
Avrupa ekonomilerine dair büyüme endişeleri, Brexit süreci ve Pakistan-

Hindistan gerilimi ile dün gün içinde 5,31 - 5,33 bandında hareket eden do-

lar/TL saat 17.00'den sonra yukarı yönde hareket etti. Yurtdışı yerleşiklerin 

TL'ye ilgisi devam ederken diğer taraftan yurtiçi yerleşikler (özel + tüzel) döviz 

varlıklarını artırma eğilimini sürdürüyorlar. Bireysellerin kıymetli maden dahil 

yabancı para mevduat ve fonları yaklaşık beş aydır, her hafta aralıksız artış 

gösterirken, 102,9 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye de oldukça yak-

laştı (yıl başından bu yana 6,3 milyar dolar artış). Dün ABD büyüme verisi son-

rası dolar endeksinde gerçekleşen küresel değerlenme süreci de dolar/TL'yi 

baskı altında tuttu. Oynaklığın yükseldiği güne seviye olarak 5,34 seviyesin-

den başlıyoruz. Bugün önce Markit PMI verisi sonrasında ise İTO İstanbul 

enflasyonu izlenecek. Siyasi gündemde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 

Ardahan'da düzenlenecek mitingi ve Artvin'de toplu açılış töreni takip edile-

cektir. 

Asya borsalarında yeni ralli, ama bu sefer sebep endeks ayarlaması. MSCI'ın 

Çin anakara hisselerinin küresel göstergelerdeki oranını artıracağını açıklama-

sının ardından Çin piyasalarındaki yükseliş öne çıkıyor. MSCI'ın Çin anakara 

hisselerinin küresel göstergelerdeki ağırlığını bu yıl içinde dört katına çıkara-

cağını açıklamasının ardından Çin ekonomisine 80 milyar dolardan fazla yeni 

döviz girişinin gerçekleşeceği hesaplanıyor. Dolayısıyla piyasalar bu beklentiyi 

hemen satın aldı ve Çin'in Shenzhen endeksi (lokomotif hisseler) %1,2; Shang-

hai bileşik ise %0,9 yükseldi. Çin hisselerindeki ralli ile Japonya dışındaki Asya-

Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksinin günlük getirisi %0,3'ü aştı. 

Yakın zamanda ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair karamsar görüşler payla-

şan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, dün tarihi bir anlaşma-

nın kıyısında olduklarını söyledi. Kudlow’a göre Çin, kamu şirketlerindeki 

destekleri ciddi oranlarda azaltma sözü verirken Çin Merkez Bankası’nın döviz 

alım satımlarında da daha şeffaf olacağını belitti. ABD Başkanı Donald Trump 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.57            6.048%

22 Nisan 2020 5.125% 99.17            5.886%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.38            6.162%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,530          0.37% 0.44% -9.37%

BİST-30 131,328          0.44% 0.10% -7.59%

XUSIN 123,260          -0.58% 3.27% -4.75%

XBANK 138,063          1.80% -0.01% -19.44%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3341 0.44% 1.66% 40.78%

Euro/TL 6.0681 0.37% 0.73% 33.43%

Sepet Kur* 5.7011 0.35% 1.19% 36.80%

Euro/Dolar 1.1370 0.01% -0.94% -5.22%

Dolar/JPY 111.37 0.35% 1.80% -1.15%

DXY 96.1570 0.08% 0.61% 4.46%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1312.66 -0.54% -0.60% 0.78%

Reuters/Jefferies CRB* 190.61 -0.26% 1.66% -3.47%

Brent (Dolar/varil) 66.31 0.79% 6.06% -0.48%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.81 -0.75% -2.84% -5.49%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.79% 18.76%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.97% 14.93%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.94% 7.01%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.72% 2.69%
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ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in birkaç hafta içinde imzalaması için nihai anlaşmanın hazırlanmaya başlandığı ifade ediliyor. Ticaret görüş-

melerinde tekrar sağlanan olumlu atmosferle S&P 500 vadelileri %0,3 primli. 

ABD'de GSYH dördüncü çeyrekte, her ne kadar önceki çeyreklere kıyasla hız kesmiş olsa da, %2,3'lük artış beklentilerinin üzerine çıkarak %

2,6 arttı. Böylece 2018 yılı genelinde ABD ekonomisi %3,1 büyümüş oldu (bu FED'in beklentisinin üzerinde). Beklentiyi aşan ABD GSYH veri-

si doları destekledi, ABD Hazine tahvil faizleri yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Şubat başından bu yana ilk kez %2,73 seviyesini görürken, 

dolar, ABD büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından yen karşısında 10 haftanın zirvesine yükseldi. Dolayısıyla Japonya'nın Nikkei en-

deksi de zayıf yenin etkisiyle %0,9 yükseldi. 

TÜİK verilerine göre, ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13,2 milyar dolar olurken, ithalat %27 azalarak 

15,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Ocak ayında dış ticaret açığı %72,5 azalarak 2,5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşı-

lama oranı 2018 Ocak ayında %58 seviyesinde iken Ocak 2019’da %84'e yükseldi. Hatırlatalım: 2018 yılının tamamını ithalat %4,6 oranında 

azalarak 223 milyar dolar seviyesinde, ihracat ise %7 artarak 168 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece dış ticaret açığı %28 oranın-

da gerileyerek 55,1 milyar dolar seviyesine indi. Ticaret rakamları mevsim etkilerinden arındırıldığında, Aralık ayında sert bir ivme kaybı yaşa-

yan ihracatın Ocak ayında toparlandığını, öte yandan ithalatta ise (enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak) bir toparlanma kaydedildiğini göz-

lemliyoruz. Altın ve enerji hariç bakıldığında “çekirdek” dış ticaret dengesi son altı aydır fazla vermektedir. Ocak ayında bu fazla 1,3 milyar do-

lar oldu. Böylece 12 ay birikimli bakıldığında çekirdek dış ticaret açığı 3 milyar dolara kadar gerilemiş oldu. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yayımladığı 2019-2020 makroekonomik görünüm güncelleme raporunda Türkiye’de 

enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediğini belirtti. Ancak Moody's 

enflasyondaki gerileme eğilimini pozitif bir gelişme olarak kaydediyor ve toplam talepteki azalmayla enflasyonda gerileme beklediğini belirti-

yor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2019’da %2 küçüleceği 2020’de ise %3 büyüyeceği beklentisi yer alırken G-20 ülkelerindeki büyümenin 

2019’da %2,9; 2020’de ise %2,8 gerçekleşmesi tahmin edildi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İş Bankası'nın kar dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı; İş Bankası 2018 

yılı net karından kâr payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak. KAP'ta yer alan açıklamada, "Bankamız, bankacılık mevzuatı 

çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, 

bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede 

bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır" de-

nildi. İş Bankası'nın 2018 net kârı %9,2 artışla 6,8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise %83 artışla 2,2 milyar lira ola-

rak gerçekleşti.  

QNB Finansbank 2024 vadeli dolar cinsi gösterge büyüklükteki tahvil ihracında 500 milyon dolar borçlanırken; ihraçta nihai getiri %6,95 

olarak belirlendi. IFR'da yer alan habere göre, tahvilin ihracında talep 1,7 milyar dolar oldu. QNB Finansbank olası bir dolar cinsi tahvil ih-

racına yönelik yatırımcı görüşmeleri düzenlemeleri için Citi, JPMorgan, Mizuho Securities, QNB Capital, Societe Generale ve Standard Charte-

red Bank yetkilendirilmişti. 

Şekerbank, 2018'de 86,4 milyon lira net kâr elde etti. Bankanın toplam kredi hacmi 20,6 milyar liraya, aktif büyüklüğü 31,3 milyar liraya 

yükseldi. Bankanın toplam mevduat hacmi ise geçen yıl 2017'ye göre %17 büyüyerek 23 milyar liraya ulaştı. 

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışının 2019'un ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu. Denizbank’ın 

satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen Sberbank'ın yayımladığı yıllık faa-

liyet raporunda, “Satış işleminin 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor." ifadeleri yer aldı. Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıkla-
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mada, satış işleminin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti. Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates 

NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı geçen yıl açıklanmıştı. 

22 Şubat haftası menkul kıymet istatistikleri açıklandı. TCMB verilerine göre yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 29,7 

milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 18,1 milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse 

senedi stoku 34,2 milyar dolar, DİBS stoku ise 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

22 Şubat haftası kredi verileri açıklandı. Türk parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 0,1 milyar TL azalış kaydederken, yabancı para 

krediler 1,3 milyar dolar artış kaydetti. Yıllık olarak bakıldığında ise Türk parası krediler %1 artış kaydederken yabancı para krediler %3,5 ora-

nında azaldı.  

22 Şubat haftası merkez bankası rezervleri açıklandı. TCMB verilerine göre 15 Şubat-22 Şubat haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 

120 milyon dolar artışla 20,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 997 milyon dolar yükselerek 79,1 mil-

yar dolara ulaştı. Böylece toplam rezervlerdeki artış 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişken, toplam rezerv tutarı 99,6 milyar dolara yük-

seldi.  

Kardemir (KRDMD) – 2018 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde 328 milyon TL net kâr elde etti. Bir önceki yılın aynı 

çeyreğinde şirket 71 milyon TL kâr açıklamıştı. Kardemir son çeyrekte net satışlarını %41 artırdı ve 1.631 milyon TL’ye taşıdı. FAVÖK %31 büyü-

yerek 399 milyon TL olurken, FAVÖK marjı 192 baz puan daraldı ve %24,4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu Eylül ayı sonundaki 1.306 mil-

yon TL seviyesinden 1.705 milyon TL’ye yükseldi. 

Anadolu Efes (AEFES) – 2018 yılı 4. çeyreğinde 148 milyon TL net kar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 194 milyon TL zarar kay-

detmişti. Toplam satışların %66’sını oluşturan uluslararası satışlar %66 artış göstererek 12.268 milyon TL olurken, yurt içi satışlar %20 büyüdü 

ve 6.422 milyon TL oldu. Böylece net satışlar %59 yükseldi ve 4.046 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı %4 arttı ve 367 milyon TL ol-

du. FAVÖK marjı 481 baz puan daralarak %9,1’e geriledi. Net borç bir önceki çeyreğe göre %10 küçülerek 4.437 milyon TL oldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak ayı sınır giriş istatistiklerini açıkladı. Buna 

göre; Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı 

ayına göre %5,3 artarak 1 milyon 539 bin oldu. Gelen son veri bugüne kadar 

kaydedilmiş en yüksek Ocak ayı rakamına işaret ederken, yabancı ziyaretçi sayı-

sında yıllık bazda artış üst üste 22’inci aya taşınmış oldu. Türkiye’nin son 12 ay-

da ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 39,6 milyona ulaştı. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bu yıl hem otel dolu-

lukları hem de gelirlerde %10-15 civarında artış beklediklerini söyledi. Bayın-

dır, "Bu beklentimizin gerçekleşmesi durumunda konaklama sektöründe 2018'de 260 bin olan istihdam bu yıl 300 bini aşacak" değerlendirme-

sini yaptı. 

Reuters’ta yer alan habere göre Doğuş Yiyecek İçecek şirketinden bir yetkili Avrupa’dan bir şirketle ortaklık konusunda görüştüklerini, ko-

nuyla ilgili İş Yatırım’ın yetkili olduğunu ifade etti. Şirket yetkilisi, daha önce de uluslararası büyük şirketlerle görüştüklerini ancak bir so-

nuç alınamadığını belirterek, "Azınlık bir ortağa sıcak bakıyoruz. İki üç ay önce bir toplantı yaptık, %10-20 arası ortaklığa sıcak baktılar.” ifade-

sini kullandı. Şirket bünyesinde Patos, Cipso gibi cips markalarının yanı sıra çay, şeker ve salça markalarını da barındırıyor.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ocak 16 Temmuz 16 Ocak 17 Temmuz 17 Ocak 18 Temmuz 18 Ocak 19

Yıllıklandırılmış Turist Sayısı (milyon)



Gündem | 1 Mart 2019 4 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imza-

landı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel 

hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin 11 Şubat'ta ihale gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Giri-

şim Ortak Girişimi arasında bugünden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır." denildi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki 

ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacağını ve ihracatçıların ihracatı katlamalarına büyük 

destek vereceğini vurguladı. Devletin bu uygulamasıyla, yıllık ihracat değeri 15 milyar dolar olan deri ve 32 milyar dolar olan otomotiv sek-

törlerinin rekabetçiliği için önemli bir adıma imza attıklarını belirten Gülle, "Deri ve otomotiv ihracatımız için kritik önemde bir adım atılırken, 

43. fasıldaki ham deri dışındaki ürünlerde verginin %20’den 25’e çıkarılmasını da ithalatı azaltıcı etkisi nedeniyle, desteklediğimizi bilhassa be-

lirtiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin pazarı ve sunduğu fırsatlar ile ilgili ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla “Hedef Pazar: Çin" semineri düzenledi. 

Ege İhracatçı Birlikleri'nin “Çin Yılı" ilan ettiği 2019 yılında Çin'e yönelik etkinlikler planladıklarını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 

Başkanı Jak Eskinazi, “Birliklerimizce 3 yıldır yürütülen `Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik 

Turquality Projesi'ne 2019 yılında Çin'i eklemek istiyoruz. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduk. Olumlu sonuç alacağımızı düşü-

nüyoruz." ifadelerine yer verdi. 

Vodafone Grubu, nesnelerin interneti (IoT) alanında iki yeni stratejik işbirliğini Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında duyurdu. Arm ve 

Vodafone’un stratejik anlaşması, şirketlerin nesnelerin interneti çözümlerini hayata geçirirken karşılaştığı karmaşıklık ve maliyetleri ciddi ölçü-

de azaltacak. Kurumsal müşteriler için çok sayıda nesnelerin interneti cihazının çok daha düşük maliyet ve basitlik ile küresel pazarlarda gü-

venli olarak konuşlandırılması, uzaktan konfigüre edilmesi ve yönetilmesi mümkün olacak. AT&T ve Vodafone Business da, otomotiv sektö-

ründe nesnelerin interneti bağlanabilirliği ve inovasyona ivme kazandırmak üzere, birlikte çalıştıklarını duyurdular. Şirketler; Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Afrika’daki birleşik ayak izlerinde, üstün kaliteli ve sürekli ağa bağlı otomobil çözüm ve deneyimleri geliştirmek üzere, sektör lideri 

uzmanlıklarını bir araya getirecekler.  

Aralık ayında doğalgaz ithalatı azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tarafından yayınlanan aylık rapora göre, Türkiye’nin 

doğalgaz ithalatı 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre %0,95 oranında arttı ve 6,05 milyar Sm3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde doğalgaz 

tüketimi ise %3,09 artışla 5,6 milyar Sm3'e gelirken, üretim %39,88 artışla 41,5 milyon Sm3 oldu. 

Aralık ayında ham petrol ithalatı 2,12 milyon ton olarak gerçekleşti. EPDK tarafından yayınlanan aylık rapora göre Aralık ayında ham petrol 

ithalatı %10,75 artarken, toplam rafineri petrol ürünleri ithalatı % 10,36 azaldı. Rapordaki verilere göre toplam ithalat 3,19 milyon ton oldu.  

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman enerji şirketi RWE’nin E.ON’un yenilenebilir ve nükleer elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın 

almasına onay verdi. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, RWE’nin E.ON’un varlıklarını satın almasının sektörde rekabeti olumsuz etkile-

meyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi. 
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2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 

tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


