
 

 



2012 Yılında İşsizlik Oranı %9.2 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

2012 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2012 yılında 

işsizlik oranı % 9,2 oldu. 2011 yılında işsizlik oranı % 9.8 düzeyindeydi. İşsiz sayısı bir 

yılda 97 bin kişi azalarak 2 milyon 518 bine düştü. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.8 

puanlık azalışla % 11.1, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık azalışla % 5.5 oldu. İstihdam 

edilenlerin sayısı 2012 yılında, geçen yıla göre 711 bin kişi artarak 24 milyon 821 bin 

kişiye yükseldi. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 46 bin kişi azalırken, tarım dışı 

sektörlerde çalışan sayısı 757 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin % 24.6'sı tarım, % 19.1’i 

sanayi, % 6.9’u inşaat, % 49.4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile 

karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.3 puan artarken, 

tarım sektörünün payı 0.9 puan, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 

ise 0.1 puan azaldığı görüldü. İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge % 12.4 ile 

Güneydoğu Anadolu bölgesi olurken, en düşük olduğu bölge % 6.1 ile Batı Karadeniz 

olarak belirlendi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 2012 Yılında İşsizlik Oranı %9.2 olarak gerçekleşti   

 Petkim 4Ç’de bir defaya mahsus gelirler ile beklentilerin 

üzerinde kar açıklarken, Şisecam Grubu sonuçları 

beklentilerin altında kaldı 

 Aksigorta 44.7mn TL (hisse başına 0.146TL) nakit temettü 

dağıtacak  
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İMKB verileri 

İMKB–100 82,174.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 322,044.3 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,210.1 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,963.83 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,541.5 0.1% 
Dow Jones 14,296.2 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,222.4 -0.1% 
Frankfurt DAX 7,919.3 0.6% 
Paris CAC 40 3,773.8 -0.4% 
Londra FTSE–100 6,427.6 -0.1% 
Rusya RTS 1,529.3 0.4% 
Shangai Composite 2,347.2 0.9% 
Bombay Stock Exc. 19,252.6 0.6% 
Brezilya Bovespa 57,940.1 3.6% 
Arjantin Merval  3,233.5 1.3% 
Nikkei 225 11,932.3 2.1% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 82,174.0 %1.4 %1.8 %38.9 
USD/TRY 1.7914 -%0.2 %2.6 %0.9 
EUR/TRY 2.3356 -%0.2 -%1.5 -%0.1 
EUR/USD 1.3038 %0.0 -%4.0 -%0.9 
Altın/Ons ($) 1,582.2 %0.3 -%5.6 -%5.5 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.34   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalardaki iyimserlik sürerken dikkatlerin merkez bankalarının alacağı 

kararlar üzerine yoğunlaştığı günlerden geçiyoruz. Bugünün gündemini Avrupa (ECB) ve 

İngiltere Merkez Bankalarının (BOE) para politikası kurulu toplantıları meşgul edecek. 

Her iki para otoritesinin de faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 

Ancak, sürpriz yönde karar bekleyenlerin sayısı da az değil. BOE’nin tahvil alım 

tutarında artırıma gidebileceği ya da her iki bankanın da faiz indirimi yönünde bir adım 

atabileceğini düşünen bir azınlık da var. Biz, BOE cephesinde her türlü adımın ihtimal 

dahilinde olduğunu düşünürken ECB cephesinde Başkan Draghi’nin TSİ15:30’da 

yapacağı konuşmanın daha da önemli olacağı kanaatindeyiz. Özellikle büyüme ve 

enflasyonla ilgili değerlendirme ve bu bağlamda gelecekte izlenecek faiz politikalarına 

yönelik sinyallerin mali piyasalarca yakından izleneceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle 

Türkiye saati ile öğleden sonra mali piyasalarda dalga boyunun arttığı bir eğilim 

gözlemleyebiliriz. 

Hisse senedi piyasalarında son günlerde gözlenen sert yükselişler dün yerini 

dengelenmeye bıraktı. Birçok gelişmiş ülke borsasında yatay sayılacak hareketler 

izlenirken gelişmekte olan ülke endeksleri yukarı yönlü hareketini dün de korudu. 

Brezilya endeksindeki %3.6 ve Türkiye endeksindeki %1.4’lük artış oranları bu kapsamda 

ön plana çıktılar. Dün ABD’de açıklanan özel sektör istihdam raporunun beklentilerden 

daha iyi gelmesi, dahası son beş yılda bu datanın resmi istihdam raporunun işaret ettiği 

çalışan sayısının altında kalması iyimser bir algılamaya neden oldu. ABD’de yarın 

açıklanacak olan Mart istihdam rakamlarının beklentilerin de ötesinde iyi geleceğine 

yönelik algılamalar ABD Doları’nın değer kazanmasına yardımcı oldu. EURUSD paritesi 

1.30 seviyesinin altına gerilerken ABD Doları endeksi ise yedi ayın en yüksek düzeyine 

ulaştı. ABD Doları’ndaki değer kazancı emtiaları olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Emtia 

endeksi CRB dün itibariyle Temmuz 2012’den bu yana en düşük düzeye geriledi. Bir 

yandan hisse senedi piyasalarındaki yükseliş, diğer yandan ABD Doları’nın değerlenmesi 

ve emtiaların değer kaybetmesi alıştığımızın dışında bir korelasyona işaret ediyor. 

Türkiye cephesinde reel efektif döviz kurunun 120 seviyesinin altına gerilemesi, 

beklentilerimize paralel olarak Türk Lirası’nda (TL) göreceli olarak olumlu bir seyre 

neden oldu. TL’nin döviz sepeti karşısında değeri 2.0650 ile son üç haftanın en değerli 

seviyesine geldi. USDTRY kuru ise sabah saatlerinde 1.7900 seviyesini aşağı yönde test 

etse de EURUSD paritesindeki düşüş nedeniyle 1.7950 civarında denge buldu. Faiz 

cephesinde anlamlı bir hareket olmazken hisse senedi piyasasındaki yükseliş trendi 

sekizinci güne ulaştı. Türk mali piyasalarındaki göreceli olarak olumlu seyrin bir süre 

daha korunma ihtimalini kuvvetli buluyoruz. 

BOE ve ECB faiz toplantılarının dışında İspanya ve Fransa’nın uzun vadeli tahvil 

ihraçları, Amerikan Merkez Bankası başkanlarından gelecek açıklamalar (bu arada dün 

açıklanan FED’in ekonomiye ilişkin görüşlerini ileten Beige Book, hafif toparlanmanın 

sürdüğüne işaret etti), ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Almanya’da fabrika 

siparişleri takip edilecek. EURUSD paritesinin 1.30 düzeyinin altında olması 200 günlük 

ortalamanın geçtiği 1.2850 seviyesine kadar bir düşüşü gündeme getirebilir. Reel efektif 

döviz kurundaki düşüş nedeniyle TCMB’nin bu ayki toplantısında faizlerde indirime 

 
Piyasa Gündemi 

4 Mart Pazartesi Türkiye TÜFE - Şubat

Euro Zone ÜFE - Ocak

5 Mart Salı Euro Zone Perakende Satışlar - Ocak

6 Mart Çarşamba Euro Zone GSMH - 4Ç

7 Mart Perşembe ABD Dış Ticaret Dengesi - Ocak

8 Mart Cuma ABD İşsizlik Oranı - Şubat

Türkiye Sanayi Üretimi - Ocak  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7914 -%0.4 %1.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.12 %3.5 %2.5 -%3.7 -%1.2 
USD/HUF 231.2 %2.9 %6.2 -%3.2 -%4.7 
USD/BRL 1.9708 -%0.1 -%1.0 -%0.2 %2.2 
USD/PLN 3.1993 %1.1 %3.5 -%1.4 -%2.2 

 

 



 



gitmeyebileceği beklentisi Türk Lirası’nı olumlu etkilemeye devam edebilir. Bu kapsamda 

TL’nin döviz sepeti karşısındaki değeri kısa vadede 2.05’li rakamlara kadar gelebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Aksa Enerji ertelenmiş vergi geliri sebebiyle güçlü 4Ç net karı açıklarken operasyonel 

performansı beklentilerin hafifçe altında kaldı. Şirket 4Ç’de 54 milyon TL net kar elde 

ederken bu rakam net 34 milyon TL ertelenmiş vergi etkisiyle geçen senenin %45 

üzerinde gerçekleşti. HSBC ve piyasa beklentisi şirketin 14 ve 21 milyon TL net kar elde 

etmesi yönündeydi. Operasyonel tarafta 4Ç FVAÖK’ü 68 milyon TL ile HSBC beklentisi 

olan 65 milyon TL ile paralel gerçekleşirken piyasa beklentisi olan 75 milyon TL’nin bir 

miktar altında kaldı. Operasyonel performanstaki düşüş temel olarak 4Ç’de düşük 

seyreden elektrik talebi ile düşen spot fiyatlar ve Ekim’deki doğalgaz zammının olumsuz 

etkisine dayanıyor. Her  ne kadar operasyonel performans beklentilerin hafifçe altında 

kalsa da beklentilerden iyi gelen net kar olumlu piyasa tepkisine neden olabilir. 

Aksigorta 44.7mn TL (hisse başına 0.146TL) nakit temettü dağıtımı planlıyor. 

Aksigorta’nın nakit temettü dağıtımının başlayacağı tarih 28 Mart olarak açıklandı. 

Açıklanan temettü rakamı %96 temettü dağıtım oranı ve %6.4 temettü verimine işaret 

etmekte. 

Anadolu Cam beklentilerden düşük 4Ç sonuçları açıkladı. Anadolu Cam 4Ç’de 2 milyon 

TL net kar açıklayarak geçen seneki 13 milyon TL olan net karının ve HSBC’nin 25 

milyon TL, piyasanın (Bberg) 21 milyon TL olan beklentilerinin oldukça altında kaldı. 

4Ç’de cirodaki %6 artışa rağmen (337 milyon TL ciro açıklanırken HSBC beklentisi 350 

milyon TL, piyasa beklentisi 356 milyon TL) operasyonel performanstaki düşüş nedeniyle 

brüt karda %16 düşüş gerçekleşti. Faaliyet giderindeki/satışar oranındaki yıllık bazda 400 

baz puan artışa rağmen, 4Ç FAVÖK 54 milyon TL ile geçen sene ile aynı seviyede 

gerçekleşti ancak HSBC’nin 80 milyon TL ve piyasanın 65 milyon TL olan 

beklentilerinin altında kaldı. Beklentilerden düşük açıklanan sonuçlar hisse üzerinde 

olumsuz piyasa tepkisi oluşturabilir. 

Bagfaş ve JOPM arasında potansiyel işbirliği. Bagfaş, Jordan Phosphate Mines 

şirketiyle ortak yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla Nisan ayında İstanbul’da 

görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.Bu potansiyel ortaklık, Ankara’da düzenlenen 

Türkiye İş Konseyi toplantısı sırasında bildirildi. Ortaklığın kapsamı açısından detaylı 

bilgi verilmedi ancak yüksek ihtimalle Bagfaş’ın bu ortaklıktaki temel amacı NPK ve 

DAP ürünleri için fosfat ihtiyacını sağlama almakken JOPM tarafında ise temel amaç 

artan fosfat kapasitesi için tedarik sağlamak olacaktır.      

Bizim beklentilerin hafif altında 4Ç sonuçları açıkladı. Bizim’in net karı 4Ç’de 

beklentilerin (HSBC: 9mn TL, piyasa beklentisi: 9mn TL) hafif altında ve bir önceki 

senenin aynı çeyreğinin %36 aşağısında 6.7mn TL net kar rakamı açıkladı. Her ne kadar 

FAVÖK rakamı beklentilere paralel 19mn TL seviyesinde gerçekleşmiş olsa da, 

beklentinin üzerindeki finansal giderler (tütün ürünleri stokundaki yükseliş nedeniyle) net 

kar rakamı beklentilerin hafif altında gerçekleşmiş oldu. Ancak, tütün ürünleri fiyat 

artışının (Ocak 2013’te) olumlu etkisinin yılın ilk çeyreğinde görünmesi beklenmeli. 

Satışlar HSBC beklentilerine paralel %18 artış ile 527mn TL seviyesinde gerçekleşti. 

Bizim 4Ç 2012’de dokuz yeni mağaza açarak geçen yılın aynı döneminde açılan iki 

mağazanın oldukça üzerinde bir mağaza açılış rakamına erişti. Eski mağazalardaki satış 

büyümelerine bakıldığında 4Ç satış büyümesi bir önceki yıla göre ana ürün 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Global Yat. 

Holding 
1.60 %6.0 

2 Doğuş Otomotiv 10.15 %5.1 
3 Bagfaş 57.00 %4.1 
4 Doğan Holding 1.13 %3.7 
5 Torunlar GMYO 3.45 %3.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Aselsan 10.05 -%6.1 
2 Goldaş 

Kuyumculuk 
0.24 -%4.0 

3 Kartonsan 275.00 -%3.8 
4 Bim Mağazalar 82.50 -%3.2 
5 Borusan 

Mannesmann 
34.50 -%2.8 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 İş Bankası (C) 6.72 442.4 
2 Garanti Bankası 9.18 395.2 
3 Akbank 9.16 193.8 
4 T. Halk Bankası 18.75 190.9 
5 Türk Hava Yolları 7.70 182.0 

 

 



 



kategorilerinde %15.0, tütün ürünlerinde ise %12.9, toplamda ise %14.4 seviyesinde 

gerçekleşti.   

 

Doğuş Otomotiv 2012 sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC, 4Ç’de 56 milyon TL net 

kar beklerken piyasa (CNBC) beklentisi HSBC’nin altında 47 milyon TL düzeyinde. 

HSBC’nin 4Ç FAVÖK beklentisi 78 milyon TL, piyasanın (CNBC) FAVÖK beklentisi 

ise 74 milyon TL seviyesinde. Toplam ciro beklentisi ise HSBC’nin 1,550 milyon TL 

iken, piyasanın (CNBC) beklenti 1,463 milyon TL gelir elde etmesi yönünde. Hatırlatma 

olarak şirket 2011 4Ç’de 33 milyon TL net kar, 55 milyon TL FAVÖK açıklamıştı.  

Halkbank ortaklarına 461.5mn TL (hisse başına 0.369179TL) nakit temettü dağıtımı 

planlıyor. Halkbank’ın nakit temettü dağıtımının başlayacağı 23 Mayıs olarak belirlendi. 

Açıklanan temettü rakamı %18 temettü dağıtım oranı ve %2.0 temettü verimine işaret 

etmekte. 

Petkim 4Ç net karı bir defaya mahsus gelirler ile beklentilerin üzerinde. Petkim 4Ç’de 19-

25m TL aralığındaki piyasa (CNBC) ve HSBC beklentilerinin üzerinde 47m TL net kar 

açıkladı. Ancak açıklanan karın 27m TL’lik bölümü 4Ç’de diğer gelirler kalemi altında 

kaydedilen Star Rafineri Projesi’ne ilişkin 2012 boyunca yapılan masraflar (ve bunların 

geri alınması) oluşturdu. Ayrıca yine diğer gelirler kalemi altında Socar Power Enerji’ye 

yapılan arazi satışından son çeyrekte kaydedilen 20m TL’lik gelir karlılığı olumlu etkiledi. 

Bunlar ile düzeltildiğinde aslında son çeyrekte ana operasyonlardan kar elde edilmediği 

görülüyor. Nitekim 15m TL olan 4Ç FAVÖK rakamı 37-47m TL aralığındaki 

beklentilerin, 938m TL olan satışlar da 1,132-1,177m TL olan tahminlerin altında kaldı. 

Dolayısıyla açıklanan sonuçlara net kar dolayısıyla olumlu tepki beklememekteyiz. 

Sabancı Holding 2012 sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC, Sabancı Holding’in 4Ç’de 

524 milyon TL net kar elde etmesini beklerken piyasa beklentisi (CNBC) 519 milyon TL 

düzeyinde. 4Ç FAVÖK beklentileri HSBC’nin 1,487 milyon TL, piyasanın (CNBC) 1,339 

milyon TL seviyesinde. Toplam ciro beklentisi HSBC’nin 7,059 milyon TL, piyasanınki 

(CNBC) ise 6,655 milyon TL civarında. HSBC, özellikle Akbank nedeniyle güçlü 

konsolide sonuçlar bekleniyor. Sabancı Holding 2011 4Ç’de 340 milyon TL net kar ve 

1,055 milyon TL FAVÖK açıklamıştı. 

Şişecam beklentilerin altında 4Ç sonuçları açıkladı. Şirketin net karı 32 milyon TL ile 

geçen senenin %77 altında kalırken HSBC ve piyasa beklentileri olan 80 ve 73 milyon 

TL’nin de oldukça altında kaldı. Operasyonel tarafta 4Ç konsolide cirosu %4 büyüme ile 

1.34 milyar TL olurken, HSBC ve piyasa beklentileri 1.14 milyar TL ve 1.31 milyar TL 

düzeyindeydi. 4Ç FVAÖK’ü ise 191 milyon TL ile geçen yıla göre %27 düşerken HSBC 

ve piyasa beklentileri olan 215 ve 241 milyon TL’nin altında kaldı. Beklentilerin altında 

kalan sonuçlar olumsuz piyasa tepkisine neden olabilir. 

Trakya Cam 4Ç’de beklentilere paralel operasyonel sonuçlar, beklentilerden düşük net 

kar açıkladı. Trakya Cam 4Ç’de 12 milyon TL net kar açıklayarak geçen seneki 43 milyon 

TL olan net karının ve HSBC’nin 27 milyon TL,  piyasanın 20 milyon TL olan 

beklentilerinin oldukça altında kaldı. 4Ç FAVÖK 51 milyon TL açıklanarak geçen seneye 

göre %33 düşüş gösterdi ve piyasa beklentisi olan 49 milyon TL ile paralel ancak 

HSBC’nin beklentisi olan 25 milyon TL’nin üzerinde geldi. 4Ç FAVÖK marjı %15 ile, 



 



piyasa beklentisi %15.5 aynı seviyede HSBC’nin tahmini %10’un üzerinde açıklandı. 

Açıklanan sonuçlara piyasanın ciddi bir tepki vermesini beklemiyoruz.   

Ülker 4Ç’de beklentilerin üzerinde FAVÖK rakamı ancak hafif altında net kar rakamı 

açıkladı. Net kar 4Ç’de 26mn TL ile HSBC beklentisi olan 45mn TL ve piyasa beklentisi 

olan 37mn TL’nin altında gerçekleşti. Her ne kadar FAVÖK %56’lık artışla 54mn TL’ye 

çıkmış olsa ve HSBC beklentisi olan 53mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 49mn TL’nin 

üzerinde gerçekleşmiş olsa da, beklentilerin üzerindeki finansal giderler net karın 

beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Ülker bu çeyrekte güçlü FAVÖK marjı 

gelişimi gösterdi, geçtiğimiz yıl %4.9 olan FAVÖK marjı bu çeyrekte %8.6’ya yükseldi. 

HSBC beklentisi bu çeyrekte %8.9 FAVÖK marjı iken, piyasa beklentisi %8.0 

seviyesindeydi.   

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.75 TL, Hedef Fiyat: 5.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]   

[AKGRT.IS; Mevcut Fiyat: 2.26 TL, Hedef Fiyat: 2.55 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[ANACM.IS; Mevcut Fiyat: 2.86 TL, Hedef Fiyat: 3.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]    

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 57.00 TL, Hedef Fiyat: 65.75 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[BIZIM.IS; Mevcut Fiyat: 28.00 TL, Hedef Fiyat: 34.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 10.15 TL, Hedef Fiyat: 6.10 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 18.75 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]   

[PETKM.IS; Mevcut Fiyat: 3.13 TL, Hedef Fiyat: 2.75 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.40 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 3.03 TL, Hedef Fiyat: 3.10 TL, Endekse Paralel Getiri]    

[TRKCM.IS; Mevcut Fiyat: 2.88 TL, Hedef Fiyat: 2.55 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ULKER.IS; Mevcut Fiyat: 12.30 TL, Hedef Fiyat: 12.00 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/ 
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