
 

 



Sanayi üretimi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2013 Sanayi Üretim 

Endeksi verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül 

ayında bir önceki aya göre % 5.8 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretim endeksi ise gecen senenin ayni ayına göre % 6.4 oranında arttı. Detaylara 

bakıldığında sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlamada sermaye ve ara mali 

üretimindeki güçlü artışlar etkili olmuş görünüyor. Öyle ki, sermaye mali üretimi 

geçtiğimiz senenin ayni dönemine göre %15.2 artarken, ara mali üretimi yıllık %6.6 artış 

kaydetti. Bunların dışında tüketim mali üretimi de iç talepteki güçlü seyrin de etkisiyle 

ortalamada %4.9 artış gösterdi. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun meclisten geçti. Uzun süredir üzerinde 

konuşulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun geçtiğimiz Cuma günü meclisten 

geçti. Bankalar üzerinde kısa dönemde bir etkisi olması beklenmiyor. Çıkan yasa ile 

bankacılık sektörü ücret ve komisyonları ile ilgili düzenleme yetkisi BDDK’ya veriliyor. 

BDDK’nın ücret ve komisyonlarla ilgili ne gibi düzenlemelere gideceği henüz belli 

olmadığı için çıkan kanunun bankalar üzerinde ne gibi bir etki yaratacağı henüz analiz 

edilememekte. Olumsuz tarafta, BDDK banka ücret ve komisyonları ile ilgili bir takım 

sınırlandırmalar getirebilir, olumlu tarafta ise bankaların ücret ve komisyonları artık 

kanun ve düzenlemeler altında olacağı için bankalar aleyhine açılan davalarda azalma 

görülebilir. Kanunun meclisten geçmesi şu anda kısa vadede bankalar için önemli bir etki 

yaratmayacak. 

Fatih Projesi ihalesi bugün. Gazetelere göre, toplam değeri 500m TL (245m dolar) olan 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 675 bin tablet PC alım ihalesi bugün gerçekleştirilecek. 

İhalede Microsoft, Apple, Samsung Arçelik ve Vestel’in katılımcı olması bekleniyor.   

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 3Ç Mali tablo açıklamaları bugün tamamlanıyor 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun meclisten geçti 
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Pazartesi 

 

 
İMKB verileri 

İMKB–100 73,918.3 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 268,164.8 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,518.6 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,660.35 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,770.6 1.3% 
Dow Jones 15,761.8 1.1% 
NASDAQ-Comp. 3,919.2 1.6% 
Frankfurt DAX 9,078.3 0.0% 
Paris CAC 40 4,260.4 -0.5% 
Londra FTSE–100 6,708.4 0.2% 
Rusya RTS 1,435.1 -2.3% 
Shangai Composite 2,106.1 -1.1% 
Bombay Stock Exc. 20,666.2 -0.8% 
Brezilya Bovespa 52,248.9 -0.9% 
Arjantin Merval  5,294.2 -0.2% 
Nikkei 225 14,086.8 -1.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

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

İMKB–100 73,918.3 -%2.5 -%0.8 %1.7 
USD/TRY 2.0265 -%0.2 %2.0 %14.1 
EUR/TRY 2.7197 -%0.7 %1.2 %20.2 
EUR/USD 1.3421 -%0.5 -%0.7 %5.3 
Altın/Ons ($) 1,285.4 -%2.0 %1.3 -%25.1 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT080323T10 88.9 %8.87 %9.07  
TRT040614T12 100.1 %7.77 %8.00  

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Güçlü Amerikan verileri, tahvil alımında azaltım ihtimalini yeniden gündemin bir 

numarasına taşıdı... Geçen hafta ABD’de açıklanan makro ekonomik verilerin büyük bir 

kısmı beklentilere göre olumlu geldi. İlk olarak ISM verileri pozitif anlamda sürprizler 

yaptı. Sonrasında büyüme rakamı olumlu tarafta kaldı. Her ne kadar büyümenin önemli 

bir kısmı stok değişiminden kaynaklansa da GSYH büyümesi %2.0’lik tahminin oldukça 

üzerinde %2.8 oldu. Son olarak ise Cuma günü açıklanan istihdam raporu beklentileri 

oldukça aştı. Son iki aya ilişkin güncellemeler de gündeme alındığı zaman bordrolu 

çalışan sayısı, beklentilerin iki kat üzerinde gerçekleşti (120 binlik artış beklentisi 

karşısında revizyonlarla birlikte artış 264bin oldu). Bu datalar, Amerikan Merkez 

Bankası’nın (FED) tahvil alımlarını Aralık ayı toplantısında azaltmaya başlayabileceği 

ihtimalini artırdı (toplantı 17-18 Aralık’ta yapılacak). Bu da doğal olarak risk iştahında 

azalmaya ve ABD dışında küresel mali piyasalarda, özellikle de gelişmekte olanlarda, 

satışlara neden oldu. ABD ekonomisi için iyi olanın dünyanın geri kalanı için pek de iyi 

olmadığı görüşünden hareketle olumlu Amerikan verilerinin piyasalarca olumsuz 

karşılandığı günlerden geçtiğimizi hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

Avrupa cephesinde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) sürpriz faiz indirim kararının 

ardından Cuma da kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Fransa’nın notunu indirdiği 

haberini karşılamıştık. Her ikisi de zamanlama açısından sürpriz gibi görünse de temel 

anlamda beklenen gelişmelerdi. Her ikisinin ortak noktası, Avrupa ekonomisinin iyiye 

gitmediğini göstermeleriydi. Büyümenin bir türlü sağlanamadığı, işsizlik sorununun halka 

ülkelerde daha da şiddetlendiği, bütçe ve borç dinamiklerinin zayıf kalmayı sürdürdüğü ve 

henüz sıcak olmamakla birlikte bankacılık sektörü kırılganlığının daha da artabileceği bir 

ekonomik birlikten bahsediyoruz. Avrupa bölgesi için yakın gelecekte ekonomik açıdan 

olumlu birşey söylemek çok zor. Bu kadar ekonomik sorunun yanında son gelen 

enflasyon verilerinin oldukça düşük kalması sonucunda gündeme gelen deflasyon 

ihtimalini uzunca bir süre konuşacağız gibi. Bu sorunun çözümü için halihazırda %0.25 

olan politika faizinin aşağı yönde esneme yerinin kalmamış olması yeni bazı politika 

araçlarını gündeme taşıyabilir (negatif mevduat oranı ya da yeni bir LTRO – uzun vadeli 

finansman operasyonu).  

Asya’da hafta sonunda Çin’den gelen olumlu makro ekonomik veriler ön plana çıkıyor. 

Çin ekonomisinin zayıflamadığına ilişkin sinyaller dünya ekonomisi ve piyasaları için iyi 

olacak zira dünyanın genelinden gelen zayıf sinyalleri dengeleyen bir unsur taşıyor. 

Ayrıca, Çin bankacılık sektörüne yönelik endişeler dikkate alındığında Çin ekonomisinin 

ivme kaybetmesinin önemli bir risk olduğu görülüyor. Japonya’da Abenomics yavaş da 

olsa çalışıyor sinyalleri veriyor. %2’lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar daha fazla 

parasal genişleme ihtimali Japon Yeni’ni zayıflatıyor. Bu husus, yeni yıla girerken önemli 

bir yatırım tavsiyesi olarak ön plana çıkabilir. Bu sabah 99 dolar seviyesinden işlem gören 

Japon Yeni, borsa endeksinin de %1’in üzerinde artıda işlem görmesine yardımcı oluyor. 

Çin ve Japonya dışındaki borsalar, Amerikan verileri nedeniyle hafif çaplı kayıplarla 

işlem görüyor. 

 
Piyasa Gündemi 

11 Kasım Pazartesi İtalya Sanayi Üretimi- Eylül

Çin Para Arzı- Ekim

12 Kasım Salı İngiltere Ev Fiyatları Dengesi- Ekim

Almanya Toptan Fiyat Endeksi- Ekim

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Ekim

İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi-Ekim

İngiltere Perakende Satışlar- Ekim

13 Kasım Çarşamba Türkiye Cari Denge- Eylül

Eurozone Sanayi Üretimi- Eylül

Brezilya Perakende Satışlar

14 Kasım Perşembe Önemli bir veri açıklanmıyor.

15 Kasım Cuma Türkiye İşsizlik Oranı- Ağustos

Eurozone- Tüketici Fiyat Endeksi- Ekim

ABD İthalat Fiyat Endeksi- Ekim

ABD Sanayi Üretimi- Ekim

ABD Kapasite Kullanımı- Ekim  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 2.0265 %0.5 %2.2 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 10.34 %1.5 %4.5 -%1.0 -%2.2 
USD/HUF 222.0 %0.5 %1.9 -%0.1 %0.3 
USD/BRL 2.3143 %2.6 %6.5 -%2.0 -%4.0 
USD/PLN 3.1279 %0.5 %1.1 %0.0 %1.1 

 

 



 



Türkiye’de Cuma günü açıklanan sanayi üretimi, beklentilerin oldukça üzerinde bir artış 

kaydetti. %2 civarındaki beklentiye karşılık yıllık sanayi büyümesi %6.4’te gerçekleşti. 

Aylık rakamlar oldukça volatil olsa da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretiminde üç aylık ortalamalara baktığımız zaman göreceli olarak güçlü bir performans 

ile karşılaşıyoruz (Ekim 2011’den beri en yüksek rakam). Ayrıca, mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre %3 civarında bir büyüme görüyoruz. Bu bağlamda, dünyanın geri kalanı 

deflasyon riski ön plandayken Türkiye’de enflasyonun gündemde olmasına pek de 

şaşırmamak gerekiyor. Para politikası açısında yılın geri kalan aylarında gelecek 

enflasyon rakamlarının oldukça önemli olduğunu bir kez daha yinelemek istiyoruz. 

Mevcut görünüm itibariyle TÜFE’nin bu yılı %7.5-8.0 aralığında sona erdirme ihtimali 

kuvvetli görünüyor. Sonrası için döviz kuru geçişkenliği ile iç talebin belirleyici olacağı 

aşikar. 

Küresel piyasaların bugün de zayıf bir seyir izleme ihtimali kuvvetli. ABD’den gelen 

güçlü ekonomik veriler, FED’in tahvil alımlarında beklenenden daha erken azaltıma 

gitmesini gündeme taşıdığından dolayı piyasaları da olumsuz etkiliyor. Bu hafta FED 

başkanlarından gelecek açıklamalar dikkate alınacak. Türkiye cephesinde TCMB iki 

günlük istisnai gün uygulamasına başlıyor. Hem bu hem de bu kapsamda TCMB’nin bu 

hafta düzenleyeceği döviz satım ihalelerindeki miktarın göreceli olarak yüksek olması 

Türk Lirası’nı bir miktar olumlu etkileyebilir. Ancak, bu etkisinin sadece FED kaynaklı 

olumsuz havayı dengeleyeceği kanaatindeyim. Türk mali piyasaları ne yazık ki zayıf 

halka olmayı sürdürüyor. Cuma günü Amerikan istihdam verisine dünyada en olumsuz 

tepkiyi veren borsa BİST idi. BİST-100 endeksi günü %2.5 oranında kayıpla son iki ayın 

en düşük seviyesinden tamamladı. Türk Lirası, döviz sepeti karşısında 2.38 ile tüm 

zamanların en zayıf seviyesi olan 2.40 civarına oldukça yakın işlem görürken 10 yıllık 

tahvil faizi ise %9.1 ile Ekim ayı başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türk mali 

piyasalarının göreceli olarak zayıf kalmayı sürdüreceği kanaatindeyiz. TCMB’nin istisnai 

gün uygulamasını iki güne çıkarmasının etkisi test niteliği taşıyabilir. Bugün Amerikan 

piyasaları tatil nedeniyle kapalı olduğundan dolayı işlem hacmi biraz düşük kalabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri  

Akçansa beklentilerin üzerinde 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 3Ç’de 56 milyon TL net kar 

elde ederek geçen senenin %71 üzerine çıkarken HSBC ve piyasa beklentileri olan 50 ve 

44 milyon TL’nin de üzerinde gerçekleşti. 3Ç satış gelirleri %19 artarak 328 milyon TL 

oldu (HSBC:320m TL, piyasa:313m TL). Satışlar temel olarak iç piyasadaki %24 büyüme 

ile desteklenirken, ihracat gelirleri %4 düşüş gösterdi. 3Ç FVAÖK’ü %48 büyüme ile 92 

milyon TL olurken FVAÖK marjı da %28 seviyesine çıktı. Beklentilerden iyi açıklanan 

sonuçlara olumlu piyasa tepkisi gelebilir.  

Akenerji beklentilerin altında 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 3Ç’de 60 milyon TL net zarar 

ile HSBC ve piyasa beklentileri olan 49 ve 55 milyon TL net zarardan daha yüksek bir 

zarar miktarı açıkladı. 3Ç satışları geçen seneye göre %18 büyüyerek 206 milyon TL 

olurken FVAÖK ise %33 düşüşle 25 milyon TL oldu (HSBC:35m TL, piyasa:35m TL). 

3Ç süresince yüksek doğalgazla elektrik üretimi ve düşük fiyatlar zayıf operasyonel 

performansın temel sebebi olarak öne çıkıyor. Beklentilerin altında açıklanan sonuçlara 

olumsuz piyasa tepkisi gelebilir. 

Aygaz 3Ç net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket 118 milyon TL net kar 

açıklayarak 99 milyon TL olan HSBC ve 86 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 

net kar açıkladı. Şirketin FAVÖK rakamı ise 78.6 milyon TL ile 79 milyon TL olan 

piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. LPG satış hacminin %7 daralması ve FAVÖK 

rakamının yıllık %18 düşmesine rağmen net karın özellikle yüksek Tüpraş net karı 

nedeniyle iştirak karının %37 yükselerek 73 milyon TL ulaşması etkili oldu. Sonuçlara 

olumlu tepkinin sınırlı olmasını bekliyoruz. 

BİM 3Ç sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Şirket net karını %36 artırırken 117 

milyon TL’lik net kar, 105 milyon TL’lik HSBC ve 102 milyon TL’lik piyasa 

beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar %21 artarak 3,087 milyon TL ile 

beklentileri aşarken %5.4’ü bulan yüksek FAVÖK marjı sonuçlarda büyük rol oynadı. 

Sonuçlara kısmen olumlu piyasa tepkisi gelebileceğini düşünüyoruz. 

Coca Cola İçecek net karı beklentilere paralel geldi. Şirketin net karı 147 milyon TL ile 

150 milyon TL olan HSBC ve 155 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel geldi. 

FAVÖK rakamı 348 milyon TL ile beklentilerin kısmen altında kalırken, Türkiye’de 

geçen yıla göre %6 daralan satış hacmi bunda etkili oldu. Sonuçlara kısmen olumsuz tepki 

gelebilir. 

Doğan Yayın Holding zayıf 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 74 milyon TL zarar ile sırasıyla 

15 milyon TL ve 27 milyon TL olan HSBC ve piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde 

kaldı. Düzeltilmemiş FVAÖK 25 milyon TL ( yıllık bazda %63 düşüş) ile HSBC ( 74 

milyon TL) ve piyasa (70 milyon TL) beklentilerinden düşük geldi. 

Kardemir güçlü 3Ç sonuçları açıkladı. Şirket 32 milyon TL net kar ile HSBC (30 milyon 

TL) ve piyasa (24 milyon TL) beklentilerinin üzerinde kaldı. Operasyonel sonuçlar 

oldukça güçlü; FVAÖK yıllık bazda %17 artarak 97 milyon TL ile HSBC ( 70 milyon 

TL) ve piyasa (68 milyon TL) beklentilerinin oldukça üzerinde geldi. 

Hürriyet’te yer alan habere göre Turkcell genel kurulu toplanabilir. Gazetede yer alan 

haberde SPK Başkanı Vahdettin Ertaş’ın yaptığı açıklamada Turkcell’in genel kurulunun 

toplanmasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığı belirtildi. Ertaş ayrıca, kurulun 

 [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 Ülker Bisküvi 16.60 %5.4 
2 Alarko Holding 6.08 %2.4 
3 Enka İnşaat 6.40 %2.2 
4 Ereğli Demir Çelik 2.76 %1.8 
5 Anadolu Isuzu 22.45 %1.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Tekfen Holding 4.32 -%8.7 
2 Borusan 

Mannesmann 
6.22 -%6.0 

3 Koza Madencilik 4.06 -%6.0 
4 Tüpraş 43.00 -%5.7 
5 Alarko GMYO 22.60 -%5.6 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 7.46 584.9 
2 T. Halk Bankası 15.00 418.8 
3 İş Bankası (C) 5.02 263.0 
4 Akbank 7.16 189.2 
5 Yapı ve Kredi 

Bank. 
4.28 121.9 

 

 



 



iki hesap yılı boyunca toplanamaması durumunda Yatırım Tazmin Merkezi’nin kurulun 

yetkileri ile toplanabileceğini hatırlattı. 

TAV 3Ç’te beklentilerin hafif altında sonuç açıkladı. TAV’ın 3Ç net karı 153m TL ile 

geçen yılın %26 üzerinde ancak piyasa tahmininin (161m) % 5 altında (HSBC tahmininin 

%3 üzerinde) gerçekleşti. Satışlar %20 artmasına karşın (euro bazında %6) beklentilerin 

%2 altında HSBC tahmini 604m TL idi). Net satışlar %28 artışla tahminlerin %1 üzerinde 

gelirken, FAVÖK marjların beklenenden daha zayıf gelmesi nedeniyle piyasa 

beklentisinin %7-8 altında gerçekleşti. Marjlar ise olumlu seyrini koruyor. TAV TL/EUR 

ve USD/EUR’daki zayıflama nedeniyle ciro büyüme tahminini %14-16’dan %10-12’ye 

revize etti. Sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. 

THY 3Ç’te beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. THY’nin 3Ç net karı 705m TL ile 

geçen yıl ile aynı seviyede ancak 667m TL olan piyasa (CNBC) tahmininin %6 üzerinde 

gerçekleşti 8HSBC tahmini 604m TL idi). Net satışlar %28 artışla tahminlerin %1 

üzerinde gelirken, FAVÖK marjların beklenenden daha zayıf gelmesi nedeniyle piyasa 

beklentisinin %12, HSBC tahmininin ise %9 altında gerçekleşti. THY 3Ç’te %21 FAVÖK 

marjı elde etti. Beklentiler %24, geçen yılki rakam ise %29 idi. Kapasite ve ciro artışına 

paralel olarak bağlı maliyet kalemleri tahminlerin üzerinde artış gösterdi (yakıt, konma-

konaklama, bakım, uçak kiralama ve pazarlama giderleri gibi). Bunun sonucunda FAVÖK 

yıllık bazda %7 daraldı. Net karı destekleyen ana etken ise finansman giderlerinin 

beklenenden daha düşük gelmesi oldu. Satış performansı ve açıklanan net kar olumlu 

tarafları, beklenenden zayıf marjlar ise olumsuz tarafı oluşturuyor, nötr olarak 

değerlendiriyoruz. 

Bugün 3Ç sonuçlarını açıklayacak şirketler. Bugün 3Ç finansal sonuçları için son 

açıklama tarihi. Aşağıda HSBC takibinde bulunan ve bu akşam sonuçlarını açıklayacak 

şirketlerin listesi bulunmaktadır. 

 

3Ç tahminleri HSBC CNBC Fark HSBC CNBC Fark HSBC CNBC Fark 

m TL  Net 
satışlar 

  FAVÖK   Net kar   

AEFES Anadolu Efes 2,860 2,904 -2% 566 598 -5% 129 145 -11% 

DOAS Dogus Otomotiv 1,621 1,642 -1% 88 85 4% 71 71 -1% 

DOHOL Dogan Holding 820 854 -4% 90 74 22% -22 -32 -32% 

EREGL Erdemir 1,730 2,235 -23% 311 358 -13% 180 176 2% 

GUBRF Gubretas 544 518 5% 76 78 -2% 20 25 -21% 

KILER Kiler  266 n/a n/a 9 n/a n/a -6 n/a n/a 

KCHOL Koc Holding n/a n/a n/a n/a n/a n/a 676 952 -29% 

PGSUS Pegasus 797 755 6% 238 193 23% 120 105 14% 

SAHOL Sabanci Holding n/a n/a n/a n/a n/a n/a 325 341 -5% 

SNGYO Sinpas 65 n/a n/a 2 n/a n/a -21 n/a n/a 

SISE Sisecam 1,275 1,446 -12% 225 262 -14% 85 84 1% 

TOASO Tofas 1,514 1,585 -4% 176 189 -7% 109 111 -2% 

TRGYO Torunlar 60 54 12% 31 29 9% -41 -27 51% 

TRCAS Turcas Petrol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14 n/a n/a 

ZOREN Zorlu Enerji 152 151 0% 28 27 3% -101 -83 22% 

 

 



 



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

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[AKENR.IS; Mevcut Fiyat: 1.24 TL, Hedef Fiyat: 1.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: 40.80 TL, Hedef Fiyat: 50.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.20 TL, Hedef Fiyat: 1.55 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: 13.80 TL, Hedef Fiyat: 13.30 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 7.54 TL, Hedef Fiyat: 9.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

[AKCNS.IS; Mevcut Fiyat: 10.75 TL, Hedef Fiyat: 11.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DYHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.67 TL, Hedef Fiyat: 1.05 TL, Endekse Paralel Getiri]   

[AYGAZ.IS; Mevcut Fiyat: 8.84 TL, Hedef Fiyat: 12.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[AEFES.IS; Mevcut Fiyat: 24.50 TL, Hedef Fiyat: 28.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 9.66 TL, Hedef Fiyat: 9.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOHOL.IS; Mevcut Fiyat: 0.86 TL, Hedef Fiyat: 1.48 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.76 TL, Hedef Fiyat: 3.10 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[GUBRF.IS; Mevcut Fiyat: 15.55 TL, Hedef Fiyat: 18.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[KILER.IS; Mevcut Fiyat: 1.92 TL, Hedef Fiyat: 2.00 TL, Endeksin Altında Getiri]  

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.40 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[PGSUS.IS; Mevcut Fiyat: 37.80 TL, Hedef Fiyat: 34.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[SAHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.06 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.06 TL, Hedef Fiyat: 1.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 2.75 TL, Hedef Fiyat: 3.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 12.95 TL, Hedef Fiyat: 13.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TRGYO.IS; Mevcut Fiyat: 3.60 TL, Hedef Fiyat: 5.00 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TRCAS.IS; Mevcut Fiyat: 3.02 TL, Hedef Fiyat: 4.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.26 TL, Hedef Fiyat: 1.50 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[CCOLA.IS; Mevcut Fiyat: 56.50 TL, Hedef Fiyat: 62.00 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.00 TL, Hedef Fiyat: 15.60 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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