
 

 



Mart ayında ihracat % 0.3, ithalat % 0.6 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 

ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 

ihracat Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre % 0.3 oranında azalışla 13 milyar 175 

milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, ithalat % 0.6 oranında azalışla 20 milyar 560 

milyon dolar oldu. Mart ayında dış ticaret açığı % 1.1 azalarak 7 milyar 469 milyon 

dolardan 7 milyar 385 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracat 2013 yılının ilk 

çeyreğinde, 2012 yılının aynı dönemine göre % 5 artarak 37 milyar 73 milyon dolar, 

ithalat % 5 artarak 58 milyar 757 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranının 

% 63.1 düzeyinde gerçekleştiği bu dönemde, dış ticaret açığı % 5.1 artarak 20 milyar 629 

milyon dolardan 21 milyar 684 milyon dolara yükseldi. 

Enerji tasarruflu yeni beyaz eşya alımları için tüketiciye destek gelebilir. Hürriyet 

Gazetesi’nde Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın açıklamalarına dayanan habere göre, enerji 

tasarrufunu artırmak amacıyla eski beyaz eşyasını yenisiyle değiştirmek isteyen 

tüketicilere eski beyaz eşyası için nakit bir bedel ödenmesi düşünülüyor. Böylece, fazla 

enerji harcayan piyasadaki eski eşyaların ortadan kaldırılması ve enerji tasarruflu 

cihazlara geçiş sağlanması öngörülüyor. Uygulamaya geçirilmesi durumunda sektör ve 

Arçelik açısından olumlu etki yaratabilir.   

Galataport ihalesinde beş teklif geldi. İstanbul’un tek kruvaziyer limanı olan 

Galataport’un 30 yıllık işletme hakkı için yapılan özelleştirme sürecinde beş teklif geldi. 

Teklif verenler: Doğuş Holding, Alsim Alarko, Polimeks-Folkart-Sembol OGG, Torunlar 

GMYO and Global Yatırım-Özak GMYO-Delta OGG oldu. Hatırlanacağı gibi önceki 

özelleştirme ihalesinde Galataport’un 49 yıllık işletme hakkı için Global Yatırım-Ofer 

OGG 3.6 milyar Euro teklif verilmiş ancak ihale daha sonra Danıştay tarafından iptal 

edilmişti.   
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İMKB verileri 

İMKB–100 86,046.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 336,645.7 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 96,608.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,009.99 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,582.7 -0.9% 
Dow Jones 14,701.0 -0.9% 
NASDAQ-Comp. 3,299.1 -0.9% 
Frankfurt DAX 7,913.7 0.0% 
Paris CAC 40 3,856.8 0.0% 
Londra FTSE–100 6,451.3 0.3% 
Rusya RTS 1,407.2 0.0% 
Shangai Composite 2,177.9 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,504.2 0.0% 
Brezilya Bovespa 55,910.4 0.0% 
Arjantin Merval  3,845.9 0.0% 
Nikkei 225 13,799.4 -0.4% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 86,046.0 %1.0 %0.2 %43.4 
USD/TRY 1.7963 %0.1 -%0.7 %2.7 
EUR/TRY 2.3485 -%0.1 %1.3 %1.5 
EUR/USD 1.3074 -%0.1 %2.0 -%1.2 
Altın/Ons ($) 1,445.8 -%1.5 -%8.0 -%13.0 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.03   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Türk mali piyasalarının tatil nedeniyle bir gün kapalı olduğu süreçte yurtdışı piyasalardan 

kayda değer önemde haberler geldi. İlk olarak dün gece saatlerinde açıklanan Amerikan 

Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı sonuçlarına odaklanmakta fayda var. Her ne kadar 

analistlerin büyük bir kısmı önemli ölçüde sürpriz yok deseler de biz bu kanaatte değiliz. 

Zira, istihdam ve enflasyondaki gelişmeler doğrultusunda FED’in tahvil alım miktarını 

azaltacağı gibi artırabileceğini de vurgulaması metin açısından bütünüyle yeni bir 

durum... Son aylarda FED’in tahvil alım miktarını ne zaman azaltacağı yönünde sorular 

varken bugünden itibaren azaltmak bir kenara, ne zaman artıracağı sorusunun da 

gündeme gelebilecek olması önemli bir politika duruşu değişikliğine işaret ediyor. Bunun 

mali piyasalardaki ilk yansıması Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlemlendi ve 

faizler %1.63 ile bu yılın en düşük düzeyine geriledi. Haftanın başında EURUSD 

paritesinde yaşanan sert yükselişin nedeni de böylelikle idrak edilmiş oldu. 

FED’in duruş değişikliğinin ardında ABD’den gelen zayıf makroekonomik veriler yer 

alıyor. Öncelikle istihdamdaki tablo düzelmiyor. Her ne kadar işsizlik oranında önemli bir 

değişim olmasa da iş aramayı bırakan nüfusun büyüklüğü istihdam piyasasında anlamlı 

derecede bir düzelme olmadığını gösteriyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam 

verisinin beklentilerin altında kalıp son sekiz ayın en düşük düzeyinde gelmesi ve bu 

bağlamda yarın açıklanacak Nisan ayı istihdam raporuna ilişkin beklentileri de bozması 

bu endişeleri pekiştiriyor. Üstelik istihdamda düzelme olmazken enflasyon da çok düşük 

seviyelerde bulunuyor. İmalat sanayi rakamları, güven endeksleri, tüketici harcamaları 

hep zayıf bir makroekonomik duruma işaret ediyor. Böyle olunca da FED’in politika 

duruşunu değiştirmesi makul görünüyor. 

Zayıf ekonomik veriler sadece ABD’ye özgü değil. Yıllardır resesyonda bulunan 

Avrupa’da rakamlar her geçen ay biraz daha bozuluyor. Bu durum karşısında 

politikacıların kemer sıkma önlemlerini bir kenara bırakıp ekonomiyi destekleme yönünde 

karar aldıkları izleniyor. İtalya’nın yeni başbakanı Letta ile Fransız mevkidaşı 

Hollande’nin dünkü toplantısından bu yönde bir karar çıktı. Ancak, borç stokunun 

bulunduğu korkutucu seviye ve Almanya’nın kati şekilde karşı olması nedenlerinden 

dolayı bunun nasıl uygulanacağı merak konusu. Bu çerçevede Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) bugünkü toplantısı önem arzediyor. Her ne kadar ECB’nin para 

politikası sahası dışında bir karar alması mümkün olmasa da finansal koşulları 

rahatlatmak adına bazı önlemler alabileceği düşünülüyor. Teminat koşullarının 

gevşetilmesi bunlardan birisi olabilir. Öte yandan, ECB’nin 25 baz puan faiz indirimine 

gideceği herkes tarafından mutabık kalınan bir beklenti. Buna ilave olarak ECB Başkanı 

Draghi’nin TSİ15:30’daki basın toplantısı da yakından izlenecektir. 

Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler de bugüne kadar göreceli olarak olumlu performans 

kaydeden Asya ekonomilerine yönelik görünümü bozuyor. PMI rakamlarının hem 

beklentilerin altında kalması hem de başa baş seviye olarak adlandırılan 50’ye yakın yerde 

gelmesi moralleri bozdu. Bu çerçevede bu sabah Asya piyasalarında hafif çaplı satışların 

hakim olduğunu gözlemliyoruz. Bugünün gündemini ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik 

maaşı başvuruları, Avrupa’da PMI rakamları ile ECB’nin faiz toplantısı ve Fransa’nın 

uzun vadeli tahvil ihraçları oluşturacak. 

 
Piyasa Gündemi 

29 Nisan Pazartesi Türkiye Tüketici Güveni- Nisan

Almanya Tüketici Güven Endeksi- Nisan

ABD Tamamlanmamış Ev Satışları- Mart

Euro- Zone Ekonomi Güveni- Nisan

30 Nisan Salı Almanya Perakende Satışlar- Mart

Almanya İşsizlik Oranı- Nisan

1 Mayıs Çarşamba

İngiltere Satın Alma Yöneticileri Endeksi- 

Nisan

2 Mayıs Perşembe

Türkiye Satın Alma Yöneticileri Endeksi- 

Nisan

ABD Dış Ticaret Dengesi-Mayıs

3 Mayıs Cuma Türkiye Tüketici Fiyatları- Nisan

Türkiye Üretici Fiyatları- Nisan

Euro Zone Üretici Fiyat Endeksi- Mart

ABD İşsizlik Oranı- Nisan  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7963 -%0.3 -%0.7 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.02 -%1.2 -%2.2 %0.9 %1.6 
USD/HUF 226.9 -%1.7 -%3.8 %1.3 %3.2 
USD/BRL 2.0015 -%0.5 -%1.1 %0.1 %0.4 
USD/PLN 3.1616 -%1.0 -%3.2 %0.7 %2.6 

 

 



 



Türk mali piyasaları bir yandan not artırım beklentileri, öte yandan siyasal anlamda 

meydana gelen gelişmeler nedeniyle pozitif ayrışmaya devam ediyor. Varlık barışı ile 

birlikte ciddi miktarda fon girişi olacağı beklentisi de bu eğilimi destekliyor. Gösterge 

bileşik faiz tarihin en düşük seviyesinde işlem görürken hisse senedi piyasası da tarihi 

zirvesine oldukça yakın bir seviyede işlem görüyor. BİST-100 endeksi Salı günü %1.1 

oranında yükselerek günü tarihi kapanış zirvesinin sadece 400 puan altında tamamladı. 

Döviz piyasasında TCMB’nin politika bileşimi belirleyici olmaya devam ediyor. 

TCMB’nin faizleri daha fazla indirebileceği beklentisi Türk Lirası’nın değerlenmesini 

engelliyor. Bu kapsamda Türk Lirası, döviz sepeti karşısında 2.08 seviyesi ile son 

dönemde sıkıştığı 2.05-2.10 bandının tam ortasında işlem görüyor. Bu eğilimin 

önümüzdeki dönemde de korunacağını düşünüyoruz. 

EURUSD paritesinde hafta başında yaşanan sert düşüş bir türlü anlamlandırılamamıştı. 

Üstelik de ECB’nin faiz indirimine gitmeye hazırlandığı bir dönemde. Ancak, FED’in 

dünkü açıklaması bu hareketi de anlamlandırdı. Dün 1,3250’ye kadar yükselen EURUSD 

paritesi şu dakikalarda 1.3170 ile 100 günlük ortalamasının üzerinde işlem görüyor. Faiz 

indirim kararının ardından aşağı yönlü bir hareket olabilir. Draghi’nin açıklaması daha 

önemli olacaktır. Finansal koşulları rahatlatacak, yani parasal genişleme anlamına 

gelebilecek bir karar çıkmaması durumunda FED’in duruşunun daha belirleyici olacağını 

ve bu nedenle de EURUSD paritesinin yukarıda kalacağını tahmin ediyoruz. EURUSD 

paritesindeki yukarı yönlü eğilim, USDTRY kurunun 1.79’un altını zorlamasına yardımcı 

olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

HSBC Ford Otosan Şirket Raporu. 1Ç sonuçlarının da gösterdiği üzere, şirketin 

operasyonel marjları üzerindeki baskının yeni hafif ticari modellere (Transit ve Courier) 

yönelik yatırımlar tamamlanana kadar, önümüzdeki 9-12 aylık dönemde, sürmesini 

bekliyoruz. Bu dönemde yurtiçi talep şirketin ithalatçı olduğu binek araç tarafında güçlü 

gözükmekte, Avrupa pazarları ise halen zayıflamaya devam etmektedir. 2011-14 arasında 

1.5 milyar dolara yakın yoğun yatırımlara rağmen (2013’te 510m dolar) yüksek temettü 

ödemeleri ve uzun vadede yenilenen ürün portföyünün satışlar ve marjlar üzerinde olumlu 

etkilerinin değerlemeye büyük oranda yansımış olduğunu düşünüyoruz. 2013 tahmini 

12.9x F/K ve 13.3x FD/FAVÖK oranlarıyla hissenin son üç yıllık ortalamasının %34 

üzerinde, global benzer şirket oranlarına kıyasla ise %21 primli işlem gördüğünü 

hesaplıyor ve değerlemeyi çok cazip bulmuyoruz. İndirgenmiş nakit akımları (İNA) 

analizine dayalı hedef fiyatımızı 20.4 TL’den 27.0 TL’ye yükseliyoruz. Bu artışın nedeni 

değerlemede daha düşük iskonto oranı kullanmamız ve 12 aylık vadede temettü 

beklentimizi artırmış olmamızdan kaynaklanıyor. 2013 yılı içinde ödenen 300m TL nakit 

temettüye ilaveten son çeyrekte ilave 274m TL nakit temettü ödenmesini bekliyoruz. Bu 

da 2013 için beklediğimiz toplam temettü ödemelerini 574m TL’ye, temettü getirisini de 

%6.6’ya yükseltmektedir. Hedef fiyatımızdaki artışa rağmen 12 aylık vade için sınırlı 

%10 potansiyel getiri nedeniyle “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

Tavsiyemize ve tahminlerimize ilişkin başlıca aşağı yönlü riskler; Türkiye, Avrupa ve 

Kuzey Amerika pazarları başta olmak üzere otomotiv talebinin beklediğimizden zayıf 

seyretmesi, yurtiçinde rekabetin ve/veya hammadde maliyetlerindeki olası değişimlerin 

marjları tahminlerimizden öte negatif etkilemesi, kurdaki aşırı oynamalar, yukarı yönlü 

riskler ise bunların tersine ilaveten önemli yeni ihracat pazarları, yeni ihracat bağlantıları 

ve yeni modellerin gündeme gelmesi olacaktır. 

Anadolu Hayat 1Ç net karı beklentilerin üzerinde. Anadolu Hayat yılın ilk çeyreğinde 

piyasa beklentisi olan 16mn TL ve HSBC beklentisi olan 15mn TL’nin üzerinde 23.8mn 

TL net kar elde etti. Şirketin beklentilerin üzerinde kar etmesindeki ana nedenler kuvvetli 

hayat branşı teknik karı (13.2mn TL, bir önceki senenin aynı döneminin %171 üzerinde) 

ve nispeten kuvvetli net yatırım karı (20.5mn TL, bir önceki senenin aynı döneminin %8 

üzerinde) gerçekleştirmiş olması olarak görünmekte. Bireysel emeklilik branşında ise, son 

düzenlemelerin karlılık üzerindeki etkisinin olumsuz olması nedeniyle, Şirket 1mn TL 

tutarında zarar elde etti. Sonuç olarak Anadolu Hayat için ilk çeyrek sonuçları olumlu 

denilebilir. 

Anadolu Sigorta’nın 1Ç sonuçları beklentilere göre olumlu. Anadolu Sigorta yılın ilk 

çeyreğinde solo bilançosunda 3.6mn TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam piyasa 

beklentisi ve HSBC beklentisi olan 6mn TL’lik zarar göre oldukça olumlu. Şirketin 

zarardan kara dönmesindeki en önemli etken teknik kar rakamının +15mn TL seviyesinde 

gerçekleşmesi olarak görünmekte. Anadolu Sigorta için olumlu. 

Arçelik beklentiler dahilinde 1Ç sonuçları açıkladı. Arçelik’in 1Ç sonuçları genel olarak 

piyasa beklentileri içinde ve HSBC beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 1Ç’de şirket 129 

milyon TL net kar elde ederken (HSBC: 115m TL, piyasa:128m TL) bu rakam geçen 

senenin %7 üzerinde gerçekleşti. Şirket 1Ç’de 256 milyon TL olan piyasa beklentisine 

yakın, 235 milyon TL olan HSBC beklentisinin üzerinde kalarak 263 milyon TL FVAÖK 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Otokar 65.75 %6.1 
2 Anadolu Sigorta 1.33 %5.6 
3 Metro Holding 0.64 %4.9 
4 Arçelik 13.95 %4.9 
5 Koç Holding 10.85 %3.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Anadolu Efes 29.80 -%2.6 
2 TAV Havalimanları 12.65 -%2.3 
3 İpek Doğal Enerji 5.06 -%1.7 
4 Işıklar Yat. Holding 0.58 -%1.7 
5 Mondi Tire Kutsan 1.26 -%1.6 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 9.90 339.7 
2 Akbank 9.42 330.3 
3 Turkcell 11.10 299.4 
4 İş Bankası (C) 6.92 278.0 
5 T. Halk Bankası 19.55 251.8 

 

 



 



elde ederek geçen yıla göre %17 büyüme elde etti. FVAÖK marjı da geçen yılki %9.8 

seviyesinden %10.8’ doğru yükseliş gösterdi. Şirketin konsolide cirosu %1 büyüme 

gösterirken, iç pazar %4 büyüdü ve dış pazarlar %1 daraldı. Şirketin marjlarının 

iyileşmesinde temel faktör satış portföyündeki olumlu değişim (azalan TV satışına karşılık 

artan beyaz eşya) oldu. Sonuç olarak 1Ç rakamlarının hafifçe olumlu olduğunu 

düşünüyoruz. Şirket yönetimi 2013 için %10 ciro büyüme ve %10.5 FVAÖK marjı 

hedefini koruyor. 

Sabancı Holding Carrefour’un Carrefoursa’daki %12 oranındaki hissesini satın alarak 

şirketin ana ortağı oldu. 30 Nisan’da yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding 

Carrefoursa’daki %12 oranındaki Carrefour hisselerini 141m TL (79mn USD) 

karşılığında satın alacağını açıkladı. Bu miktar Carrefour’un sahibi olduğu tüm A-grubu 

(CARFA) hisselerinden oluşuyor. A-grubu hisseler B-grubu hisselere göre oy hakkı, 

yönetim ya da temettü gibi konularda herhangi bir farka sahip değil. Hisse satın alım fiyatı 

CARFA hisseleri için 10.36TL gibi bir rakama denk gelmekte –ki bu fiyat hissenin son 

kapanış fiyatı olan 19.2TL’nin oldukça altında. Sabancı Holding ortaklık yapısı değişikliği 

nedeniyle azınlık hissedarlara çağrıda bulunacağını açıkladı. İşlem sonrasında Sabancı 

Holding’in payı %38.8’den %50.8’e yükselirken, Carrefour’un payı %58.2’den %46.2’ye 

düşüyor. Bu işlem sonrasında şirketin kontrolü Sabancı Holding’e geçerken, Carrefour 

Carrefoursa’da sessiz ortak olarak kalacak. Bu tarz bir çözümün halihazırdaki 

çözümsüzlükten daha olumlu olduğunu düşünüyoruz. Diasa’nın Yıldız Holding’e 

satılması sonrasında, Carrefoursa’da da bir çözümün bulunmuş olunması Sabancı 

Holding’in perakende işi için olumlu gelişme olarak algılanabilir. Önümüzdeki aylar 

Sabancı Holding’in Carrefoursa’daki dönüşümü nasıl gerçekleştireceği ile ilgili bir test 

olacak. 

TAV 1Ç sonuçları beklentiler ile paralel. TAV 1Ç’te beklentilere yakın ve %33 artışla 

15.9m Euro (37.5m TL) net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 15m Euro (35.3m 

TL), HSBC beklentisi ise 15.4m Euro (36.3m TL) idi. FAVÖK %19 artışla 55.4m Euro 

olurken, beklentilerin hafif (%5 civarı) altında kaldı. Net satışlar ise %19 artışla 252m 

Euro seviyesinde, beklentilere paralel gerçekleşti. Hisse açısından sonuçları nötr olarak 

değerlendiriyoruz.   

Vakıfbank 1Ç bilançosunu yarın açıklayacak. Vakıfbank için HSBC’nin net kar tahmini 

501mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinin %19 ve bir önceki çeyreğin %11 üzerinde, 

piyasa kar beklentisi ise 518mn TL seviyesinde bulunmakta. 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[ANSGR.IS; Mevcut Fiyat: 1.33 TL, Hedef Fiyat: 1.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ANHYT.IS; Mevcut Fiyat: 5.80 TL, Hedef Fiyat: 6.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 6.40 TL, Hedef Fiyat: 6.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 12.65 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ARCLK.IS; Mevcut Fiyat: 13.95 TL, Hedef Fiyat: 12.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 4.23 TL, Hedef Fiyat: 4.35 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 11.15 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 24.90 TL, Hedef Fiyat: 27.40 TL, Endekse Paralel 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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