
 

 



Merkez Bankası bugün, 2013 yılı Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 

Oranı Anketi’ni açıklayacak. 2013 yılı Temmuz ayında imalat sanayi genelinde kapasite 

kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre 0.7 puan artarak %75.5 seviyesinde 

gerçekleşmişti. 2013 yılı Ocak ayında imalat sanayi kapasite kullanımı %72.4, Şubat 

ayında % 72.2, Mart ayında %72.7,Nisan ayında %73.6,Mayıs ayında %74.8, Haziran 

ayında %75.3 düzeyinde gerçekleşmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 THY 2Ç net karı artan kur giderleri ve vergi nedeniyle 

tahminlerin altında 

 Sabancı Holding 2Ç net karı tahminlerin altında kaldı 

 TAV 2Ç net karı piyasa beklentisi paralelinde geldi 

 

 

  

 

 

27 Ağustos 2013 

Salı 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 68,775.0 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 251,935.7 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 71,064.7 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,140.84 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,656.8 -0.4% 
Dow Jones 14,946.5 -0.4% 
NASDAQ-Comp. 3,657.6 0.0% 
Frankfurt DAX 8,435.2 0.2% 
Paris CAC 40 4,067.1 -0.1% 
Londra FTSE–100 6,492.1 0.0% 
Rusya RTS 1,324.5 -0.5% 
Shangai Composite 2,096.5 1.9% 
Bombay Stock Exc. 18,558.1 0.2% 
Brezilya Bovespa 51,429.5 -1.5% 
Arjantin Merval  3,897.4 -0.1% 
Nikkei 225 13,636.3 -0.2% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 68,775.0 %1.2 -%5.2 %4.8 
USD/TRY 1.9951 %0.5 %3.9 %11.4 
EUR/TRY 2.668 %0.6 %4.6 %19.0 
EUR/USD 1.3373 %0.1 %0.7 %6.8 
Altın/Ons ($) 1,396.3 %0.0 %5.0 -%16.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %8.0   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Geçtiğimiz haftalarda gelişmekte olan piyasalar ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. Bu 

eğilimin ardındaki temel neden Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) çıkış stratejisini 

yakın gelecekte hayata aktarmaya başlayacağı beklentisiydi. Başka bir ifadeyle, uzun 

yıllardır küresel mali piyasalara bol ve ucuz likidite sağlayan FED’in yakın gelecekte bu 

stratejisini değiştireceği, aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımını azaltmaya başlayacağı 

beklentisiydi. Gerek ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler, gerekse de bu veriler 

paralelinde FED üyelerinden gelen yorum ve açıklamalar, aylık tahvil alım miktarının 

Eylül ayından itibaren azaltılmaya başlanabileceği algılamasını da beraberinde getirdi. Bu 

da, uzun süredir bol ve ucuz likiditeden destek bulan gelişmekte olan ülke finansal 

enstrümanlarında hızlı ve ciddi miktarda değer kayıplarına neden oldu. 

Tüm bu eğilimi Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlerle özetlemek mümkün. 

Bu yılın Nisan ayında %1.6 seviyesinden işlem gören Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri, 

geçen 4 aylık süre zarfında yukarıda sıraladığımız nedenlerden ötürü %2.93’e varan bir 

yükseliş kaydetti (asıl hareket FED Başkanı Bernanke’nin tahvil alımlarında azaltıma 

gidilebileceği açıklamasını yaptığı Mayıs ayı sonundan sonra gerçekleşti). Amerikan 

tahvil faizleri yükseldikçe ve önümüzdeki süreçte FED’in piyasalara sağlayacağı 

likiditenin azalabileceği beklenmeye başlandıkça, gelişmekte olan ekonomilere yönelecek 

likiditenin de hem nicelik hem de nitelik olarak bozulmaya başlayacağı sonucu belirdi. 

Mesela, Mayıs sonundan bu yana gelişmekte olan ülke bono fonlarından yaşanan çıkış 

20.4 milyar dolara ulaştı (EPFR). Bu çıkış kısa bir sürede ve hızlı bir şekilde yaşanınca 

piyasa likiditesinde ciddi bir daralma yaşandı. Bu da bono ve tahvil faizlerinde sert 

yükselişlere yol açtı. Bu hareket o kadar sert oldu ki bazı ülkelerde bono ve tahvil 

piyasalarında işlemlerin geçici süre durdurulması dahi gündeme geldi (Hindistan ve Rusya 

gibi). Bazı ülkelerde de tehlikeli oranlarda yükselişler oldu. Mesela, Türk gösterge 

tahvilinin bileşik faizi kısa bir sürede %4.5 seviyesinden çift hanelere tırmandı. Faizlerde 

yaşanan yükselişe para çıkışları nedeniyle para birimlerinde ciddi oranlarda kayıplar, hisse 

senetlerinde değer düşüşler ve ülke kredi risklerindeki artışlar eşlik etti. 

Bu satış baskısı karşısında gelişmekte olan ekonomiler birçok önlem almaya çalıştı. Ana 

hatlarıyla bakıldığı zaman taşın altına elini koyan ana otorite merkez bankaları oldu. Yerel 

paranın değerini korumak ve finansal istikrardaki bozulmayı sınırlamak adına birçok 

önlemler alındı: döviz satışı, faiz artırımı, yerel parayı cazip kılmak adına vergi 

düzenlemeleri, vb. Brezilya Merkez Bankası’nın yılsonuna kadar toplam 60 milyar 

dolarlık bir müdahale paketi açıklaması bu önlemler içerisinde en ön plana çıkanıydı. Bu 

radikal adımlara karşın değer kayıplarının önü pek de alınamadı. Birçok ülkenin para 

birimi ABD Doları karşısında tarihinin en zayıf seviyesine inerken (mesela Türk Lirası, 

Hindistan Rupisi) hisse senedi piyasalarında 2013 yılındaki değer kayıpları %20’lere 

kadar yaklaştı (Brezilya endeksi gibi). Ancak, merkez bankalarının attığı radikal adımlara 

rağmen siyasi otoritelerin tansiyonu azaltıcı önlemler almada bir nebze de olsa yetersiz 

kalmaları, yatırımcı güveninin tesis edilmesine mani oldu.  

Gelişmekte olan ekonomilerdeki değer kayıplarının ardındaki temel unsur FED’in çıkış 

stratejisini hayata aktaracağı beklentisi olsa da ülkelerdeki ekonomik kırılganlıkların 

ayrışmalara neden olduğunu eklemekte yarar var. Mesela, cari işlemler açığı yüksek olan 

ve dolayısıyla da yüksek miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan ülkelerin daha yüksek 

miktarda satışa maruz kalması şaşırtıcı olmadı (Türkiye ve Hindistan’ın adını bu 

 
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 1.9951 %2.1 %3.6 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.33 %1.2 %5.4 %0.9 -%1.8 
USD/HUF 223.3 -%0.9 -%0.8 %3.0 %4.4 
USD/BRL 2.3793 -%1.4 %4.9 %3.5 -%1.2 
USD/PLN 3.1697 -%0.6 -%0.1 %2.7 %3.6 

 

 



 



kategoride telaffuz etmek yanlış olmayacaktır). Ya da büyüme sorunu yaşayan ve bunun 

sürdürülebilirlik kaygılarına yol açtığı ülkelerde de satışlar yüksek oldu (Brezilya gibi). 

Bu yaşanan gelişmelerin 2008’de Lehman Brothers’in iflası sonrasında yaşanan süreçten 

bir miktar farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. O günkü satışların ardında gelişmiş 

ülkelerin iflas edebileceği korkusu vardı. Bu nedenle de birçok gelişmiş ülke piyasası 

ciddi oranda satışlara sahne olmuştu (negatif şok demek daha doğru olur). Ancak, bugün 

yaşananlar gelişmiş ülkeler için olumsuz bir tabloya işaret etmiyor. Aksine, ABD 

ekonomisinde krizin sona erdiğine yönelik güçlü inanıştan kaynaklanıyor (Amerikan hisse 

senedi endeksleri tarihi zirvelerinde salınıyor). Bu nedenle bugünkü şoku biraz farklı bir 

kategoriye koymak gerekiyor. Ancak, ABD ekonomisinin krizde olduğu dönemde FED’in 

izlediği ultra gevşek para politikasının gelişmekte olan ekonomilerde yaşattığı rehavetin 

bugün ne derece olumsuz bir sonuç doğurduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Üstelik FED’in 

henüz çıkış stratejisini başlatmamış olmasına, sadece bunun sinyalini vermiş olmasına 

rağmen. IMF Başkanı Lagarde’nin hafta sonunda Jackson Hole toplantılarında dile 

getirdiği üzere gelişmiş ülkelerde uygulanan ultra gevşek para politikaları gelişmekte olan 

ekonomilere yapısal reform yapmaları için zaman kazandırmış olmasına rağmen bu süreç 

pek de iyi değerlendirilemedi. FED’in ve belki diğer gelişmiş ülkelerin likidite çekmeye 

başlayacağı önümüzdeki yıllarda (muhtemelen 2015’le başlayarak) gelişmekte olan 

ekonomiler üzerindeki negatif etkisi daha da sert olabilir. Bu nedenle, gelişmekte olan 

ülke ekonomi yönetimlerinin hala önlem almak için zamanları olduğunu, aksi taktirde 

önümüzdeki yılların yeni riskleri de beraberinde getireceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu kapsamda atılacak olan yapısal reform adımları, ekonomik 

kırılganlıkları azaltabilir. 

Türkiye ekonomisi birçok gelişmekte olan ekonomiye göre daha sağlam bir 

makroekonomik tabloya sahip olsa da (düşük borç, güçlü bankacılık sektörü ve 

demografik avantajlar gibi), yapısal zaaflar, para politikası uygulamalarındaki aşırı 

belirsizlikler, seçimler öncesinde artan siyasal riskler nedeniyle kayıplar liginde ilk 

sıralarda yer almaktan kurtulamadı. Yapısal zaaflar, cari işlemler açığı ile büyüme 

arasında gelgitler yaşanmasına yol açarken TCMB’yi de fiyat istikrarı ile finansal istikrar 

arasında zigzaglar çizmek zorunda bıraktı. TCMB’nin politika faizini gereğinden fazla 

indirmesi ve sonrasında da para politikası uygulamalarında ciddi belirsizlikler yaratması 

bono ve tahvil piyasasında likiditenin kurumasına ve bunun sonucunda da faizlerde çok 

sert bir yükseliş yaşanmasına yol açtı. Seçimler öncesinde yabancı yatırımcılar siyasal 

riskin yükseldiğini düşünmeye başladı. Bunlar bir yana, not artırım beklentisi nedeniyle 

uzun TL pozisyonlarının rekor düzeyde olması ve reel faizin ekside olması, not artırım 

kararının hemen ardından yaşanan küresel satış baskısında Türk mali piyasalarının 

göreceli olarak daha fazla satıcıyla karşılaşması şanssızlığını da beraberinde getirdi. 

FED’in tahvil alımlarını kısa sürede azaltacağı hususunda herkes mutabık durumda. 18 

Eylül’de sonuçlanacak faiz toplantısından ilk azaltım kararının çıkması bekleniyor. Bir 

süredir bu ihtimal fiyatlanıyor. Azaltım miktarının ne kadar olacağı hususunda görüş 

ayılıkları mevcut. Gelişmekte olan piyasalardaki satış baskısı, bol ve ucuz likidite 

döneminden daha normal bir likidite ortamına geçişi yansıtıyor. Bu eğilim bir süre daha 

devam edebilir. Ancak, pozisyonların dengelenmesi ile birlikte gelişmiş ülke politika 

faizlerinin hala sıfır seviyesine yakın olduğu farkındalığı oluşacak ve bu da mali 

piyasaların dengeye oturmasına yardımcı olacak. Ancak, bu süre zarfında, gelişmekte olan 



 



ülke getirilerinin yabancı yatırımcıyı cezbedecek seviyelere gelmesi, hisse senedi 

fiyatlarının cazip düzeylere gerilemesi zaruri görünüyor. Mevcut finansal piyasa 

hareketleri oldukça sarsıcı olsa da bu sürecin bir dengelenme eğilimi olduğu ve bu süreçte 

döviz kurlarının dengeleyici bir rol oynadığını yadsımamak gerekiyor. Bu sürecin sona 

yaklaşması ve iç piyasada güvenin tesis edilmesi durumda yabancı yatırımcının yeniden 

ilgi göstermeye başladığını göreceğiz (2008 öncesinde ABD’de politika faizi 

%5’lerdeyken de Türk mali piyasalarına yoğun yabancı yatırımcı girişi yaşanıyordu ancak 

o dönemde reel faizlerin göreceli olarak oldukça yüksek seviyelerde olduğunu hatırlatmak 

gerekiyor). Ama, bu ihtimal şu an ne yazık ki pek yakın değil. 

Daha somut rakamlara ve daha kısa vadeye odaklandığımızda, seviyeler hususunda 

tahminde bulunmak neredeyse imkânsız gibi görünüyor. Orta vadede yukarıda 

belirttiğimiz dengelenme sürecinin devam edeceğini bekliyor olsak da kısa vadede her iki 

yönde de volatilite yaşanabilir. Mesela, ABD’de açıklanan son iki makroekonomik veri 

oldukça zayıf geldi (konut satışları ile dayanıklı tüketim malı siparişleri). Bu da 

%2.9’larda salınan Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam itibariyle %2.80’in 

altına inmesine yardımcı oldu. Birkaç zayıf veri bu eğilimin belki kısa bir süre daha 

korunmasına yardımcı olabilir. Bu durumda gelişmekte olan ekonomilerdeki satış baskısı 

hafifleyebilir ve bir miktar düzeltme hareketi de yaşanabilir. Ancak, olası bu iyimserliğin 

kalıcı bir hal almayacağı ve kısa sürede yerini yeniden tedirginliğe bırakacağı 

kanaatindeyiz. Bu nedenle küresel mali piyasaların Amerikan verilerine bağımlı seyrinin 

korunacağını düşünüyoruz. Türkiye cephesinde ise TCMB’nin atacağı adımlar belirleyici 

olmaya devam edecektir. TCMB’nin Türk Lirası’nı göreceli olarak cazip bir konuma 

getirene kadar (TL faizlerinin diğer gelişmekte olan ülke faizlerinden bir çıt yukarıda 

olması) TL’nin baskı altında kalacağını öngörüyoruz. Bu süreçte TCMB’den gelecek bazı 

açıklamalar kısa vadede geçici iyimserliklere yol açabilir. Bu kapsamda Başkan Başçı’nın 

bugün TSİ10:30’da yapacağı açıklama bu yönde bir etki doğurabilir. 2.35 sepet kuru ya da 

2.00 USDTRY kurunun kalıcı seviyeler olmadığını ve orta-uzun vadede TL’nin değer 

kazanacağını düşünsek de kısa vade için pek iyimser olamıyoruz. Aynı görüşleri bono 

tahvil ve hisse senedi piyasaları için de yineleyebiliriz. Günlük veri ve olay akışı olarak 

Hazine’nin düzenleyeceği iki ayrı borçlanma ihalesi, TCMB’nin döviz satım ihale miktarı 

ya da atacağı başka adımlar, Başkan Başçı’nın açıklamaları, ABD’de konut fiyatları, 

Richmond FED endeksi ile tüketici güven endeksi, Almanya’da IFO endeksi yakından 

takip edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Gübretaş 2Ç sonuçları beklentilerin altında. Şirket 2Ç net karı 13m TL ile tahminlerin 

(piyasa 22m, HSBC 35m) altında kalırken, FAVÖK ve marjlar da tahminlerin altında 

gerçekleşti.    

Sabancı Holding 2Ç net karı tahminlerin altında. Net kar 518m TL ile yıllık bazda %23 

yukarıda ancak tahminlerin (637-638m) %19 altında. HSBC beklentisine kıyasla kardaki 

ana ortaklık dışı payın %57 olması (HSBC varsayımı %50) karlılığı aşağı çeken bir etken. 

Kombine satış gelirleri %11, FAVÖK ise %34 artarken, sonuçlarda Akbank’ın etkisi 

görülüyor (FAVÖK payı %76, kombine net kar payı %90). Öte yandan, enerji işkolu 

2Ç’de kur farkı giderleri nedeniyle 73m TL zararda.         

Sinpaş GYO güçlü 2Ç sonuçları açıkladı. Sinpaş 32m TL net kar ile 8m TL olan HSBC 

tahmininin üzerinde (piyasa tahmini bulunmuyor). Şirket beklenenin altında gerçekleşen 

197m TL’lik satış gelirlerine rağmen 52m TL FAVÖK (HSBC: 18m TL) açıkladı. IFRS 

finansal sonuçları emlak şirketlerinin üzerinde büyük bir etki yaratmasa da (sonuçlar 

teslim edilen evlere yansıtılıyor), kısa vadede Sinpaş hisselerinde hafif bir pozitif etki 

görmek mümkün. 

TAV 2Ç net karı piyasa beklentisi paralelinde geldi. Net kar 37m euro (89m TL) ile 

piyasa beklentisine paralel ve geçen yılın %2 üzerinde gelirken, operasyonel sonuçlar 

marjlarda iyileşme ile tahminlerin hafif üzerinde (FAVÖK piyasa tahmininin %13, HSBC 

beklentisinin %8 üzerinde) oluştu. Sonuçlar hisseyi destekleyici nitelikte.      

THY 2Ç net karı artan kur giderleri ve vergi nedeniyle tahminlerin altında. Şirket 2Ç net 

karı 144m TL ile tahminlerin oldukça altında (HSBC: 304m, piyasa 293m) altıdna kaldı. 

Operasyonel sonuçlar oldukça güçlü görünmekle birlikte karlılığı aşağı çeken faktörler 

tahminlerin ötesinde gelen kur farkı giderleri ve ertelenmiş vergi gideri oldu. FAVÖK 

%58 artışla piyasa tahmininin %7 üzerinde gelirken %20 artan satış gelirleri 

beklentilerden hafif düşüş (%4 civarı) oluştu. Marjlardaki gelişim açısından sonuçlar 

olumlu gözükmekle birlikte net kar rakamı ile birlikte değerlendirildiğinde sonuçlara 

önemli tepki gelmeyebilir. 

Torunlar GYO 2Ç sonuçları beklentilerin üzerinde. Torunlar 8m TL zarar açıkladı; 24m 

TL olan HSBC ve 15m TL olan piyasa tahmininin üzerinde. FAVÖK 23m TL ile 

beklentilerden hafif düşük (HSBC: 28m L, piyasa: 29m TL). 50m TL’lik döviz kaybının 

(beklentilerin altında) sonuçlar üzerindeki etkisi oldukça fazla. Açıklanan sonuçlara büyük 

bir tepki beklemiyoruz.  

Turcas 2Ç’de 15 milyon TL net kar elde ederek 7 milyon TL olan HSBC beklentisinin 

üzerinde sonuç açıkladı (piyasa tahmini bulunmuyor). Şirket ayrıca RWE elektrik 

operasyonlarının Haziran itibariyle ticari faaliyete başladığını, Socar ile ortak olarak 

yapılan STAR rafinerisinde şu ana kadar 67 milyon TL’si Turcas’a ait olmak üzere 

toplam 378 milyon TL harcama yapıldığını açıkladı. Shell-Turcas operasyonlarında ise 

2Ç’de dolar bazında FAVÖK rakamında %45 artış oldukça olumlu bir gelişme olarak 

gözüküyor. Sonuçlara piyasa tepkisi beklemiyoruz. 

Zorlu Enerji 2Ç’de 53 milyon TL zarar kaydederken, zarar rakamı -83 milyon TL olan 

HSBC ve -110 milyon TL olan piyasa tahminin altında kaldı. Şirketin FAVÖK rakamı 27 

 [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 İpek Doğal Enerji 4.32 %11.1 
2 Koza Madencilik 3.59 %4.4 
3 Koza Altın 31.60 %4.0 
4 Türk Telekom 6.66 %3.7 
5 Bizim Mağazaları 25.25 %3.7 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Aksa 6.88 -%3.4 
2 Çelebi 11.55 -%2.9 
3 Akfen Holding 3.90 -%2.3 
4 Vestel 1.80 -%2.2 
5 Otokar 51.50 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 6.88 370.3 
2 T. Halk Bankası 13.20 345.4 
3 İş Bankası (C) 4.87 146.8 
4 Akbank 6.88 136.7 
5 Vakıflar Bankası 4.09 127.5 

 

 



 



milyon TL ile 18 milyon TL olan HSBC ve 7 milyon TL olan piyasa tahminin üzerinde 

gerçekleşti. 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 11.55 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.46 TL, Hedef Fiyat: 8.96 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

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

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

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

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

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

[TRCAS.IS; Mevcut Fiyat: 2.80 TL, Hedef Fiyat: 4.40 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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