
 

 



Temmuz’da Türkiye’yi 4.6 milyon yabancı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Temmuz 2013, Giriş ve Çıkış Yapan Ziyaretçiler Yabancı ve Vatandaşlar İstatistiklerini 

açıkladı. Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü’nden derlediği geçici verilere göre; 2013 

yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 0.48 oranında artışla 4 milyon 593 bin 511 kişi oldu. 2012 yılı Temmuz ayında 

Türkiye’ye ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 571 bin 389 kişi düzeyinde bulunuyordu. 

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen 4 milyon 593 bin 511 yabancı ziyaretçinin 295 bin 667 

kişiyle yüzde 6.44’ünü günübirlikçiler oluşturdu. 
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26 Ağustos 2013 

Pazartesi 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 67,932.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 250,527.5 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 70,594.2 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,534.36 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,663.5 0.4% 
Dow Jones 15,010.5 0.3% 
NASDAQ-Comp. 3,657.8 0.5% 
Frankfurt DAX 8,417.0 0.2% 
Paris CAC 40 4,069.5 0.3% 
Londra FTSE–100 6,492.1 0.7% 
Rusya RTS 1,331.0 0.1% 
Shangai Composite 2,057.5 -0.5% 
Bombay Stock Exc. 18,519.4 1.1% 
Brezilya Bovespa 52,197.1 1.6% 
Arjantin Merval  3,903.2 -1.0% 
Nikkei 225 13,660.6 2.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 67,932.3 -%0.5 -%8.2 %2.8 
USD/TRY 1.9849 %0.1 %4.1 %11.2 
EUR/TRY 2.6509 %0.2 %5.0 %18.3 
EUR/USD 1.3355 %0.2 %0.9 %6.4 
Altın/Ons ($) 1,396.3 %1.4 %5.9 -%16.6 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %8.2   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Fed’in varlık alımlarını azaltacağı kaygıları global borsalar üzerinde baskı yarattı. Fed’in 

30-31 Temmuz Fomc toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklar sonrasında varlık 

alımlarının bu sene içerisinde azaltılmaya başlanabileceği beklentileri bir kademe 

belirginleşirken, bu durum global borsalar üzerinde baskı yarattı. Bununla birlikte Çin’de 

açıklanan güçlü imalat verisi global borsalardaki zayıflığı kısmen de olsa bertaraf etti. 

Tüm bunlara bağlı olarak ABD borsaları geçtiğimiz hafta ortalamada %0.5 artarken, 

Avrupa borsaları %1.0 azaldı.  

Asya borsalarındaki satış eğilimi bir kademe belirgin olurken, özellikle global likiditeyle 

korelasyonu yüksek olan Singapur (%-3.4), Endonezya (%-8.7) gibi ülke borsalarındaki 

satışlar oldukça belirgindi. Japonya hariç Asya borsaları ortalamada %2.9 gerilerken, 

Japonya borsası haftayı %0.1 yükselişle tamamladı..  

Güvenli liman tahvil faizlerinde yükselişler yaşandı. Fed’in varlık alımlarını 

azaltabileceğine ilişkin artan beklentiler, ve Avrupa Bölgesi’ne ilişkin açıklanan güçlü 

ekonomik veriler ABD ve çekirdek Avrupa ülkelerinin tahvil faizlerinin yükselmesine 

neden oldu. ABD 10 yıl vadeli tahvilin faizi %2.93 seviyelerine kadar yükseldiği haftaya 

Cuma günü açıklanan zayıf yeni konut satışları verisi sonrasında %2.82 seviyelerinden 

kapattı. Bununla birlikte, Almanya 10 yıl vadeli tahvilin faizi 5 baz puan artışla %1.93 

seviyelerinden tamamlarken, Fransa 10 yıl vadeli tahvilin faizi de %2.40 seviyelerinden 

%2.47 seviyelerine yükseldi.  

Sorunlu Avrupa ülkelerinin tahvil faizlerinde de yükselişler yaşanırken, bunda 

Yunanistan’ın EUR 240bn’lik iki yardım paketi sonrasında yeni bir yardım paketi almak 

durumunda kalabileceğine ilişkin gelen haberler etkili oldu. İspanya 10 yıl vadeli tahvilin 

faizi 10 baz puan artışla haftayı %4.45 seviyelerinden kapatırken, İtalya 10 yıl vadeli 

tahvil faizi de 14 baz puan yükselerek haftayı %4.32 seviyelerinden tamamladı.  

USD Fed’in varlık alımlarını azaltabileceği beklentileriyle güçlendi. Fed’in 30-31 

Temmuz Fomc toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklar, varlık alımlarının bu sene 

içerisinde azaltılmaya başlanabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirirken, bu durum 

USD’nin gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında 

güçlenmesine neden oldu. Bununla birlikte Euro, Avrupa Bölgesi’nden gelen güçlü 

ekonomik verilerin de etkisiyle görece güçlü kaldı. EURUSD paritesi 1.333 

seviyelerinden açıldığı haftayı 1.338 seviyelerinden tamamlarken, GBPUSD paritesi 

1.563 seviyelerinden 1.557 seviyelerine geriledi.  

Asya para birimleri de USD karşısında zayıflarken, özellikle cari açık sorunu olan 

Hindistan (USD karşısında %2.7), Endonezya (USD karşısında %5.7) gibi ülkelerin para 

birimlerindeki zayıflık bir kademe belirgindi. USDJPY paritesi de 97.5 seviyelerinden 

açıldığı haftayı 98.7 seviyelerinden tamamladı.  

Petrol ve altında olumlu bir seyir izledi. Petrol fiyatlarında karışık bir seyir yaşandı. ABD 

tipi ham petrolün varil fiyatı ABD petrol stoklarındaki düşüşe rağmen geçtiğimiz hafta 

%1.0 gerilerken, haftayı USD 106.4 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte Brent 

petrolün varil fiyatı Avrupa tarafında gelen güçlü ekonomik verilere ve Mısır’da devam 

eden politik risklere bağlı olarak geçtiğimiz hafta %0.6 artarak USD 111.0 seviyelerine 

yükseldi.  

 
Piyasa Gündemi 

26 Ağustos Pazartesi ABD Dayanıklı Eşya Siparişleri- Temmuz

27 Ağustos Salı Türkiye Sanayi Güveni- Ağustos

Türkiye Kapasite Kullanımı- Ağustos

ABD Tüketici Güven Endeksi- Temmuz

ABD Ev Fiyatları Endeksi- Haziran

28 Ağustos Çarşamba Almanya İthalat Fiyat Endeksi- Temmuz

Türkiye Tüketici Güveni- Ağustos

ABD Bekleyen Ev Satışları- Temmuz

Eurozone Para Arzı- Temmuz

29 Ağustos Perşembe Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Ağustos

Türkiye Ticaret Dengesi- Temmuz

Almanya İşsizlik Oranı- Ağustos

Kanada Cari Hesap Dengesi- 2Ç

Kanada Sanayi Üretimi- Temmuz

ABD GSYİH- 2Ç

30 Ağustos Cuma İngiltere Tüketici Güveni- Ağustos

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.9849 %2.1 %3.1 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.24 %1.5 %4.7 %0.6 -%1.6 
USD/HUF 222.7 -%1.0 -%0.5 %3.1 %3.6 
USD/BRL 2.3486 -%1.8 %4.1 %4.0 -%1.0 
USD/PLN 3.1590 -%0.4 -%0.9 %2.4 %4.0 

 

 



 



Altın fiyatları Fed’in 30-31 Temmuz Fomc toplantı tutanaklarına rağmen geçtiğimiz hafta 

yükselişini sürdürürken, altının ons fiyatı %1.5’lik artışla geçtiğimiz haftayı USD 1398 

seviyelerinden tamamladı.  

Türk lirasındaki gelişmeler Borsa İstanbul’un seyri açısından da belirleyici olacak. 

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısının takip edildiği haftada Borsa 

İstanbul’daki satıcılı seyir bir kademe belirginleşirken, bunda Banka’nın gecelik borç 

verme faizindeki artırıma rağmen Türk lirasında devam eden zayıflık etkili oldu. BİST-

100 endeksi geçtiğimiz hafta en çok değer kaybeden borsalardan biri olurken, haftayı 

%8.5’lik düşüşle tamamladı. Düşüşte bankacılık hisseleri öne çıkarken, BİST-bankacılık 

endeksi ortalamada %9.5 geriledi.  

Türk lirasındaki gelişmelerin Borsa İstanbul’un seyri açısından belirleyici olacağı haftada, 

Merkez Bankası’nın atacağı para politikası adımlarının yakından takip edileceğini 

düşünüyoruz. Bu bağlamda Banka’nın repo ihaleleri kadar döviz satım ihalelerindeki 

miktarların da yakından takip edileceğini hatırlatırken, veri açıklamalarının da önemli 

olacağı kanaatindeyiz. Global piyasalardaki gelişmelerin de dolaylı olarak izleneceğini 

hatırlatırken, Borsa İstanbul-100 endeksinin 65,800 – 72,000 aralığında hareket etmesini 

bekliyoruz.  

Tahvil faizlerinde Merkez Bankası’nın aksiyonları izlenecek. Merkez Bankası’nın gecelik 

borç verme faizinde yaptığı artırıma rağmen Türk lirası üzerindeki baskıların sürmesi, 

tahvil piyasasına da satış getirirken, önümüzdeki döneme ilişkin artan belirsizlikler 

özellikle getiri eğrisinin uzun tarafını olumsuz etkiledi. Buna bağlı olarak 2 yıl vadeli 

gösterge tahvilin bileşik faizi %9.27 seviyelerinden açıldığı haftayı %9.85 seviyelerinden 

tamamlarken, 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi de %9.34 seviyelerinden %10.32 

seviyelerine yükseldi.  

Merkez Bankası’nın para politikası aksiyonlarının tahvil piyasasının seyri açısından 

belirleyici olacağı haftada, Hazine’nin gerçekleştireceği 15 ay vadeli iskontolu ve 7 yıl 

vadeli değişken kuponlu tahvil ihalelerinin de yakından takip edileceğini hatırlatıyoruz. 

Faiz tarafındaki oynaklığın bu hafta için de yüksek olabileceğini düşünmekle birlikte, 2 

yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik %9.5 - %10.5 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin de %9.6 - %10.7 aralığında hareket edeceğini 

tahmin ediyoruz.  

Türk lirasındaki oynaklık bu hafta için de yüksek olabilir. Merkez Bankası’nın gecelik 

borç verme faizinde 50 baz puanlık artırıma gitmesine rağmen Türk lirasındaki zayıflık 

geçtiğimiz hafta da devam ederken, USDTRY kuru 1.938 – 1.999 aralığında hareket ettiği 

haftayı 1.988 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte (0.5*EUR  + 0.5*USD) sepeti de 

2.263 – 2.336 aralığında hareket ettikten sonra haftayı 2.326 seviyelerinden kapattı.  

Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarının Türk lirasının seyri açısından 

belirleyici olacağı haftada, oynaklığı yüksek seyrin devam etmesini bekliyoruz. 

USDTRY’nin 1.957 – 2.037 aralığında hareket edebileceğini tahmin ederken, (0.5*EUR + 

0.5*USD) sepetinin de 2.284 – 2.342 aralığında işlem göreceğini düşünüyoruz. 



 



Şirket Haberleri 

BİM 2Ç sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. BİM’in 2Ç net karı 93 milyon TL ile 

geçen yıla gore %34 artış gösterirken piyasa ve HSBC beklentilerinin (87m TL ve 82m 

TL) üzerinde gerçekleşti. 133 milyon TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK 133 milyon ve 

131 milyon TL seviyelerinde olan HSBC ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Satış 

büyümesinin 2Ç’de %20.4 seviyesinde olmasını ve FAVÖK marjının %4.7’ye yükselmiş 

olmasını olumlu gelişmeler olarak görüyoruz. Sonuçların kısa vadede hisse performansına 

olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.  

Doğan Holding 22.7m TL zarar açıkladı, piyasa beklentisi ile paralel. Doğan Holding 

23m TL zarar kaydederek 21m TL’lik piyasa beklentisine paralel ancak 7m TL’lik HSBC 

beklentisinin altında kaldı. FAVÖK 144m TL ile 126m TL olan HSBC ve 103m TL olan 

piyasa beklentilerinin üzerinde. Konsolide olmayan operasyonlarda oluşan zararlar ve kur 

farkı zararları sonuç olarak 2Ç’de zarara yol açtı. Açıklanan sonuçlara önemli bir piyasa 

tepkisi beklemiyoruz. 

Dogan Yayın beklentimize paralel 2.4 milyon TL tutarında net zarar açıkladı. 2Ç için 

HSBC ve piyasa beklentileri 2 milyon TL ve 12 milyon TL zarar seviyelerinde 

bulunuyordu. Şirketin FAVÖK rakamı 149 milyon TL ile 120 milyon TL olan HSBC ve 

113 milyon TL olan piyasa beklentisine göre oldukça güçlü seviyede gerçekleşti. 

Hürriyet 2Ç sonuçlarında beklentilerden düşük 3 milyon TL net zarar oluştu (HSBC: 9m 

TL, piyasa 13m TL). Şirket beklentilere paralel 37 milyon TL FAVÖK açıklarken, kur 

farkı giderleri zarara yol açtı. 

Kardemir 2Ç sonuçları beklentilerden düşük geldi. Şirketin düşük operasyonel 

performans (46m TL FAVÖK- piyasa ve HSBC beklentisi 67 ve 87 m TL), 38 milyon TL 

tutarında 2011 ve 2012 yıllarına yönelik ücret zammı farkları ve 41 milyon TL’lik faiz 

giderleri ve kur farkı giderleri nedeniyle 2Ç’de 35 milyon TL zarar açıklaması (piyasa ve 

HSBC beklentisi 17 ve 40 milyon TL kardı) kısa vadede hisse üzerinde baskı yaratabilir.  

Kiler 6 milyon TL zarar ile 10 milyon TL zarar olan beklentimize göre kısmen olumlu 

sonuç açıkladı. Net satışlar beklentimize paralel olarak %8 artarken, FAVÖK marjının 

%6.8’e yükselmesi sonuçları olumlu yönde etkiledi.  

TAV Havalimanları 2Ç sonuçları bugün açıklanacak. HSBC 2Ç net kar tahmini 80m TL 

(CNBC anket tahmini: 89m), FAVÖK 250m (piyasa 239m), satışlar 752m (piyasa 775m). 

Türk Hava Yoları 2Ç sonuçları bugün açıklanacak. HSBC 2Ç net kar tahmini 304m TL 

(CNBC anket tahmini: 293m), FAVÖK 774m (piyasa 727m), satışlar 4,838m (piyasa 

4,763m). 

Sabancı Holding 2Ç sonuçları bugün açıklanacak. HSBC 2Ç net kar tahmini 637m TL 

(CNBC anket tahmini: 638m), FAVÖK ve satışlar için tahmin bulunmuyor 

(konsolidasyon değişikliği nedeniyle).  

Zorlu Enerji tahvil ihracını tamamladı. Şirket nitelikli yatırımcılara 728 gün vadeli 93m 

TL ve 1.092 gün vadeli 82m TL tutarlı olmak üzere toplam 175m TL tutarında tahvil 

satışının tamamlandığını belirtti. Tahviller değişken faize sahip.   

 [EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.17 TL, Hedef Fiyat: 2.60 
TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Koza Altın 30.40 %5.6 
2 Borusan 

Mannesmann 
29.10 %4.3 

3 Hürriyet Gzt. 0.72 %2.9 
4 Kartonsan 219.00 %2.6 
5 Coca Cola İçecek 50.00 %2.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Tekfen Holding 4.57 -%13.8 
2 Anadolu Efes 24.70 -%6.4 
3 Anel Elektrik 1.22 -%4.7 
4 TAV Havalimanları 11.30 -%4.2 
5 Gübre Fabrik. 13.70 -%4.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 6.74 723.2 
2 T. Halk Bankası 12.95 369.0 
3 Akbank 6.74 225.2 
4 İş Bankası (C) 4.82 204.0 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.03 162.2 

 

 



 



Bugün açıklanacak diğer 2Ç sonuçları (HSBC takibindeki şirketler). Gübretaş (net kar 

HSBC tahmini: 35m TL, piyasa: 22m), Torunlar GYO ( HSBC: -24m, piyasa: -15m). 

Sinpaş (HSBC: 8m, piyasa: yok), Zorlu Enerji (HSBC: -83m, piyasa: -110m), Turcas 

(HSBC: 7m, piyasa: yok).    

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.20 TL, Hedef Fiyat: 1.85 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.32 TL, Hedef Fiyat: 8.96 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 40.90 TL, Hedef Fiyat: 57.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 13.70 TL, Hedef Fiyat: 18.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.93 TL, Hedef Fiyat: 6.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 0.93 TL, Hedef Fiyat: 2.20 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TRCAS.IS; Mevcut Fiyat: 2.75 TL, Hedef Fiyat: 4.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 11.30 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 8.94 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 6.74 TL, Hedef Fiyat: 9.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KILER.IS; Mevcut Fiyat: 1.98 TL, Hedef Fiyat: 2.70 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.09 TL, Hedef Fiyat: 1.92 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[HURGZ.IS; Mevcut Fiyat: 0.72 TL, Hedef Fiyat: 1.25 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[DYHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.64 TL, Hedef Fiyat: 1.05 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.92 TL, Hedef Fiyat: 1.48 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 – Araştırma Direktör Yardımcısı  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Müdür 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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