4Ç’te 180-220m TL civarında net kar elde etmesi yönünde. Bunun ana nedeni 

4Ç’te solo vergi sonuçlarına göre zayıflayan marjlar olarak öne çıkıyor. THY  ilk 9 ayda 

vergi amaçlı sonuçlarda 1.25 milyar TL kar açıklamış, UFRS net karı 868m TL gelmişti. 

Ancak konsolidasyon, ertelenmiş vergi geliri ve iştiraklerden elde edilen gelirler gibi 

kalemler iki sonucun farklı olmasına neden olabilir.  

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.15 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ALBRK.IS; Mevcut Fiyat: 1.86 TL, Hedef Fiyat: 2.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ANHYT.IS; Mevcut Fiyat: 5.36 TL, Hedef Fiyat: 6.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 2.22 TL, Hedef Fiyat: 2.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[CIMSA.IS; Mevcut Fiyat: 10.55 TL, Hedef Fiyat: 11.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 9.04 TL, Hedef Fiyat: 6.10 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.33 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 20.20 TL, Hedef Fiyat: 20.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 11.45 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü  

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 

Bülent Yurdagül - Araştırma  Direktörü bulentyurdagul@hsbc.com.tr 

  
Tamer Şengün - Müdür  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Kıdemli Analist  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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