
 

 



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013 yılı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 

Oranı istatistiklerini açıkladı. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi 

sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri 

yanıtlara dayalı olarak hesaplanıyor, Merkez Bankası’nın görüş ve tahminlerini 

yansıtmıyor. Ankete göre Merkez Bankası, 2013 yılı Nisan ayında imalat sanayinde 

faaliyet gösteren 2 bin 531 işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderdi, 2 bin 52 

katılımcıdan yanıt aldı. Tüm katılımcıların yanıtlarının ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. 

Buna göre 2013 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen 

yılın aynı ayına göre 1.1 puan azalarak % 73.6 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi 

kapasite kullanımı geçen yılın aynı ayına göre 2013 yılı Ocak ayında 2.3 puan azalışla % 

72.4, Şubat ayında 0.7 puan azalışla % 72.7, Mart ayında 0.4 puan azalışla % 72.7 

düzeyinde gerçekleşmişti.  

Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve İktisadi Yönelim 

Anketi verilerini açıkladı. 2013 yılı Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 

bin 531 işyerine anket formu gönderen Merkez Bankası, 2 bin 52 katılımcıdan yanıt aldı. 

Yanıtlama oranı % 81.1 oldu. İktisadi Yönelim Anketi’ne göre, içinde bulunduğu sanayi 

dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu 

belirtenlerin oranı bir önceki aya göre yükselerek 16.7, daha kötümser olduğunu 

belirtenlerin oranı da yükselerek %8.9 olurken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise 

%74.4’e düştü. 

HSBC 1Ç 2013 banka-dışı kar tahminleri. Takibimizdeki banka-dışı şirketlerin 1Ç’te 

toplam net satışlarında yıllık %9, FAVÖK’lerinde ise %16 büyüme öngörüyor, net 

karlarında ise %21 düşüş tahmin ediyoruz. Operasyonel açıdan öngördüğümüz daha iyi 

sonuçlar ekonomik büyümedeki toparlanma ve şirket/sektör özelindeki nedenlere 

dayanırken, karlılıktaki daralma kur etkisinden kaynaklanıyor (1Ç 2012’de elde edilen kur 

farkı gelirlerinin bu yıl 1Ç’de olmaması). Takibimizdeki yüksek piyasa değerli şirketler 

arasında 1Ç’de net kar bakımından öne çıkacak şirketler; BIM, Erdemir, Sabancı Holding 

ve TAV Havalimanları, ağırlıklı kur hareketi nedeniyle net karında düşüş öngördüğümüz 

şirketler ise; Aygaz, CCI, Enka, Koç Holding, Migros, Şişecam, Tüpraş ve Ülker’dir.    
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İMKB verileri 

İMKB–100 84,780.4 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 329,642.6 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 94,516.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,646.25 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,578.8 0.0% 
Dow Jones 14,676.3 -0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,269.7 0.0% 
Frankfurt DAX 7,759.0 1.3% 
Paris CAC 40 3,842.9 1.6% 
Londra FTSE–100 6,431.8 0.4% 
Rusya RTS 1,375.4 3.1% 
Shangai Composite 2,218.3 1.5% 
Bombay Stock Exc. 19,179.4 0.0% 
Brezilya Bovespa 54,984.2 0.2% 
Arjantin Merval  3,603.4 1.0% 
Nikkei 225 13,843.5 2.3% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 84,780.4 %0.9 %2.4 %42.0 
USD/TRY 1.8034 %0.1 -%0.6 %1.3 
EUR/TRY 2.344 -%0.3 -%0.5 %0.0 
EUR/USD 1.2998 -%0.4 %0.1 -%1.3 
Altın/Ons ($) 1,424.6 %1.0 -%11.2 -%13.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.78   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 

1.7600

1.7700

1.7800

1.7900

1.8000

1.8100

1.8200

1.8300

80,000.0

81,000.0

82,000.0

83,000.0

84,000.0

85,000.0

86,000.0

87,000.0

26 Mart 13 2 Nisan 13 9 Nisan 13 16 Nisan 13 23 Nisan 13

XU100 USD/TRY (Sağ taraf)

 
 
 
 

 

 



 



Demiryollarındaki devlet tekeli sona eriyor. Bloomberg’te yer alan habere göre, 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Türk Havayolları modeliyle 

şirketleşecek. Düzenlemeyle birlikte özel şirketler de demiryolu hattı kurup işletebilecek 

ve trenlerle yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek. Yeni düzenlemeyle, TCDD, demiryolu 

altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılıyor. TCDD'nin mevcut hukuki statüsünde 

ise hiçbir değişiklik yapılmıyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının 

ardından yürürlüğe girecek. Hatırlanacağı üzere Sabancı Holding özellikle büyük 

şehirlerarasında hızlı tren işletmeciliği ile ilgilendiğini açıklamıştı. Sektörde artması 

beklenen yatırımlar uzun vadede Türkiye’nin tek ray üreticisi Kardemir için olumlu olarak 

algılanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Piyasa Yorumu 

Avrupa borsaları beklentilerden zayıf gelen ekonomik veriler sonrasında Avrupa Merkez 

Bankası’nın 2 Mayıs’taki faiz toplantısında politika faizlerinde indirime gideceği 

beklentileriyle pozitif eğilimli seyri dün de devam ettirirken, ABD borsaları beklentilerin 

altında kalan dayanıklı tüketim mali siparişlerine ve şirketlerin zayıf bilançolarına bağlı 

olarak yatay bir seyir izledi. Asya borsaları bu sabah itibariyle pozitif eğilimli hareket 

ederken, ABD future’ları ortalamada %0.1 primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %1.71 seviyelerinden açıldığı günü %1.70 

seviyelerinden tamamlarken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %1.71 seviyelerinden 

geçiyor. Avrupa tarafında açıklanan zayıf veriler sonrasında Avrupa Merkez Bankası’nı 

faiz indireceğine ilişkin beklentiler Euro üzerinde baskı yaratırken, EURUSD paritesi 

1.296 seviyelerine kadar gerilediği günü, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla 

1.302’den tamamladı.  Bu sabah itibariyle 1.305 seviyelerinden güne başlayan EURUSD 

paritesinde yönü Avrupa Bölgesi’ne ilişkin algılamalar tayin edecek. Bu bağlamda faiz 

beklentilerinin de önemli olacağını hatırlatırken, EURUSD paritesinin 1.297 – 1.311 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Altın fiyatlarında tepki hareketi dün de devam ederken, altının ons fiyatı USD 1412 – 

USD 1433 aralığında hareket ettiği günü USD 1432 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah 

itibariyle USD 1443 seviyelerinden güne başlayan altının gün içinde USD 1420 – USD 

1448 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte USD 1448 seviyelerinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda altındaki yükseliş hareketinin USD 1500 seviyelerine 

kadar devam etme ihtimali bulunduğunu hatırlatıyoruz. 

Global borsalara paralel bir seyir izleyen Borsa İstanbul, beklentilerden iyi gelen şirket 

karlarıyla yükselirken, BİST-100 günü %0.9 yükselişle tamamladı. Bankacılık hisseleri 

ise ortalamada %1.3 arttı. Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre de bağlı olarak güne 

olumlu bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da Türkiye’nin kredi 

notuna ilişkin beklentiler yön konusunda belirleyici olacak. Bugün için BİST-100’un 

84,100 – 85,400 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bono piyasasında da olumlu bir seyir yaşanırken, gösterge bononun bileşik faizi %5.5 

seviyelerinden açıldığı günü %5.48 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 yıl 

vadeli tahvilin faizi de bileşik %6.46 seviyelerinden kapandı. Bu sabah itibariyle 

tezgahüstü piyasalarda bileşik %5.46 seviyelerinden açılan gösterge bononun gün içinde 

bileşik %5.4 - %5.6 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Türk lirasında yatay bir seyir yaşanırken, USDTRY kuru 1.801 – 1.807 aralığında hareket 

ettiği günü 1.802 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 1.802 seviyelerinden 

yatay açılan USDTRY’de EURUSD paritesindeki hareketler yön konusunda belirleyici 

olacak. Bugün için USDTRY’nin 1.798 – 1.811 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

22 Nisan Pazartesi ABD Var Olan Konut Satışları - Mart

23 Nisan Salı ABD Yeni Konut Satışları - Mart

24 Nisan Çarşamba Türkiye Gelen Yabancı Turist Sayısı- Mart

25 Nisan Perşembe İngiltere Büyüme 1Ç

26 Nisan Cuma ABD Büyüme  1Ç  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.8034 %0.2 -%0.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.14 -%0.4 -%1.4 %0.7 %0.8 
USD/HUF 230.7 %1.9 -%2.9 -%1.7 %2.3 
USD/BRL 2.0109 %0.5 %0.0 -%0.3 -%0.6 
USD/PLN 3.1950 %1.1 -%2.4 -%0.8 %1.8 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Akbank’ın 1Ç net karı beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Akbank yılın ilk çeyreğinde 

868mn TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam CNBC piyasa tahmini olan 884mn TL ve 

HSBC beklentisi olan 900mn TL’nin hafif altında gerçekleşti. HSBC beklentilerine 

kıyasla olumlu tarafta net faiz marjı ve ücret komisyon gelirleri beklentilerin üzerinde 

gerçekleşirken, diğer karşılık giderlerinde ve faaliyet giderlerinde beklentilerin üzerinde 

yaşanan gerçekleşmeler net kar rakamının HSBC beklentisinin hafif altında 

gerçekleşmesine neden oldu. Bilanço tarafına ise şirketin menkul kıymet portföyünde 

çeyreksel olarak %12 seviyesinde bir daralma yaşanmış olması en önemli sürpriz olarak 

göze çarpmakta. Bu satışlar neticesinde şirket 309mn TL ticari gelir elde etmiş oldu. 

Sonuç olarak beklentilere göre hafif aşağıda gerçekleşen 1Ç kar rakamının Akbank 

üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemekte. 

Emlak Konut GMYO 1Ç net karı HSBC beklentisinden daha iyi geldi. Şirket 1Ç’de 270 

milyon TL net kar elde ederek HSBC beklentisi olan 250 milyon TL’nin üzerine çıktı. 

Şirket 299 milyon TL’si Merkez Bankası’na yapılan arsa satışından gelmek üzere 375 

milyon TL ciro elde etti (HSBC beklentisi 380 milyon TL). Operasyonel karlılık olarak 

ise şirket 240 milyon TL ile HSBC beklentisi olan 280 milyon TL’nin altında kaldı. 

Operasyonel karlılığın beklentilerin altında gelme sebebi yüksek faaliyet giderleri ve 

yeniden değerleme gelirlerindeki düşüş oldu. Açıklanan sonuçlara piyasanın ciddi bir 

tepki vermesini beklemiyoruz 

Ford Otosan Çinli Jiangling Motors ile Ecotorq motoru teknoloji lisans anlaşması 

imzaladı. Anlaşmaya göre Ford Otosan dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip Çin'de 

2016 yılı itibariyle satılmaya başlanacak olan JMC markalı araçlardan 12 yıl süreyle ürün 

başına 150 Euro ile 190 Euro arasında değişen bir lisans ücreti elde edecek, ayrıca 1m 

Euro lisans bedeli avans olarak alınacak. Açıklamada Ford Motor Company’nin Jiangling 

Motors Corporation’da (JMC) %31.5 ortağı olduğu ve fikri mülkiyet haklarına Froto’nun 

sahip olduğu Ecotorq motorları kullanarak üretim yapacak JMC Heavy Duty Vehicle 

Co.Ltd. şirketinin JMC’nin bir iştiraki olduğu ifade edildi. Anlaşma gerekli Çin resmi 

onaylarının alınması ile yürürlüğe girecek. Hâlihazırda Çin pazarında hafif kamyon 

segmentinde yaklaşık 130 bin civarında yıllık satışı ve %7 pazar payı ile önemli bir 

oyuncu olan JMC, yerel basına göre Ford Motor Company ile ortak bir ağır kamyon 

fabrikası kurdu. 2016’da 100 bin adet kapasiteye ulaşması planlanan bu tesisin yukarıda 

sözü geçen anlaşmaya baz olduğu varsayımı ile Ford Otosan’ın yılda sadece Çin pazarı 

satışlarında 15 ila 19m Euro lisans geliri elde etmesi olası gözüküyor. HSBC’nin Ford 

Otosan içinde 2017 yılı tahminleriyle bu tutar FAVÖK’ün yaklaşık %4’üne, net karının 

ise yaklaşık %5’ine denk gelmektedir. 

Garanti Bankası 1Ç 2013 bilançosunu bugün açıklayacak. Garanti Bankası için 

HSBC’nin net kar tahmini 994mn TL seviyesinde, CNBC tahmini ise 931m TL 

seviyesinde bulunmakta. Garanti Bankası’nın net karında bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre %15, bir önceki çeyreğe göre ise %31 büyüme beklenmekte. 

Halkbank’ın 1Ç net karı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Halkbank yılın ilk 

çeyreğinde 713mn TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam CNBC piyasa tahmini olan 

678mn TL ve HSBC beklentisi olan 900mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. HSBC 

beklentilerine kıyasla, olumlu tarafta ticari gelirlerin HSBC beklentisine göre yaklaşık 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Metro Holding 0.70 %11.1 
2 Tekstilbank 1.74 %8.8 
3 GSD Holding 1.49 %5.7 
4 Ülker Bisküvi 15.60 %5.4 
5 Türk Traktör 65.00 %4.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Efes 30.50 -%4.7 
2 Rhea Girişim 1.19 -%2.5 
3 Ford Otosan 24.30 -%2.0 
4 Fenerbahçe Futbol 40.10 -%1.0 
5 Turkcell 10.90 -%0.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.76 305.8 
2 İş Bankası (C) 6.78 230.4 
3 T. Halk Bankası 19.00 229.8 
4 Turkcell 10.90 185.1 
5 Akbank 9.34 184.1 

 

 



 



80mn TL daha yüksek gelmesi ve aktif kalitesinin daha iyi gerçekleşme göstermiş olması, 

net kar rakamını yukarı çeken etkenler olarak görünmekteyken olumsuz tarafta faaliyet 

giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 seviyesindeki artış ve genel 

karşılıklardaki yüksek seyir dengeleyici etki yarattı. Bilanço tarafında en dikkat çekici 

gelişme, kredi kartı hacminde bir önceki çeyreğe göre %20 artış gerçekleşmiş olmasıydı. 

Kredi / mevduat oranı halen sektörün en düşüklerinden biri olan Halkbank’ta bu oran 

%86’ya yükseldi. Sonuç olarak piyasa beklentilerinin üzerindeki net kar gerçekleşmesi 

hafif olumlu olarak algılanabilir. 

Sabancı Holding’in enerjide E.ON şirketi ile %50-%50 ortaklık işlemleri resmi olarak 

tamamlandı. Sabancı Holding, Avusturya şirketi Verbund International'ın  Enerjisa 

Enerji'deki  % 50 payının Alman E.ON şirketine devri işlemlerinin tamamlandığını 

açıkladı. Buna göre Enerjisa Enerji'de,  Sabancı Holding ile E.ON %50-%50 payla 

ortaklığa devam edecek. Enerjisa E.ON ortaklığı sonrası elektrikte 2017 için 5,300MW 

olan kapasite hedefini 2020’de 8,300MW olarak revize eden Sabancı, toplamda E.ON ile 

birlikte 4 milyar dolar yatırım yapacak. İlk büyük satın alma olarak da elektrik dağıtımda 

Toroslar ve Ayedaş bölgelerine yönelik süreç yakından takip ediliyor. Enerjisa Toroslar 

için 1,725 milyon dolar ve Ayedaş için ise 1,227 milyon dolar ile en yüksek teklifleri 

vermiş ve bu ihaleler EPDK tarafından onaylanmıştı. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.95 TL, Hedef Fiyat: 3.35 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 89.75 TL, Hedef Fiyat: 96.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AYGAZ.IS; Mevcut Fiyat: 9.66 TL, Hedef Fiyat: 10.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[CCOLA.IS; Mevcut Fiyat: 51.25 TL, Hedef Fiyat: 47.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ENKAI.IS; Mevcut Fiyat: 5.54 TL, Hedef Fiyat: 6.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.55 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 2.96 TL, Hedef Fiyat: 3.10 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[MGROS.IS; Mevcut Fiyat: 22.80 TL, Hedef Fiyat: 27.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 49.20 TL, Hedef Fiyat: 53.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ULKER.IS; Mevcut Fiyat: 15.60 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GARAN.IS; Mevcut Fiyat: 9.76 TL, Hedef Fiyat: 10.30 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[HALKB.IS; Mevcut Fiyat: 19.00 TL, Hedef Fiyat: 24.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 9.34 TL, Hedef Fiyat: 10.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 24.30 TL, Hedef Fiyat: 20.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 10.95 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.91 TL, Hedef Fiyat: 1.85 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
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Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 
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Tamer Şengün - Müdür  tamersengun@hsbc.com.tr 
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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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