
 

 



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile 

Üretici Fiyatları Endeksi’ni (ÜFE) açıkladı. TÜFE (2003=100 temel yıllı) Nisan ayında 

bir önceki aya göre yüzde 0.42, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3.06, geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 6.13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.66 artış gerçekleşti. 

Enflasyon aylık bazda 2013 yılı Ocak ayında yüzde 1.65, Şubat ayında yüzde 0.30, Mart 

ayında yüzde 0.66 oranında artış göstermişti. Nisan ayında gerçekleşen yüzde 0.42 

oranındaki enflasyon artışı, Nisan ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük seviyesinde 

gerçekleşti. 2009 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre enflasyon yüzde 0.2 düzeyinde 

gerçekleşmiş, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla yüzde 0.60, yüzde 0.87, yüzde 1.52 

olmuştu. 

Nisan’da yurtiçi otomotiv satışları %17 arttı. ODD verilerine göre Nisan’da toplam 

hafif araç satışları yıllık bazda %17 artarken, artışı otomobil talebi sürükledi. Otomobil 

satışlarında %25 büyümeye karşın hafif ticari vasıta satışları %4 geriledi. Ocak-Nisan 

döneminde ise toplam satışlar %14, otomobil satışları da %20 artarken, hafif ticari 

satışları %1 geriledi. Firmalar bazında Nisan’da satışlarını %23 artıran Doğuş Otomotiv 

güçlü performans sergilemeye devam ederken, Ford Otosan %17 ve Tofaş %5 büyüme 

elde ettiler.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı TÜFE rakamını açıkladı 

 Nisan’da yurtiçi otomotiv satışları %17 arttı 

 TAV üçüncü havalimanı ihalesini alamadı 

 

 

 

  

 

 

 

06 Mayıs 2013 

Pazartesi 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 89,093.7 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 346,626.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 100,006.2 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,246.33 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,614.4 1.1% 
Dow Jones 14,974.0 1.0% 
NASDAQ-Comp. 3,378.6 1.1% 
Frankfurt DAX 8,122.3 2.0% 
Paris CAC 40 3,913.0 1.4% 
Londra FTSE–100 6,521.5 0.9% 
Rusya RTS 1,429.9 3.1% 
Shangai Composite 2,205.5 1.4% 
Bombay Stock Exc. 19,575.6 -0.8% 
Brezilya Bovespa 55,488.1 0.3% 
Arjantin Merval  3,888.1 1.2% 
Nikkei 225 13,694.0 0.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 89,093.7 %0.5 %5.0 %50.3 
USD/TRY 1.7942 %0.1 -%0.7 %2.5 
EUR/TRY 2.3521 -%0.3 %1.6 %2.2 
EUR/USD 1.3109 -%0.4 %2.3 -%0.2 
Altın/Ons ($) 1,467.9 %0.1 -%6.3 -%10.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.30   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

ABD’de Cuma günü açıklanan Nisan ayı istihdam raporu, küresel mali piyasalarında 

seyrinde önemli bir rol oynadı. Nisan ayında tarım dışı bordrolu çalışan sayısı 

beklentilerin üzerinde artış kaydederken işsizlik oranı da tahminlerin altında gerçekleşti. 

Önceki aylara ilişkin yapılan güncellemelerde tarım dışı bordrolu çalışan sayısı hatırı 

sayılır miktarlarda yukarı çekildi. Mart ayında gelen zayıf istihdam sonrası bozulan 

moraller Cuma günü veri sonrasında yeniden yerine geldi. Dünyanın geneline hakim olan 

zayıf büyüme tablosuna rağmen ABD ekonomisinin bir şekilde pozitif ayrışması 

piyasaları da mutlu etti. Bu çerçevede DJI sanayi endeksi tarihinde ilk kez 15bin puan 

düzeyine çıkarken S&P500 endeksi de aynı paralelde 1600 seviyesini gördü. Amerikan 

Merkez Bankası’nın hafta içindeki faiz toplantısı sonrasında tahvil alımlarının 

artırılabilme ihtimali gündeme taşınmıştı. Ancak, istihdam verisi sonrasında bu ihtimal 

gündemden indi. Böyle olunca da Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %1.60 civarından 

%1.75’e doğru bir yükseliş kaydetti. Sadece bir datanın bu ölçüde bir piyasa hareketini 

haklı çıkaracağını düşünmüyoruz ancak piyasalardaki ciddi likidite fazlası açısından 

yeterli olduğu da aşikâr. 

ABD’deki olumlu makroekonomik veri dünyanın geri kalanını da olumlu etkiledi. Avrupa 

borsalarında %2’ye varan oranlarda yükseliş oldu. Gelişmekte olan ülke borsaları ve para 

birimlerinde değerlenme kaydedilirken emtia fiyatları da yukarı geldi. Brent cinsi ham 

petrol varil fiyatı 105 dolar ile son dört haftanın zirvesine gelirken CRB emtia endeksi ise 

son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Türk mali piyasaları açısından sabah saatlerinde açıklanan ve beklentilerin altında 

gerçekleşen Nisan ayı enflasyon rakamları günün en önemli makroekonomik gündemini 

teşkil etti. Rakamlar ile ilgili çok şey söylemek mümkün olmakla birlikte yıllık TÜFE 

enflasyonunun %6.13 ile Nisan-2011’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, I 

tanımlı endeksteki yıllık artış oranının ise %5.44 ile 21 ayın en düşük düzeyine 

gerilediğini belirtmek, datanın ne derece pozitif olduğunu yansıtıyor. Data sonrası 

gösterge bileşik faiz kısa bir süre de olsa %5 seviyesinin altına gerileyerek tarihi rekorunu 

bir adım daha ileri taşıdı. Günün ikinci yarısında ise yeni havalimanı ihalesi ile ikinci 

nükleer santrale ilişkin rakamlar mali piyasaları meşgul etti. Bu hususta söylenecekleri 

işin uzmanına bırakırken Türkiye’deki varlık fiyatının geldiği noktaları ön plana 

çıkarmanın olumlu bir unsur; ancak, yatırım yapılabilir ülke kategorisine ciddi bir adım 

atmış olmamıza rağmen ihaleyi kazanan beş grubun da yerli olduğunu belirtmemiz 

üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirtmekte fayda var. 

Bir yandan not artırım beklentileri, diğer yandan olumlu makroekonomik veriler ile 

ABD’deki iyimser istihdam raporu Türk mali piyasalarının desteklemeye devam etti. 

BİST-100 endeksi %0.5 aratarak tarihi zirvesini 89bin’li rakamlara taşıdı. Döviz 

piyasasında ise TCMB’nin faiz indirimleri nedeniyle TL üzerindeki değerlenme 

baskısının kaybolduğunu uzunca bir süredir görüyoruz. 2.07’li rakamlarda dengelenen 

TL’nin döviz sepeti karşısındaki değeri, tam da TCMB’nin istediği şekilde volatilitesinin 

sert bir şekilde azaldığına işaret ediyor. USDTRY’deki 1 ay vadeli volatilite %4.9 ile 

Ocak ayından bu yana en düşük düzeyde işlem görüyor. 

Avrupa’daki gelişmeler ilginç bir hal almaya doğru gidiyor. Son 3-4 sene içinde kemer 

sıkma önlemleri ile bir tedavi uygulamaya çalışan Avrupa’da Fransa ve İtalya’nın bu 

 
Piyasa Gündemi 

06 Mayıs Pazartesi Euro Zone Perakende Satışlar- Mart

07 Mayıs Salı ABD Tüketici Kredileri- Mart

08 Mayıs Çarşamba Türkiye Sanayi Üretimi- Mart

Almanya Sanayi Üretimi- Mart

09 Mayıs Perşembe İngiltere Sanayi Üretimi- Mart

10 Mayıs Cuma Almanya Ticaret Dengesi- Mart

Almanya Cari Denge- Mart

İngiltere Toplam Ticaret Dengesi- Mart  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7942 -%0.2 %0.0 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.91 -%2.1 -%2.1 %2.0 %2.1 
USD/HUF 225.7 -%2.7 -%1.8 %2.6 %1.8 
USD/BRL 2.0091 %0.5 %1.2 -%0.7 -%1.1 
USD/PLN 3.1605 -%1.1 -%1.2 %0.9 %1.3 

 

 



 



yoldan uzaklaşmaya başladığı ve Almanya’nın da kerhen de olsa bu eğilime destek 

verdiği gözlemleniyor. Kemer sıkma önlemlerine karşın ekonomilerdeki daralmanın ve 

istihdam piyasasındaki sorunların büyümesi, borç rakamlarının küçülmesi bir yanda 

artmasına sebebiyet vermişti. Bu da Avrupa’yı mecburen başka çıkış yöntemleri aramaya 

itti. Krizin başlangıcından bu yana 6 yıl geçmesine rağmen AB’nin hala deney yapıyor 

olması enteresan. 

Asya tarafında makroekonomik veriler hafif zayıf tarafta kalsa da borsalar bu sabah 

ABD’nin desteği ile artıda işlem görüyor. Çin’de imalat sanayi PMI rakamları sonrasında 

hizmet sektörü rakamları da zayıf tarafta kaldı. Diğer Asya ekonomilerinden de benzer 

şekilde zayıf veriler geliyor. Bu tablonun birkaç ay daha yinelemesi durumunda 

dikkatlerin bu bölgeye daha fazla çekileceği kanaatindeyiz. Bu sabah Japon piyasaları tatil 

nedeniyle kapalıyken diğer Asya borsalarında %1’lere varan oranlarda yükseliş olduğunu 

görüyoruz. 

Bugün küresel mali piyasaların gündeminde çok önemli bir haber ya da veri yok. 

Avrupa’da hizmet sektörü PMI rakamları açıklanacak. Bu hafta düzenlenecek G7 

zirvesine ilişkin açıklama ve haberler ön plana çıkabilir. Bugün İngiltere piyasaları tatil 

nedeniyle kapalı olacağından dolayı Türk piyasaları da sakin bir seyir izleyebilir. 

EURUSD paritesinde 100-200 günlük ortalamalar arasındaki hareket devam ediyor 

(1.2975-1.3160). Geçen hafta bu bant yukarı yönde zorlansa da bu amaçta başarılı 

olunamadı. Önümüzdeki günlerde bu bantın kırılıp kırılmadığını izlemekte yarar 

görüyoruz. TL’nin döviz sepeti karşısındaki değeri 2.06-2.08’li rakamlarda kalmaya 

devam edecek. Bu nedenle de USDTRY kurundaki hareket EURUSD paritesi tarafından 

belirlenmeye devam edilecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Aksa Enerji bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayabilir. HSBC şirketin 1Ç’de 12 milyon 

TL net kar elde etmesini beklerken piyasa beklentisi 14 milyon TL düzeyinde. HSBC 

şirketin 1Ç’de 353 milyon TL ciro ve 71 milyon TL FVAÖK elde etmesini beklerken, 

piyasa beklentisi 428 milyon TL ciro ve 76 milyon TL FVAÖK elde edilmesi yönünde. 

Bagfaş’ın 1Ç sonuçları beklentilerin oldukça altında geldi. Şirket 1Ç’de 1.9 milyon TL 

net kar elde ederek piyasa ve HSBC beklentileri olan 6.3 milyon TL ve 16.2 milyon 

TL’nin oldukça altında kaldı. Beklentilerin altında gelen ciro ve marjlar zayıf sonuçların 

temel sebebi olarak öne çıkıyor. Ciro geçen seneye göre %30 düşüş gösterirken, 

beklentilerin de %20 altında kaldı. FVAÖK ise 5.3 milyon TL ile HSBC ve piyasa 

beklentilerinin (12.5 ve 22.8 milyon TL) oldukça altında kaldı. Açıklanan kötü sonuçlar 

sektörün diğer oyuncuları (Tekfen ve Gübretaş’ın Türkiye operasyonları) için de olumsuz 

bir endikasyon veriyor. 

Koza Altın 1Ç sonuçları zayıf geldi. Şirketin net karı 111 milyon TL ile 123 milyon TL 

olan HSBC ve 137 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. FAVÖK rakamı 

da 132 milyon TL ile 173 milyon TL olan piyasa ve 194 milyon TL olan HSBC 

beklentilerinin altında kaldı. Sonuçlara kısa vadede olumsuz tepki olabileceğini 

düşünüyoruz. 

TAV üçüncü havalimanı ihalesini alamadı (hisse üzerinde baskı sürebilir). Cuma günü 

yapılan ihalede Limak-Cengiz-Kolin-Mapa-Kalyon grubu 25 yıllığına 22.15 milyar 

Euroluk (vergi dahil 26.1 milyar Euro) kira bedeli ile kazanan taraf oldu. İhaleden IS-

Fraport konsorsiyumu 22.04 milyar Euro, TAV ise 22.032 milyar Euro değerinde teklifleri 

sonrasında ihaleden çekildiler. TAV’ın uygun bir fiyatta ihaleyi kazanabileceği beklentisi 

ile son dönemde beklentilerin satın alındığı TAV hissesinde ihale sonrasında satış baskısı 

olurken hissede toparlanmanın zaman alabileceğini düşünüyoruz. TAV’ın bu ihaleyle en 

önemli havaalanını kaybetmesi aynı zamanda THY’yi de büyük ölçüde kaybetmesi 

anlamına geliyor. Yıllık olarak vergi dahil 1 milyar Euro gibi bir kira bedelinin 2018’den 

itibaren ödenmesi düşünüldüğünde TAV’ın bu fiyatla ihaleyi almamasının da nispeten 

daha iyi olduğunu düşünmek mümkün. HSBC’nin 12TL’lik hedef fiyatı içerisinde 

TAV’ın mevcut operasyonları dahildir. İhale sonuçlarının bu değerleme üzerinde etkisi 

bulunmamaktadır. 

Vakıfbank’ın 1Ç net karı beklentilere paralel gerçekleşti. Vakıfbank’ın 1Ç net karı 523m 

TL ile HSBC beklentisi olan 501mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisine ise paralel 

gerçekleşti. Bankanın bu çeyrekteki ana gelir kalemleri; net faiz geliri %57 (önceki yılın 

aynı dönemine göre) artışla ve ücret ve komisyon gelirleri ise %98 artışla (önceki yılın 

aynı dönemine göre) beklentilere paralel olarak oldukça kuvvetli gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri de yine beklentilere paralel olarak önceki yılın aynı dönemine göre %16 

seviyesinde artış gösterdi. Aktif kalitesi tarafında ise beklentilere paralel ancak olumsuz 

seyir devam etti. Bu çeyrekte takipteki alacaklar oranı 31baz puan artış gösterdi, bu artış 

daha önce 1Ç sonuçlarını açıklamış olan bankalar arasında en olumsuz aktif kalitesine 

işaret ediyor. Banka Rekabet Kurulu cezasının %75’i olan 62mn TL’yi de karşılık gideri 

olarak muhasebeleştirdi. Bilanço tarafında ise en çok dikkat çeken gelişme toplam 

mevduat hacmindeki çeyreksel %3’lük daralma olarak göze çarpmakta. Banka’nın 

kredi/mevduat oranı %107 seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, kuvvetli gelirler ve aktif 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Işıklar Yat. Holding 0.65 %10.2 
2 İttifak Holding 5.52 %5.1 
3 İş GMYO 1.62 %3.8 
4 Brisa 5.20 %3.2 
5 Türk Hava Yolları 7.88 %3.1 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 TAV Havalimanları 11.80 -%7.8 
2 Arçelik 13.80 -%4.2 
3 Fenerbahçe Futbol 39.20 -%3.7 
4 Kartonsan 289.00 -%3.0 
5 Kardemir (D) 1.91 -%2.6 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 İş Bankası (C) 7.26 371.1 
2 Garanti Bankası 10.45 355.4 
3 Akbank 9.92 348.0 
4 Türk Hava Yolları 7.88 301.2 
5 T. Halk Bankası 21.05 255.1 

 

 



 



kalitesindeki bozulma ile birlikte Vakıfbank’ın 1Ç sonuçları genel olarak beklentilere 

paralel gerçekleşti.   

Yapı Kredi Bankası 1Ç bilançosunu yarın açıklayacak. Yapı Kredi Bankası için 

HSBC’nin net kar tahmini 461mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinin %9 ve bir 

önceki çeyreğin %10 altında, piyasa kar beklentisi ise 462mn TL seviyesinde bulunmakta. 

Yapı Kredi Finansal Kiralama, Yapı Kredi Emeklilik’teki %20’lik hisseyi satın alacak. 

Yapı Kredi Bankası’nın iştiraki Yapı Kredi Sigorta’nın satış anlaşmasının bir parçası 

olarak, Yapı Kredi Finansal Kiralama’nın Yapı Kredi Emeklilik’teki %20’lik hisse payını 

satın alacağı açıklandı. Finansal Kiralama bu işlem için 188mn TL ödeyecek. 

Hatırlanacağı üzere Yapı Kredi Sigorta’nın satışı Mart ayı içerisinde 1.9 milyar TL fiyat 

etiketi ile açıklanmıştı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Yapı Kredi ya da bir iştirakinin 

Yapı Kredi Emeklilik’in %20’sini alacağı daha önce açıklanmıştı. Haberin Yapı Kredi 

Bankası üzerinde önemli bir etkisi bulunmamakta. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[YKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 5.78 TL, Hedef Fiyat: 5.80 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 11.80 TL, Hedef Fiyat: 12.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 6.74 TL, Hedef Fiyat: 6.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 26.00 TL, Hedef Fiyat: 27.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.81 TL, Hedef Fiyat: 5.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[BAGFS.IS; Mevcut Fiyat: 53.50 TL, Hedef Fiyat: 64.50 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[KOZAL.IS; Mevcut Fiyat: 36.80 TL, Hedef Fiyat: 54.00 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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