
 

 



Sanayi Üretimi, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre %2.3 arttı. 

Sanayi Üretimi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim 

Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi 

üretim endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 2.3 

oranında artışla 113.4 düzeyinde gerçekleşti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 

madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi % 0.3 artışla 105.4, imalat sanayi sektörü 

endeksi % 2.7 artışla 114.3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi ise % 0.5 artışla 111.1 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim 

endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

%1.9 artışla 104.9 oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörü endeksi % 3.6 düşüş, imalat sanayi sektörü endeksi % 3.2 artış, elektrik, 

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise % 3.2 düşüş gösterdi. 

Arındırılmamış seriye göre ise Sanayi Üretimi Endeksi Ocak ayında geçen yılın aynı 

ayına göre % 2.1 oranında artışla 106.7 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi üretimi bir önceki 

aya göre ise % 8.5 oranında geriledi. 

Bankalardan yıla hızlı başlangıç. BDDK bankacılık sektörünün Ocak 2013 rakamlarını 

açıkladı. Sektörün net karı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayının %37, geçen ayın ise 

%36 üzerinde 2.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Her ne kadar düşen enflasyona endeksli 

menkul kıymet getirileri nedeniyle net faiz marjı bir önceki aya göre azalmış olsa da 

sektör net karı karşılık giderlerindeki %42’lik azalış nedeniyle artış gösterdi. Özel 

karşılıklar %29, genel karşılıklar %42 ve diğer karşılıklar %63 seviyesinde bir önceki aya 

göre düşüş gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre kardaki artışta ise net faiz marjındaki 

artış etkili oldu. 

İstanbul Finans Merkezi projesi bir yıl gecikmeye uğrayabilir. Zaman Gazetesi’nde 

yer alan habere göre, kamu bankalarının projelerinin geç kalması sebebiyle İFM’nin 

tamamlanması bir yıl kadar gecikmeye uğrayıp 2015 hedefine yetişmeyebilir. Gazetede, 

özel bankaların ve diğer kuruluşların projelerinde ise herhangi bir gecikme olmadığı 

belirtildi. İFM’nin gecikmesi bölgede projesi bulunan İş GMYO’yu hafif olumsuz 

etkileyebilir. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 83,541.6 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 325,084.0 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 93,459.0 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,045.30 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,551.2 0.4% 
Dow Jones 14,397.1 0.5% 
NASDAQ-Comp. 3,244.4 0.4% 
Frankfurt DAX 7,986.5 0.6% 
Paris CAC 40 3,840.2 1.2% 
Londra FTSE–100 6,483.6 0.7% 
Rusya RTS 1,532.1 0.0% 
Shangai Composite 2,318.6 -0.2% 
Bombay Stock Exc. 19,683.2 1.4% 
Brezilya Bovespa 58,432.8 -0.7% 
Arjantin Merval  3,324.9 -0.1% 
Nikkei 225 12,283.6 2.6% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 83,541.6 %2.1 %4.4 %40.0 
USD/TRY 1.7949 -%0.1 %2.2 %1.6 
EUR/TRY 2.3512 %0.5 -%1.1 %0.7 
EUR/USD 1.3099 %0.6 -%3.2 -%0.9 
Altın/Ons ($) 1,574.6 -%0.1 -%5.6 -%7.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.37   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Maliye Bakanlığı otomotivde vergilendirmeyi değiştirmek için çalışma başlattı. 

Gazetelerde yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı Türkiye'de kullanılan motorlu 

taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 

hesaplanmasında aracın emisyon oranının da dikkate alınması yönünde bir çalışma 

başlattı. Maliye'nin çalışmasına göre, halen silindir hacmi ve yaşı esas alan Motorlu 

Taşıtlar Vergisi sistemi ve ÖTV yeniden değerlendiriliyor. Habere göre bu kalemlerde 

yeni bir düzenleme yapılarak indirime gidilebilecek ve emisyon salınımı vergisi daha 

yüksek tutulabilecek. Çalışma yasalaşırsa, motorlu araçların vergilendirilmesinde aracın 

emisyon oranı da dikkate alınacak. Fakat yeni uygulama piyasada olan ve otomobil 

firmalarının stoklarında bulunan taşıtları kapsamayacak. Uygulamanın başladığı tarihten 

sonra üretilen araçları kapsayacak. 

Rekabet Kurulu soruşturma yürütülen bankalara toplam 1.1 milyar TL rekabet 

cezası verdi. Bu rakam sektörün geçtiğimiz yılki karının %5’ine denk gelmekte. 

Araştırma kapsamındaki bankaların (ceza, cezanın 2013 beklenen net karı içindeki payı ve 

2013 beklenen defter değeri içindeki payı) ise şu şekilde: Akbank, 172m TL, %5, %0.7; 

Garanti 213m TL, %6, %0.9; Halkbank, 90m TL, %3, %0.6; İşbank, 147m TL, %4, %0.6; 

Vakıfbank, 82m TL, %5, %0.6; Yapı Kredi, 150m TL, %7, %0.8; ve toplam olarak altı 

banka için 854m TL, %5, %0.7. Rekabet Kurulu’nun açıklamasına göre Kurul, Akbank, 

Garanti ve Yapı Kredi’ye gelirlerin %1.5’i, İş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a ise 

gelirlerinin %1.0’i seviyesinde bir ceza uyguladı. Cezaların hiçbirinin bahsi geçen 

bankaların 2013 defter değerinin %0.9’unu aşmıyor olması, değerleme açısından etkinin 

oldukça sınırlı olacağı anlamına gelmekte. Net kar etkisi ise bir defaya mahsus olmak 

üzere %5 seviyesinde olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

ABD’den gelen Şubat ayı istihdam raporu küresel mali piyasaların bir numaraları gündem 

maddesini teşkil ediyor. Öncelikle, data beklentilerin de üzerinde olumlu geldi. Tarım dışı 

bordrolu çalışan sayısı 236 bin artış kaydederken işsizlik oranı %7.7’ye geriledi. Son 

dönemde gelen olumlu makroekonomik veriler ile birleştirildiğinde ABD ekonomisindeki 

toparlanma eğiliminin ivme kazanarak sürdüğüne işaret etti. Aynı zamanda ekonomin 

toparlanmanın çok güçlü olmadığı algılaması da Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) 

parasal desteğe devam edeceği görüşünü korudu. Bu bağlamda istihdam raporu doğal 

olarak piyasalar üzerinde ciddi bir yansımaya neden oldu.10 yıllık Amerikan tahvil faizi 

%2.07 ile son onbir ayın en yüksek seviyesine ulaşırken ABD Dolar endeksi de son yedi 

ayın zirvesine yükseldi. ABD’de ekonominin toparlandığına yönelik inanışlar hisse 

senetlerini olumlu etkilerken Amerikan hisse senedi endeksleri günü %0.5 civarında 

yükselişle tamamladı. Emtia ve gelişmekte olan ülke paraları ilk etapta satış baskısına 

maruz kalsa da sonrasında küresel risk iştahının canlı kalması nedeniyle yönünü olumlu 

tarafa çevirdi. 

Asya tarafında hafta sonunda ciddi bir haber akışı gelse de piyasalarda sert hareketler 

görmüyoruz. Çin’de bir yandan enflasyonun son 10 ayın zirvesine ulaşması diğer yandan 

imalat sanayisine ilişkin olumsuz makroekonomik verilere rağmen hisse senedi piyasası 

şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor. Japonya’da merkez bankasının yeni yönetim 

ekibinin Nisan toplantısında tahvil alım miktarını artıracağı beklentisi Japon Yeni’ndeki 

değer kaybını destekliyor. USDJPY paritesi 96’li rakamlar ile 2009 yılı Ağustos ayından 

bu yana en yüksek seviyelerden işlem görüyor. Bu iyimserlik hisse senedi piyasasına da 

yansırken Nikkei-225 endeksi %0.5 artışla 2008 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek 

düzeye ulaştı. Diğer Asya piyasalarında ise göreceli olarak sakin bir seyirden 

bahsedebiliriz. 

Avrupa cephesinde siyasal ve sosyal riskler her geçen biraz daha artıyor. İtalya’da 

seçimlerin ardından henüz bir hükümetin kurulamamış olması ciddi bir belirsizliğe işaret 

ediyor. Mevcut siyasal tablo yeni bir hükümeti yakın gelecekte de mümkün olmadığını 

gösteriyor. Hafta sonunda İspanya’nın birçok yerleşim merkezinde geniş katılımlı 

gösteriler düzenlendi. Kıbrıs Rum Kesimi’nde ekonomik kan kaybı devam ederken 

Euro’dan çıkma talepleri artmaya başladı. Fransa’da ise işsizlik son yedi yılın zirvesine 

ulaştı. Bu riskler 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan AB liderler zirvesinde ele 

alınacak. Euro Bölgesi’nde bu belirsizlikler sürerken EURUSD paritesi 1.30 seviyesinde 

tutunmaya çalışıyor. Ancak bir yandan ABD’den gelen güçlü makro ekonomik verilerin 

ABD Doları’nı desteklemesi, diğer yandan ise Euro Bölgesi’ne ilişkin belirsizlikle 

EURUSD paritesini daha da aşağı itebilecek riskler içeriyor. 

Türkiye cephesinde temkinli iyimserlik Cuma günü de korundu. Hisse senedi piyasasına 

ikinci seansta gelen yüklü ama sürpriz alımlar İMKB-100 endeksinde %2.1 oranında 

yükselişe neden oldu! Bu sayede İMKB-100 endeksi küresel bazda günün en çok artış 

kaydeden endeksi oldu. Amerikan istihdam raporu sonrasında gelişmekte olan ülke 

paralarına gelen satışlar USDTRY kurunu da 1.8050’ye doğru itti. Türk Lirası’nın döviz 

sepeti karşısındaki değeri 2.0750’ye kadar geriledi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki 

yükseliş Türk tahvillerinde de bir miktar satışa neden oldu.  

 
Piyasa Gündemi 

11 Mart Pazartesi Almanya Dış Ticaret Dengesi - Ocak

Almanya Cari Açık - Ocak

12 Mart Salı Türkiye Cari Açık - Ocak

Almanya TÜFE - Şubat

İngiltere Sanayi Üretimi - Ocak

İngiltere Dış Ticaret Dengesi - Ocak

13 Mart Çarşamba Euro Zone Sanayi Üretimi - Ocak

ABD İthalat Fiyat Endeksi - Şubat

14 Mart Perşembe ABD ÜFE - Şubat

ABD Dış Ticaret Dengesi - Şubat

15 Mart Cuma Euro Zone TÜFE - Şubat

ABD TÜFE - Şubat

ABD Sanayi Üretimi - Şubat  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7949 -%0.1 %1.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.09 %0.3 %2.3 -%0.4 -%1.0 
USD/HUF 230.3 %1.8 %5.8 -%1.9 -%4.3 
USD/BRL 1.9448 -%1.7 -%1.4 %1.6 %2.8 
USD/PLN 3.1776 %0.0 %2.3 -%0.1 -%1.0 

 

 



 



Bugün küresel mali piyasaların gündeminde önemli bir makro ekonomik veri 

bulunmuyor. Amerikan istihdam verisi sonrasındaki piyasa hareketlerini izliyor olacağız. 

Şu an itibariyle ABD’de ekonominin toparlandığını sinyal etmesi nedeniyle iyimser bir 

algılamaya neden olmuş durumda. Ancak, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %2.10’un 

üzerine gitmesi bu algılamayı zedeleyebilir. Bu nedenle dikkatler faizler üzerinde 

olacaktır. EURUSD paritesi 1,30 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. İki haftadır bu 

yönde çabalayan EURUSD paritesi açısından aşağıda 1.2950, yukarıda ise 1.3125’e 

dikkat etmek lazım. Bu seviyelerin kırıldığı yöne doğru sert hareketler olabilir. USDTRY 

kurunda 1.8050 civarında satışların geldiğini, 1.7950-1.8000 aralığında ise alımların 

geldiğini gözlemliyoruz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Carrefour Türkiye’den çıkmayı düşünmüyor. Habertürk Gazetesi’nde yer alan habere 

göre, Carrefour CEO’su Plassat Les Echos ile yaptığı röportajda Türkiye pazarından 

çıkmayı planlamadıklarını söyledi. Plassat tüm mevcut pazarlarda konumlarını 

güçlendirmeyi planladıklarını belirtti. Carrefoursa’da %39 hissesi bulunan Sabancı 

Holding, Carrefour ile stratejik tüm opsiyonları değerlendirdiklerini belirtmişti. 

Kardemir vergi sonuçlarında olduğu gibi zayıf 4Ç UFRS sonuçları açıkladı. Şirket 4Ç’de 

8 milyon TL net kar ile 30 milyon TL ila 41 milyon TL arasında değişen piyasa ve HSBC 

beklentilerinin altında bir performans gösterdi. FAVÖK rakamı da 38 milyon TL ile 56 

milyon TL ila 70 milyon TL arasında bulunan beklentilerin altında kaldı. 

Koç Holding 4Ç’te vergi etkisi sayesinde beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. Koç 

Holding’in 4Ç net karı 609m TL ile yıllık bazda %29 artarken HSBC tahmininin (557m) 

%9, CNBC piyasa tahmininin (498m) %22 üzerinde geldi. Ancak son çeyrekte ağırlıklı 

Tüpraş ve Ford Otosan’dan kaynaklanan 230m TL tutarında ertelenmiş vergi geliri 

kaydedilmesi karlılığı artıran başlıca etken oldu. Bu hariç tutulduğunda aslında 4Ç net 

karı beklentilerin altında kaldı. Operasyonel tarafta son çeyrekte 1,466m TL FAVÖK 

açıklayan Koç Holding, yıllık bazda %3 artış elde ederken HSBC tahminine paralel, 

piyasa tahminin ise %5 üzerinde sonuç elde etti. Satışlar ise yıllık bazda %5 artışla 21.8 

milyar TL olurken HSBC’ye kıyasla %3 daha iyi ancak piyasa beklentisinin %2 altında 

geldi. Sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz.  

Sabancı Holding demiryolu taşımacılığı yapmayı planlıyor. Habertürk Gazetesi’nde yer 

alan habere göre, demiryolu taşımacılığında kamu tekelini bitirecek tasarı Meclis’e 

sunulurken bu konuda ilk ciddi adımı Sabancı Holding attı. Haberde, Sabancı Holding’in 

Ankara’da yaptığı temaslarda konuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Sabancı Holding’in de 

dahil olduğu konuyla ilgilenen yerli ve yabancı yatırımcıların özellikle karlı gördükleri ve 

Ekim 2013’te açılması beklenen İstanbul-Ankara hızlı tren hattı üzerinde işletmecilik 

yapmak istedikleri belirtiliyor. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 9.42 TL, Hedef Fiyat: 9.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

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

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

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 6.78 TL, Hedef Fiyat: 6.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 5.82 TL, Hedef Fiyat: 4.80 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 5.44 TL, Hedef Fiyat: 5.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ISGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.55 TL, Hedef Fiyat: 1.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 11.25 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.63 TL, Hedef Fiyat: 1.85 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.40 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri] 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Doğuş Otomotiv 10.75 %4.9 
2 Sabancı Holding 11.25 %4.7 
3 Akbank 9.42 %4.2 
4 Koç Holding 10.40 %4.0 
5 Bim Mağazalar 87.25 %3.9 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İttifak Holding 5.12 -%2.5 
2 DO-CO 83.75 -%1.5 
3 Deva Holding 2.21 -%1.3 
4 Turkcell 11.55 -%1.3 
5 Kardemir (D) 1.63 -%1.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.40 494.8 
2 İş Bankası (C) 6.78 460.3 
3 Akbank 9.42 252.0 
4 T. Halk Bankası 18.75 245.2 
5 Türk Hava Yolları 7.58 212.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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