
ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül'den itibaren Çin'den ithal 300 milyar 

dolar değerinde ürüne %10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak iki 

büyük ekonomi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı. Bu hafta Şang-

hay’da sonlanan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ardından Trump yeterince 

ilerleme kaydedildiğini düşünmeyerek Çin'e yeni tarifeler uygulamaya karar 

verdi. Twitter'da yaptığı bir dizi açıklamada Trump, "Bence Devlet Başkanı Xi 

anlaşmak istiyor, fakat samimi olmak gerekirse yeterince hızlı davranmıyor" 

dedi. Halihazırda 250 milyar dolarlık Çin ürününe %25 tarife uygulanıyor. Çin 

tarafı ise açıklamaları yapıcı bulmadığını açıkladı. Trump’ın yeni tarife çıkışı 

finans piyasalarında oynaklık yarattı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları-

nı izleyen MSCI endeksi %1,6 gerileyerek Haziran ortasından bu yana en dü-

şük seviyeye inerken, Japonya'nın Nikkei endeksi %2,4 geriledi. Çin hisse se-

nedi piyasaları da Trump'ın açıklamasının ardından sert geriledi. Shanghai 

bileşik ve 300 büyük şirketi izleyen CSI300 endeksi sırasıyla %1,5 ve %1,6 geri-

ledi. Tarifeler Amerikan hisse senedi vadelilerini de etkiledi. Perşembe günü-

nü %0,9 ekside kapatan S&P 500’de vadeliler ise %0,3 düşüş kaydediyor. 

Trump’ın çıkışı ABD 10 yıllık tahvil getirilerini de etkiledi. Söz konusu getiri     

%1,88 ile Kasım 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yatırımcıların 

güvenli liman varlık olarak gördükleri altının onsu Trump'ın ek gümrük vergisi 

açıklamasının ardından dün %2,4 değer kazandıktan sonra bugün %0,9 gerile-

yerek 1.432,32 dolardan işlem gördü. Trump'ın açıklamasının ardından yua-

nın Çin anakara piyasalarında değeri Kasım 2018'den bu yana en düşük sevi-

yeye indi. Bu durum GOÜ para birimleri üzerinde de şüphesiz ciddi bir baskı 

yarattı ve yaratmaya devam edecektir. Petrol, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e 

yeni gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından dün son yılların en 

sert değer kaybını yaşadıktan sonra bugün %2'nin üzerinde yükseldi. 

Trump’ın yeni tarifeleri zayıf olan küresel büyümeye yönelik endişeler artırır-

ken, WTI ham petrol kontratları dün %7,9 düşüşle Şubat 2015’ten bu yana en 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,900          -0.18% 2.55% 11.65%

BİST-30 128,050          -0.25% 2.64% 11.99%

XUSIN 116,767          0.51% 4.03% 11.34%

XBANK 145,211          -1.42% 1.54% 23.34%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6019 0.30% -0.56% 5.94%

Euro/TL 6.2095 0.47% -2.48% 2.60%

Sepet Kur* 5.9062 0.64% -1.80% 4.27%

Euro/Dolar 1.1083 0.08% -1.80% -3.37%

Dolar/JPY 107.33 -1.30% 0.85% -2.04%

DXY 98.3690 0.03% 1.65% 2.32%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.98% 15.98%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.56% 15.47%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.74% 6.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.89% 2.01%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.201%

22 Nisan 2020 5.125% 100.08         4.993%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.17            6.573%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1445.06 2.23% 2.11% 12.65%

Reuters/Jefferies CRB* 187.56 -3.20% -4.09% 3.18%

Brent (Dolar/varil) 60.50 2.38% -3.57% 13.97%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.20 -0.91% -0.62% -25.78%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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sert günlük düşüşünü yaşadı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %7'nin üzerinde değer kaybederek üç yıldan uzun bir süre-

nin en keskin düşüşünü kaydetti. 

Kamu bankalarından faiz indirimleri geldi: 

 Konut kredileri: TCMB'nin faiz indirimi sonrası Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faizlerinde indirime gittiğini açıklarken; faizlere en 

duyarlı sektörlerden konutta da kampanya başladı. Ziraat Bankası dün yaptığı açıklamada 500,000 TL'ye kadar azami 180 ay vadeli konut 

kredisi faizini aylık %0,99'a indirdiğini duyurdu. Banka, 500.001-1 milyon lira arası azami 180 ay vadeli konut kredilerinde aylık faizi           

%1,19; 1 milyon lira üzeri kredilerde ise %1,39 olarak belirledi. Vakıfbank da 500.000 TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını 

%1,49'dan %0,99'a çekti. Banka ayrıca, konut projelerinde aktif müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel 

müşteriler için firmaların kampanyaya katılımı halinde 180 ay vadeye kadar aylık %0,79 faiz oranından konut kredisi sağlayacak. Kredi 

faizlerindeki yüksek seyir özellikle konut sektöründe etkili olurken, TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye'de "ipotekli 

satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar Haziran'da %84.6 azalışla 7.319 adet olarak gerçekleşmişti. 

 Tüketici kredileri: Ziraat Bankası, tüketici kredilerinde faizi maaş müşterileri için azami 60 ay vadede %1,49, diğer müşteriler için         

%1,59 olarak belirledi. Vakıfbank da bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını %1,78'den bankanın maaş müşterileri için %1,49'a, diğer müşteri-

ler için %1,59'a düşürdü. 

 Kurumsal krediler: Ziraat Bankası tarafından kurumsal kredilerde faiz oranları kurumsal kredi notuna göre %17 ile %18 aralığında be-

lirlendiği belirtildi. Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami %19 faiz oranı uygulanacak. Türk Eximbank, KOBİ'lere ve 

yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını %15,19'dan %11,84 seviyesine indirdi. Eximbank 

açıklamasında, "Söz konusu değişiklik oransal olarak %22 düzeyinde bir indirime tekabül etmektedir" denildi. Bankadan yapılan açıklama-

ya göre son iki ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende  paralel olarak faiz indirimle-

rine devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Türk Eximbank 2019 yılının ilk 7 ayında toplam 25,4 milyar dolar olan ihracat desteğini yıl 

sonunda 48,4 milyar dolara yükseltmeyi ve destek verdiği ihracatçı sayısını 12.500'e çıkarmayı hedefliyor" denildi. 

Haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 26 Temmuz haftasında:  

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 227 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 234 milyon 

dolar seviyesinde düşüş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 218 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.                                 

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 7,6 milyar TL artış kaydederken, yabancı para krediler 0,8 milyar dolar azalış kay-

detti. Böylece TP krediler geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında azalış kaydederken, YP kredilerde azalış oranı %6 seviyesinde 

gerçekleşti.  

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 163 milyon dolar artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervle-

ri 97 milyon dolar azalışla 75 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 66 milyon dolar artışla 98,4 milyar dolara yükseldi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 382 sıra numaraları milli emlak genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre belediye 

ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri-

nin satışına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. 

 Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin tamamından yarısına indirildi. 
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 Satış bedeli önceden olduğu gibi peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline %20 oranında indirim uygulanacak ve 

bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek. 

 Taksitli satışlarda; satış bedeline %10 indirim uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde; bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, 

en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin %10'u yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, 

kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek. 

 Değişikliğe göre ayrıca, doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen kira ve ecrimi-

sil bedelleri, önceki uygulamada satış bedelinden mahsup edilmezken, yeni düzenlemeyle bu bedelin satış bedelinden mahsup edilmesi-

ne imkan tanındı. 

 Bu kapsamda, satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmeyecek. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse ge-

cikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacak. 

 Tebliğe göre, bu kapsamda satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren nadasa bırakılması süresi hariç 20 yıl boyunca "tarım dışı 

amaca ayrılması" veya tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, taşınmazın güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında 

artırılarak güncellenen bedelin tahsil edilmesinde süre 30 yıla uzatıldı. 

 Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınacak. 

 Buna bağlı olarak, satışı gerçekleştirilen tarım arazilerinin bulunduğu alandaki imar planı çalışmaları idarece takip edilecek. 

 Yeni düzenlemeye göre, bu arazilerin tapu kütüğüne taşınmazın bu süre içinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması ha-

linde satış işleminin iptal edileceği, taşınmazın resen Hazine adına tescil edileceği ve ödenen bedelin faizsiz olarak kayıt malikine iade edi-

leceğine yönelik şerh koyulacak. 

 Varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilme-

sine ilişkin esaslar belirlendi. Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 19 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar, bankalara veya (menkul kıymet 

ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine her-

hangi bir beyanda bulunulmayacak. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31 Aralık'a kadar kap-

samdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak. Gelir veya ku-

rumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık'a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine 

doğrudan veya elektronik ortamda beyan edilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 

oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. 

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) – Yapı Kredi yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre %8,8 düşüşle 1,1 milyar lira net kâr etti. Bankanın dün akşam 

açıkladığı Nisan-Haziran bilançosuna göre net faiz gelirleri ikinci çeyrekte %24,5 artışla 3,9 milyar liraya, net ücret ve komisyon gelirleri %21,4 

artışla 1,2 milyar liraya çıktı. 
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Tekfen Holding (TKFEN) – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %43,2 artışla 399,6 

milyon TL net kâr elde etti. Bu dönemde satış gelirleri yıllık bazda %31,1 artışla 3.718 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Türk Hava Yolları (THYAO) – Medyada yer alan, ortaklığın HNA Gruba ait Virgin Australia Holdings Ltd.'nin hisselerinin %20'sini satın alacağına 

ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Öte yandan, THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı. THY Basın Müşavirli-

ği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya’daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağ-

lantıları sunacak yeni bir kod paylaşımı iş birliği gerçekleştirildi. Anlaşma, Bangkok Hava Yolları’nın mevcutta iç ve dış hatlarda sefer icra ettiği 

16 noktayı kapsıyor. Bangkok-Phnom Penh ve Bangkok-Siem Reap noktaları da ilgili ülke makamlarından alınacak izinlere tabi olarak diğer 16 

rotaya ek olacak. 

Orge Enerji (ORGE) – Bir OG-AG enerji altyapı projesi ihalesinin verilen 26-27 milyon TL+KDV fiyat aralığındaki teklif ile lehte sonuçlandığını 

açıkladı. 

AVM Ciro Endeksi Haziran ayında %19,2 arttı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, AVM Perakende Ciro En-

deksi Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %19,2 artış kaydederek 347 puan oldu. En-

deksin artış oranı Haziran ayı için %15,7 olarak açıklanan enflasyon oranının üzerinde seyretti. AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına 

düşen cirolar Haziran 2019'da İstanbul'da bin 542 TL, Anadolu'da bin 174 TL olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2019'da 

bin 321 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %5,5'lik, ikinci çeyrek bazında ise 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,6'lık düşüş yaşandı.  

BMW Grubunun net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %28,7’lik düşüşle 1,48 milyar euroya geriledi. Söz konu-

su dönemde, grup gelirlerinin %3 artarak 24,99 milyar eurodan 25,72 milyar euroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin kârının gelecekteki 

hareketlilik (elektrikli otomobiller) için yapılan ön harcamalardan (fabrika makine ve alet) etkilendiği belirtildi. Yılın ilk yarısında 48,18 milyar 

euro gelir elde eden Alman şirketi, vergi ve faiz öncesi kârını da 2,79 milyar euro olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde şirketin bu kârı 5,45 

milyar euro olarak kayıtlara geçmişti. Düşüşte AB yetkililerinden gelen cezanın etkili olduğu belirtiliyor. Küresel otomobil üreticileri, ABD, Çin 

ve Avrupa’da satışların azalması, hammaddede artan maliyet baskısı ve elektrikli otomobiller için pahalı yeni teknolojilere yatırım yapma gibi 

zorluklarla mücadele ederken, BMW bu yıl için öngörülen finansal hedeflere ulaşma yolunda olduğunu bildirdi. BMW, Haziran ayında yaptığı 

açıklamada, elektrikli otomobiller için çalışmalarını artırarak, 2023 yılına kadar (daha önce hedefi 2025 yılına kadardı) 25 farklı elektrikli oto-

mobil üretmeyi planladığını bildirmişti. 

Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine ek kapasite tahsisi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgâr ve 

güneş enerjisi santralleri için 12 ayrı bölgede 2.870 MW ek kapasite tahsis edilebilecek. En çok kapasite tahsisi; 700 MW ile içerisinde Kocaeli, 

Sakarya, Bilecik ve Eskişehir’in bulunduğu ikinci bölgeye gerçekleştirilirken, onu İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin içinde 

yer alan birinci bölge 600 MW ile takip etti.  

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından hazırlanan ‘’Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2018 Gelişimi Özet 

Raporu’’ yayınlandı. Rapora göre, Türkiye’de 2017 ve 2018 yıllarında enerji verimliliğine 1,35 milyar dolar yatırım yapıldığı ve yaklaşık 900 bin 

ton eşdeğer petrol (tep) enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 yılları arasında bina ve hizmetler, 

enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem kapsamında atılacak 

adımları içermekte ve plan ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefleniyor. 

Kapasite mekanizması Haziran ayı ödeme listesi açıklandı. 2019 yılında doğal gaz, kömür ve hidroelektrik santrallerine kapasite mekaniz-

ması kapsamında yılın ilk altı ayında 1,1 milyar TL ödeme yapıldı. Kapasite mekanizması ile verilen 1,1 milyar lira tutarındaki desteğin yaklaşık 
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100 milyon TL tutarındaki kısmı Konya Şeker’e ait Soma B Termik santraline ödendi. Soma B Termik santralini  Bereket Enerji’ye ait Yatağan 

Termik Santrali ile IC-Limak ortaklığında işletilen Kemerköy Termik Santrali yaklaşık 64 milyon TL ile takip etti. 2019 yılı ilk altı ayında hidroe-

lektrik santraller (HES) arasında en yüksek ödemeyi 24 milyon lira ile Cengiz Enerji bünyesindeki Oymapınar HES alırken, Boyabat Eleketrik 

bünyesinde yer alan Boyabat HES 23 milyon lira ile takip etti.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


