
 

 



Avrupa Merkez Bankası’nın merakla beklenen dünkü Para Politikası Kurulu 

toplantısından sürpriz bir faiz indirim kararı çıkarken, Banka %0.50 seviyesinde 

bulunan politika faizini 25 baz puan düşürerek %0.25’e çekti. Bununla birlikte 

Avrupa Merkez Bankası, borç verme faizini de %1.00’den %0.75’e çekerken, %0.00 

seviyesinde bulunan bankaların Avrupa Merkez Bankası nezdinde tuttukları mevduatlara 

ödenen faizi değiştirmedi. Toplantı sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Draghi, “sürpriz” faiz indiriminde, enflasyon görünümündeki 

olumlu seyir kadar kredi koşullarındaki devam eden bozulmanın etkili olduğunu ifade 

ederken, yapıcı para politikalarının uzunca bir süre devam edeceğine ilişkin taahhüdü de 

yineledi. Bununla birlikte Draghi, finansal piyasaları desteklemek adına Avrupa Merkez 

Bankası’nın likidite operasyonlarını Temmuz 2015’e kadar sürdüreceğini açıklarken, buna 

ek olarak 3 aylık “uzun vadeli refinansman operasyonları”nın da 2015’in ikinci yarısına 

kadar devam edeceğini ifade etti. Bunların dışında Draghi, faiz indirim kararının oy 

çokluğuyla alındığını ifade ederken, gerek görülmesi durumunda diğer politika faizlerinin 

de kullanılabileceğini vurguladı. 

ABD’de günün en önemli gelişmesi 3. çeyreğe ilişkin açıklanan öncü büyüme verişi 

oldu. Buna göre ABD’de büyümesi %2.0’lik artış beklentilerinin üzerinde %2.8 artarken, 

büyümenin alt kırılımı ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdi. Öyle ki, özel 

sektör yatırımları stok birikiminden (0.8 puan katkı) gelen güçlü katkının etkisiyle 

büyümeye 1.5 puanlık katkı yaparken, tüketim harcamalarının katkısı 1.0 puan ile sınırlı 

kaldı. Net dış talep büyümeye katkısı 0.3 puan olurken, kamu harcamalarının büyümeye 

önemli bir katkı yapmadı. 
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İMKB verileri 

İMKB–100 75,811.5 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 273,189.5 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,237.3 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,478.56 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,747.2 -1.3% 
Dow Jones 15,594.0 -1.0% 
NASDAQ-Comp. 3,857.3 -1.9% 
Frankfurt DAX 9,081.0 0.4% 
Paris CAC 40 4,281.0 -0.1% 
Londra FTSE–100 6,697.2 -0.7% 
Rusya RTS 1,468.2 0.6% 
Shangai Composite 2,129.4 -0.5% 
Bombay Stock Exc. 20,822.8 -0.3% 
Brezilya Bovespa 52,740.8 -1.2% 
Arjantin Merval  5,304.1 -3.7% 
Nikkei 225 14,228.4 -0.8% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 75,811.5 %0.1 %1.0 %5.9 
USD/TRY 2.0306 %0.2 %2.2 %14.8 
EUR/TRY 2.7384 %0.0 %1.5 %20.9 
EUR/USD 1.3486 -%0.2 -%0.6 %5.2 
Altın/Ons ($) 1,311.1 -%0.4 %0.8 -%23.2 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT080323T10 90.2 %8.64 %8.83  
TRT150120T16 109.5 %8.48 %8.66  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Avrupa Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi Avrupa borsalarını olumlu etkilerken, 

ABD borsaları beklentilerden iyi gelen büyüme verişi sonrasında Fed’in varlık alımlarını 

azaltacağı kaygılarının artmasıyla ortalamada %1.3 geriledi. Asya borsaları bu sabah 

itibariyle negatif eğilimli bir seyir izlerken, ABD vadeli piyasaları ortalamada %0.1 

primli hareket ediyor. 

ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi güçlü büyüme verişine rağmen Avrupa Merkez 

Bankası’ndan gelen faiz indirimiyle %2.60 seviyelerine gerilerken, bu sabah itibariyle ilk 

işlemler %2.59 seviyelerinden geçiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın sürpriz faizi indirimi 

EUR üzerinde baskı yaratırken, EURUSD paritesi 1.330 – 1.353 aralığında hareket ettiği 

günü 1.342 seviyelerinden tamamladı. Güne S&P’nin Fransa’nın kredi notunu indirdiği 

haberlerine de bağlı olarak 1.340 seviyelerinin altında başlayan EURUSD paritesinde 

yönü, ABD’de açıklanacak olan Ekim ayı tarım dışı istihdam verişi tayin edecek. 

Oynaklığın görece yüksek olabileceğini düşündüğümüz günde EURUSD paritesinin 

1.327 – 1.346 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Altın fiyatlarındaki oynaklık da dün artarken, altının ons fiyatı USD 1297 – USD 1326 

aralığında hareket ettiği günü USD 1308 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle 

USD 1310 seviyelerinden güne başlayan altının gün içinde USD 1302 – USD 1322 

aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Avrupa Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi sonrasında Borsa İstanbul’da tepki 

alımları yaşansa da, kapanışa doğru gelen satışlar sonrasında BİST-100 endeksi günü 

%0.1’lik artışla tamamladı. Asya piyasalarındaki negatif eğilimli seyre de bağlı olarak 

güne satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul’da Tuik’in 

açıklayacağı sanayi üretim rakamları kadar, Türk lirasındaki gelişmeler yön konusunda 

belirleyici olacak. Bu bağlamda global piyasalardaki gelişmelerin de önemli olacağını 

hatırlatırken, Borsa İstanbul-100 endeksinin gün içinde 74,800 – 76,700 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

Tahvil faizlerinde karışık bir seyir yaşanırken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi 

%8.23 seviyelerinden açıldığı günü %8.27 seviyelerinden tamamladı. Bununla birlikte 10 

yıl vadeli tahvil getirisi %9.0 seviyelerini üzerine çıksa da Avrupa Merkez Bankası’nın 

sürpriz faiz indirimi sonrasında günü %8.85 seviyelerinden kapattı. Güne yatay bir 

başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz tahvil piyasasında, Merkez Bankası’nın repo 

ihalelerinin takip edileceğini hatırlatıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasını 

beklediğimiz günde, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik %8.0 - %8.4, 10 yıl vadeli 

tahvilin de bileşik %8.7 - %9.1 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

Avrupa Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi, Türk lirasındaki oynaklığı da artırırken, 

USDTRY kuru 2.022 – 2.040 aralığında hareket ettiği günü 2.035 seviyelerinden kapattı. 

Bu sabah itibariyle 2.034 seviyelerinden güne başlayan USDTRY’de, global piyasalardaki 

gelişmeler kadar Merkez Bankası’nın repo ihaleleri takip edilecek. Oynaklığın bugün için 

de yüksek olabileceğini hatırlatırken, USDTRY’nin 2.020 – 2.040 aralığında hareket 

etmesini bekliyoruz. 

 

 

 
Piyasa Gündemi 

4 Kasım Pazartesi Türkiye TÜFE- Ekim

İspanya Üretim PMI Endeksi- Ekim

İtalya Üretim PMI Endeksi- Ekim

Fransa Üretim PMI Endeksi- Ekim

Almanya Üretim PMI Endeksi- Ekim

Euro Zone Üretim PMI Endeksi- Ekim

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri- 

Eylül

ABD Endüstriyel Siparişler- Eylül

5 Kasım Salı Çin Hizmet PMI Endeksi- Ekim

İngiltere Hizmet PMI Endeksi- Ekim

Euro Zone ÜFE- Eylül

6 Kasım Çarşamba İngiltere Endüstriyel Ürünler- Eylül

İngiltere İmalat Üretimi- Eylül

Euro Zone Perakende Satışlar- Eylül

Almanya Perakende Satışlar- Eylül

7 Kasım Perşembe Almanya Endüstiyel Ürünler- Eylül

İngiltere Faiz Kararı- Kasım

Euro Zone Faiz Kararı- Kasım

ABD GYH- 3Ç

ABD Tüketici Kredisi- Eylül

8 Kasım Cuma Almanya İthalat- Eyül

Almanya İhracat- Eylül

Fransa Endüstriyel Ürünler- Eylül

Fransa Ticaret Dengesi- Eylül

Türkiye Endüstriyel Ürünler- Eylül

İngiltere Ticaret Dengesi-Eylül

ABD İşsizlik Oranı- Ekim

 

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 2.0306 %1.7 %2.8 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.30 %2.5 %4.0 -%0.7 -%1.1 
USD/HUF 221.3 %1.7 %1.6 %0.0 %1.3 
USD/BRL 2.3058 %2.9 %5.8 -%1.2 -%2.8 
USD/PLN 3.1259 %1.4 %1.0 %0.4 %1.8 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Aksa Enerji beklentilerin üzerinde 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 3Ç’de 19 milyon TL 

zarar elde ederek, HSBC ve piyasa beklentileri olan 50 ve 39 milyon TL zarara kıyasla 

daha düşük bir seviyede zarar yapmış oldu. Operasyonel tarafta şirket 537 milyon TL ciro 

ile geçen sene ile paralel kalırken HSBC ve piyasa beklentileri olan 450 ve 475 milyon 

TL’nin üzerinde gerçekleşti. Cirodaki beklentilerin üzerindeki büyüme temel olarak 60 

milyon TL’lik ihracat gelirine dayanıyor (2012 aynı çeyrekte ihracat geliri yoktu). 3Ç 

FVAÖK’ü de bu ihracat etkisinin desteğiyle 113 milyon TL ile geçen senenin %24 

üzerinde gerçekleşti (HSBC:86 milyon TL, piyasa:  85 milyon TL). Güçlü açıklanan 

sonuçlara olumlu piyasa tepkisi gelebilir.   

BIM 3Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 3Ç net kar tahmini 105 milyon TL ( yıllık 

bazda %22 artış) ve FVAÖK tahmini 147 milyon TL ( yıllık bazda %22 artış) ve net satış 

tahmini 3 milyar TL(yıllık bazda  %18 artış). Piyasa beklentisine (CNBC) göre şirketin 

net karı 102 milyon TL, FVAÖK’ü 150 milyon TL ve net satışları 3043 milyon TL 

seviyesinde bekleniyor. 

Çimsa beklentilerin hafif üzerinde sonuçlar açıkladı. Şirket 3Ç’de 51 milyon TL net kar 

elde ederek geçen senenin %38 üzerine çıktı ve HSBC ve piyasa beklentileri olan 45 

milyon TL’nin hafifçe üzerinde gerçekleşti. 3Ç satış gelirleri geçen senenin %10 üzerine 

çıkarak 270 milyon TL oldu (iç pazar büyümesi %9, ihracat büyümesi %17 oldu). 3Ç 

FVAÖK’ü ise 80 milyon TL ile geçen senenin %15 üzerine çıkarken HSBC ve piyasa 

beklentileri olan 75 ve 72 milyon TL’nin de üzerine çıktı. Beklentilerin hafifçe üzerinde 

açıklanan sonuçlara olumlu piyasa tepkisi gelebilir.   

Coca Cola İçecek bugün 3Ç sonuçlarını açıklayacak. HSBC beklentisine göre şirketin 3Ç 

net karı 150 milyon TL (yıllık bazda %23 düşüş) iken FVAÖK’ü 365 milyon TL ( yıllık 

bazda %20 artış). Net kardaki düşüşün TL’nin dolar karşısında zayıflamasından 

kaynaklanacağını düşünüyoruz. Türkiye’deki yavaşlamaya rağmen ciro ve FVAÖK 

rakamlarının güçlü büyümenin devam edeceği kanaatindeyiz. Piyasa beklentisine (CNBC) 

göre şirketin net karı 155 milyon TL, FVAÖK’ü ise 353 milyon seviyesinde bekleniyor. 

Enka İnşaat beklentilerin üzerinde 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 3Ç’de 326 milyon TL 

net kar elde ederek geçen senenin %5 üzerine çıkarken piyasa beklentisinin de %15 

üzerine çıktı. 3Ç FVAÖK ise, 541 milyon TL ile geçen senenin %46 üzerine çıkarken 

piyasa beklentisinin %20 üzerinde, HSBC beklentisinin de %12 üzerinde gerçekleşti. 

Operasyonel olarak beklentilerden güçlü gelen rakamlar inşaat iş koluna dayanıyor. İnşaat 

gelirleri HSBC beklentisinden %38 daha yukarıda gerçekleşirken bölüm FVAÖK’ü de 

beklentinin %32 yukarısında oluştu. Açıklanan sonuçlara olumlu piyasa tepkisi gelebilir.   

Hürriyet 3Ç’de beklentilere paralel zarar açıkladı. Şirket 12 milyon TL ve 14 milyon TL 

zarar olan HSBC ve piyasa tahminlerine paralel 9 milyon TL net zarar kaydederken bu 

rakamda zayıf operasyonel kar ve kur farkı zararları etkili oldu. FAVÖK rakamı geçen 

yıla göre %38 düşerek 16 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve 25 milyon TL olan HSBC 

ve 27 milyon TL olan piyasa tahminin altında kaldı. Sonuçlara piyasa tepkisinin kısmen 

olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. 

İş Bankası 3Ç'de beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. İşbank 3Ç'te beklentilerin 

üzerinde 632m TL net kar açıkladı. HSBC tahmini 557m, piyasa tahmini ise 560m TL idi. 

 [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 OMV Petrol Ofisi 5.36 %8.1 
2 Alarko GMYO 23.95 %4.1 
3 İhlas Ev Aletleri 0.60 %3.4 
4 Türk Traktör 64.75 %3.2 
5 Metro Holding 0.73 %2.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Afyon Çimento 62.00 -%4.6 
2 Koza Altın 33.30 -%3.5 
3 Borusan 

Mannesmann 
6.62 -%2.6 

4 Enka İnşaat 6.26 -%2.5 
5 Alkim Kimya 13.75 -%2.1 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.70 520.5 
2 T. Halk Bankası 15.70 274.3 
3 Akbank 7.42 232.7 
4 Vakıflar Bankası 4.65 174.7 
5 İş Bankası (C) 5.20 158.9 

 

 



 



Net kar geçen yıla kıyasla %8, bir önceki çeyreğe göre ise %28 daraldı. Aktif 

kalitesindeki iyileşme ve Rekabet kurumu cezasının döneme yansımaması sonuçların 

beklentilerin üzerinde gelmesinde etkili oldu. 

Petkim 3Ç sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirketin net karı 43 milyon TL ile 

24 milyon TL olan HSBC tahmini ve 22 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 

geldi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 27 milyon TL net zarar elde etmişti. FAVÖK 

rakamı ise 98.6 milyon TL ile geçen yılın aynı döneminin 5 katı, geçen çeyreğin ise 2 katı 

seviyesine çıktı. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. 

TAV Havalimanları 3Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC net kar tahmini 149m TL 

olup piyasa (CNBC) tahmini 161m TL'dir 

Tekfen 3Ç'te sıfıra yakın kar açıkladı. Tekfen 3Ç'te 35 bin TL'lik cüzi bir zarar açıkladı. 

HSBC tahmini 6m TL kar, piyasa tahmini ise 18m TL kar idi. Operasyonel sonuçlar 

HSBC tahminlerine yakın ancak piyasa beklentilerinin altında geldi. FAVÖK 39m TL ile 

yıllık bazda %42 daraldı (HSBC tahmini 41m, piyasa 43m). Ciro ise 906m TL ile %8 

daraldı ve piyasa tahminin %3 altında oluştu (HSBC tahminine paralel). İnşaat işkolu 

3Ç'de %4.2 operasyonel marj ve 12m TL zarar elde ederken, gübre işkolu %5.7 marj ve 

sıfır kar elde etti. Açıklanan sonuçlar zayıf olmakla birlikte beklentilere kıyasla önemli 

sürpriz içermiyor     

Tüpraş 3Ç net karı beklentilerin üzerinde geldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı 

dönemine göre %48 artarak 818 milyon TL ile gerek 605 milyon TL olan HSBC gerekse 

de 571 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Operasyonel kar 

tarafında çok olumlu bir görüntü olmamasına karşın net karın yüksek ertelenmiş vergi 

geliri sayesinde beklentileri aştığı göze çarpıyor. FAVÖK rakamı ise geçen yılın aynı 

dönemine göre %25 düşerek 553 milyon TL ile 545 milyon TL seviyesinde olan HSBC ve 

piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Sonuçlara kısmen olumlu bir tepki gelebileceğini 

düşünüyoruz. 

Ülker MSCI Türkiye Endeksi’ne dahil edilirken, Türkiye’de herhangi bir hisse endeksten 

çıkarılmadı. 

Vakıfbank 3Ç'de piyasa beklentisine paralel net kar açıkladı. Vakıfbank 3Ç'te piyasa 

beklentisi doğrultusunda 256m TL net kar açıkladı. Piyasa tahmini 260m TL, HSBC 

tahmini ise 279m TL idi. Net kar geçen yıla kıyasla %16, bir önceki çeyreğe göre ise %33 

daraldı. 



 



HSBC Gelişmekte Olan Piyasalar Tüketim Sektörü Raporu yayınlandı. Gelişmekte 

olan piyasalarda tüketim sektöründe son dönemde artan rekabet, yatırımcıları mevcut zor 

makro şartlardan başarılı bir şekilde büyüyerek çıkabilecek isimler üzerinde arayışa itiyor. 

Bölgede bulunan şirketlerin kıyaslanması yoluyla, düşük ekonomik büyüme ve yüksek 

rekabet ortamında başarı şansı bulunan iş modellerini ön plana çıkarak bir puanlama 

çalışması yaptık. Buna ek olarak değerleme açısından da yukarı yönde potansiyeli bulunan 

hisseleri bu çalışmanın sonunda öne çıkan hisseler olarak sunuyoruz. Analizimize göre, 

bölgede BIM, Bizim, Teknosa, Coca Cola İçecek, Jarir ve SACC büyüme, maliyet 

kontrolü, kar marjları ve getiriler olarak temek faktörlerde ön plana çıkıyorlar. Bunlar 

arasında Bim, Teknosa ve SACC’nin  (hepsinin önerisi Endeksin Üzerinde Getiri) cazip 

değerlemeleri ile uzun vadede yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Bu 

hisseler açısından en önemli aşağı yönde riskler arasında, bulundukları ekonomilerde olası 

daralma ve tüketim harcamalarının azalmasına yol açacak faktörler yer alıyor. Raporda 

yer alan analizin sonuç tablosunu ve Türk şirketlerinin hedef fiyat değişikliklerini aşağıda 

yer alan tabloda görebilirsiniz. 

 

 

 
Gelişmekte Olan Piyasalar Tüketim Sektörü Değerlendirilmesi 

Şirket Son sıralama Temel faktörler 
Sıralaması 

Değerleme 
Sıralaması 

Ekonomik Daralma 
Durumunda Etki 

Kur Zayıflaması 
Durumunda Etki 

Yüksek Enflasyon 
Durumunda Etki 

Gıda Perakendecileri       

BIM 1 1 2 + + + 

Bizim 2 2 3 + + + 
Magnit 3 3 4 + x + 
Migros 4 7 1 x x x 
Savola 5 5 6 - - + 
Spar 6 4 11 x x x 
X5 Retail 7 8 7 x x x 
Eurocash 8 11 5 x x + 
Shoprite 9 6 12 + + x 
Al Othaim 10 9 9 + - + 
Pick N Pay 11 10 8 x x x 
Kiler 12 12 10 x x x 
Gıda Dışı Perakende       
Teknosa 1 2 1 + + x 
Jarir 2 1 3 - - x 
Alhokair 3 4 2 x - x 
Woolworths 4 3 6 x x x 
Truworths 5 6 5 x x x 
Foschini 6 7 4 x x x 
Mr Price 7 5 7 x x x 
Gıda ve İçecek Üreticileri       
SACC 1 1 1 - - + 
Herfy 2 6 1 + - - 
Juhayna 3 4 4 + - - 
Coca-Cola Icecek 4 1 8 x x x 
Ulker 5 3 6 - x - 
Tat 6 8 3 - + x 
Almarai 7 5 9 + x x 
Agthia 8 7 7 - - + 
Anadolu Efes 9 9 5 X x x 

Not: ‘+’ şirketin bu senaryoda olumlu etkileneceğini, ‘x’ olumsuz etkileneceğini gösterir 
Kaynak: HSBC tahminleri 

 



 



 

Raporda Türk Şirketleri için hedef fiyat değişiklikleri 

    
 
Şirket Yeni Hedef 

Fiyat 
Eski Hedef 

Fiyat 
Nedenleri 

Bizim 28.60 32.00 Zayıf 3Ç sonuçları nedeniyle tahminlerde revizyon  
Kiler 2.00 1.80 Risksiz getiri oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 
Migros 21.80 21.70 Risksiz getiri oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 
Teknosa 15.90 14.20 Güçlü 3Ç sonuçları sonucu revizyon ve risksiz getiri oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 
Anadolu Efes 28.00 26.60 Risksiz getiri oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 
Coca-Cola Icecek 62.00 56.00 Risksiz getiri oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 
Tat 2.90 2.60 Risksiz getiri oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 
Ulker 16.70 12.30 Uzun vadede şirketin yüksek marj ve ciro hedefleri kısmen tahminlere yansıtıldı. Risksiz getiri 

oranı %9.5’ten %9.0’a indirildi 

Kaynak: HSBC tahminleri 

 
 

 

 

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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[AKSEN.IS; Mevcut Fiyat: 2.89 TL, Hedef Fiyat: 4.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[VAKB.IS; Mevcut Fiyat: 4.65 TL, Hedef Fiyat: 5.70 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[CIMSA.IS; Mevcut Fiyat: 13.00 TL, Hedef Fiyat: 13.90 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 45.60 TL, Hedef Fiyat: 51.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 5.20 TL, Hedef Fiyat: 6.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[PETKM.IS; Mevcut Fiyat: 3.11 TL, Hedef Fiyat: 3.10 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 4.73 TL, Hedef Fiyat: 6.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 13.65 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ENKAI.IS; Mevcut Fiyat: 6.26 TL, Hedef Fiyat: 6.13 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[HURGZ.IS; Mevcut Fiyat: 0.75 TL, Hedef Fiyat: 1.25 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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