
Bugün iç piyasada tüm dikkatler saat 10:00'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon 

verisi üzerinde olacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Haziran ayında işlenmemiş 

gıda fiyatlarında öngörülen sert yükseliş ve ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülü-

ğünde %1,4'lük bir artış kaydetmesi bekleniyor. Bu yöndeki bir artış ile Haziran ayında 

yıllık bazda enflasyon %14 civarlarına yükselerek, 14 yılın yeni rekorunu görmemizi sağ-

layabilir. TCMB'nin 7 Haziran'da gerçekleştirdiği ve beklentilerin üzerinde 125 baz puan-

lık faiz artışı kararı aldığı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde, "Öncü gös-

tergeler işlenmemiş gıdanın bazı alt kalemlerinde mevsimsel normallerin oldukça üze-

rinde fiyat artışları gözlenebileceğine işaret etmekte. Büyük ölçüde geçici nitelik taşıdığı 

değerlendirilen bu hareket yakından takip edilmekte" denilmişti. Enflasyonun yıl içinde 

tepe noktasını Temmuz ayında görmesini ve Kasım ayına kadar gerilemesini öngörmek-

teyiz. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci 

maliye politikalarının yansıması olarak %12'ler seviyesinin üzerine yükseldiğini hatırlata-

lım (TCMB'nin Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi %11,07'den %12,28'e 

yükseldi).  

Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran ayında 46,8'e yük-

selmesine rağmen (Mayıs: 46,4)  üst üste üçüncü ayında da kritik seviyenin (50) altın-

da kaldı. PMI endeksi senenin ilk çeyreğinde 2011 yılından bu yana görülen en yüksek 

çeyreklik ortalamaya 54,4 değeri ile ulaşmış ve iktisadi aktivitede canlılığın devam ettiği-

ni göstermişti. Haziran verisi ile birlikte 2. çeyreklik dönem ortalaması sert bir şekilde 

gerileyerek 47,4'e indi. Böylece 6 çeyrek sonra ilk kez imalat sanayinde daralma sinyali 

görüldü. Yeni sipariş ve üretimdeki zayıflık devam ederken kurdaki yükselişe paralel ola-

rak enflasyon baskıları güçlendi. Yeni siparişler endeksi 43,8 seviyesinden 45,5'e yükse-

lerek daralmanın bir miktar hafiflediğine işaret etti. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 

ise 49,0 değeri ile yatay kaldı. Üretim alt endeksi ise 45,1'den 45,4'e yükseldi. Şirketler 

talepteki daralmanın hem iç hem de dış talepten kaynaklandığını belirttiler. Girdi fiyatla-

rı TL'deki değer kaybının maliyetlere yansımasıyla birlikte önceki ay kaydettiği keskin 

artışı devam ettirdi. PMI verileri ile 2. çeyreklik dönemde ülkenin iç ve dış talebine yöne-

lik dengelenme hareketinin başladığını görmekteyiz. 

Almanya’da mülteciler konusunda anlaşamayan Başbakan Angela Merkel’in partisi 

CDU ve koalisyon ortağı CSU, Pazartesi günü gerçekleşen acil kriz toplantısında uzlaşı 

sağladı. Merkel ortağına oranla ılımlı bir mülteci politikası izlemek isterken koalisyon 

ortağı CSU bazı mültecilerin sınır kapılarından geri çevrilmesini istiyordu. Merkel, görüş-

me sonrası yaptığı açıklamada, anlaşmanın, iltica talep edenler için transit merkezlerin 

kurulması şartıyla sağlandığını söyledi. 

3-Tem TÜİK, Enflasyon, Haziran (Piy. beklentisi: %1,4, TSKB: %1,4) 
 ABD, Bağımsızlık Günü, yarım gün 
 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Haziran 

 ABD, Fabrika siparişleri, Mayıs 
4-Tem TCMB, Reel efektif döviz kuru, Haziran 
5-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 

 Almanya, Fabrika siparişleri, Mayıs 
 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Haziran 
6-Tem Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Haziran 
 Almanya, Sanayi üretimi, Mayıs 
 ABD, İşsizlik oranı ve Ort. saatlik kazançlar, Haziran 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 96,773             0.26% -2.42% -16.09%

Bist-30 118,442          0.29% -2.75% -16.66%

XUSIN 119,387          0.04% -2.80% -7.75%

XBANK 133,227          0.36% -2.02% -22.26%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6118 0.56% -1.37% 21.72%

Euro/TL 5.3759 0.35% -1.18% 18.21%

Sepet Kur* 5.0024 0.46% -1.27% 19.80%

Euro/Dolar 1.1639 -0.38% 0.20% -2.98%

Dolar/JPY 110.89 0.21% 1.03% -1.58%

DXY 95.0350 -0.14% 1.08% 3.01%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1241.58 -0.85% -3.87% -4.67%

Reuters/Jefferies CRB* 205.33 -1.42% -0.54% 2.77%

Brent (Dolar/varil) 77.30 -2.69% 2.67% 15.60%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.86 -0.07% 0.21% -3.15%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.21% 19.25%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.90% 16.77%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.30% 7.37%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.86%
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2015’te Almanya sınırının sıkılaştırılması yönündeki bir teklifi reddeden üçüncü ortak SPD’nin de bu yöndeki her türlü anlaşmaya destek vermesi 

gerekecek. Daha önce istifa edebileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer görevine devam edecek. Euro, bu haberlerin etkisiyle kayıplarını 

telafi etti, euro/dolar paritesi 1,1637'de işlem görmekte. 

Asya’da hisse senetleri yuanda devam eden sert düşüşün etkisi altında kaldı. Deniz aşırı işlem gören yuan dolar karşısında 6,72'li seviyelere 

kadar geriledi. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) fixingi ise 6,65 seviyesinin hemen altında. Makasın açılıyor olması ise piyasalarda PBoC müdahalesi 

adına kaygı yaratıyor. Çin endekslerinde çözülme hızlanırken tatilden dönen Hong Kong endekslerinde kayıplar daha büyük. Artan risk algısı ile 

ABD 10 yıllık tahvillerine de girişler görülürken getiriler %2,86 seviyesinde. Pazartesi günü düşen petrol fiyatları ise bu sabah %1’e yakın değer 

kazandı. Bu yükselişte, Suudi Arabistan’ın üretimi artırmasına karşın OPEC üretiminin Haziran’da sabit kaldığına ilişkin veriler etkili oldu. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, bankacılık sektörünün Mayıs 2018 döneminde net kârı 23,8 

milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kâr 21,17 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Mayıs 2018 döneminde Türk bankacılık sektörü-

nün aktif büyüklüğü ise 3,6 trilyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre %11,7 artış gösterdi. 

Gıda enflasyonunun kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan lisanslı depoculuk uygulamasının yaygınlaştırılması için Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı özel sektöre uzun süreli kiralama yoluyla lisanslı depoculuk kriterlerine uygun hububat siloları yaptırmak üzere çalışmalarına hız 

verdi. Ülkedeki kapalı depo açığının giderilmesi, ürünlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışma kapsamında depo yapılacak bölgenin üretimi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımları, ulaşım ve ticari 

faaliyetler gibi birçok kriter dikkate alınarak kapalı depo ihtiyacı belirlendi. 10 yıl kiralama garantisi ile toplam 4,2 milyon ton kapasiteli deponun 

yapımı için ihaleye çıkıldı ve 2,5 milyon ton kapasiteli kısma yönelik sözleşme imzalandı. Depo yapım projesinin %50’lik kısmının bu yıl, diğer kısmı-

nın ise 2019 yılında faaliyetlerine başlaması öngörülüyor. 

Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospace, Türkiye’deki ikinci hangarını Muğla'da açtı. 15 milyon doların 

üzerinde bir yatırımla tamamlanan hangar, yaz aylarında ağırlıklı olarak tatil için Bodrum ve çevre bölgeleri tercih edenlerin özel jetlerine hizmet 

verecek. Kış aylarında ise havayolu şirketlerinin orta ve büyük gövdeli uçaklarına bakım ve teknik servis imkânı sunacak.  

Savunma ve havacılık sektörü yılın ilk yarısında 906,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. TİM verilerine göre, 2018’in ilk yarısında Türkiye'nin 

ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artarak 81 milyar 910 milyon dolara ulaşırken savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı aynı dönem-

de yaklaşık %14 arttı. İhracatta ABD ilk sıradaki yerini korurken, savunma ve havacılık ihracatının üçte birinden fazlası bu ülkeye yapıldı. 

TÜİK’in açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 575 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve böylece 

trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 100 bin 403 taşıt içinde 

otomobil %55,5’lik payı ile ilk sırada yer aldı. 

Azerbaycan’ın en büyük doğal gaz sahası olan Şah Deniz 2 Türkiye'ye ilk doğal gaz teslimatını 30 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Şah Deniz 2 

sahasından yılda 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın 6 milyar metreküpünün Türkiye’ye, 10 milyar metreküpünün de 2019'da Türkiye üzerinden 

transit geçerek Avrupa pazarlarına satılması planlanıyor. Şah Deniz 2 Konsorsiyumu British Petroleum (BP), Azerbaycan kamu petrol şirketi SOCAR, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Petronas, Lukoil, Nico ve Southern Gas Corridor’dan (SGC) oluşuyor. 

Sayıları 26’yı bulan yenilenebilir enerji kooperatiflerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, yenilenebilir enerji 

üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulacak. Düzenleme ile en yüksek sözleşme 

gücü olan ortağın büyüklüğü en küçüğün 20 katı ile sınırlandırıldı. Yani en küçük ortağın 10 kilovat üretebildiği bir kooperatifte en büyük ortağın sözleşme 

gücü en fazla 200 kilovat olabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, tüketim birleştirmesini yaparak gerekli altyapıyı oluşturup 

enerji üretmeye başlayan kooperatifler için oran artırılabilecek.  
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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye vereceği 3 milyar euroluk Sığınmacı Mali İmkân Fonu kapsamında, Türkiye'ye 37 milyon 546 bin euroluk temiz enerji 

proje desteği sağlayacak. Yapılan anlaşma kapsamında 37 milyon 546 bin euroluk paket, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden etkilenen ev 

sahibi topluluklara yönelik temiz enerji ve enerji verimliliği önlemleri projelerine harcanacak.  

Elbistan, güneş YEKA’sı kapsamına alınmak istiyor. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, ilçenin güneş enerjisi yatırımı konusunda 

Türkiye’nin en avantajlı lokasyonlarından birine sahip olduğunu belirterek, “Elbistan, YEKA olarak belirlenirse tarıma elverişli olmayan arazilere 2 bin me-

gavat kurulu güce sahip GES kurulabilir” dedi. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, konuya ilişkin açıklamasında, ilçede 300 bin dönüm 

arazinin GES kurulumuna uygun olduğunu belirtti. 

Petrol ürünlerinden fuel oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatlarına zam yapıldı. 3 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere fuel oile 9 

kuruş, yüksek kükürtlü fuel oile 14 kuruş ve kalorifer yakıtına 4 kuruş zam yapıldı. Buna göre fuel oilin fiyatı İstanbul ’da 3 lira 64 kuruşa, Ankara’da 3 lira 59 

kuruşa, İzmir’de ise 3 lira 57 kuruşa yükseldi. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı İstanbul’da 3 lira 37 kuruşa, Ankara’da 3 lira 36 kuruşa, İzmir’de ise 3 lira 34 

kuruşa çıktı. Kalorifer yakıtının fiyatı İstanbul’da 4 lira, Ankara'da 4 lira 4 kuruşa, İzmir’de ise 4 liraya yükseldi. 

Kerkük petrolünün Türkiye’den sevki gündemde. Irak Petrol Bakanı Cabbar el-Luaybi, Kerkük petrolünün Ceyhan limanına sevk edilmesi için Ankara, 

Bağdat ve Erbil ile görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı. Kerkük petrol sahasındaki üretime de değinen Luaybi, rafinerilerde işlenmek üzere günlük 220 

bin varil petrolün çıkarıldığını bildirdi. 

Rus şirketi Gazprom, bu yılın ilk 6 ayındaki doğalgaz üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artırarak 253 milyar metreküpe çıkardı. Gazp-

rom’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere olan doğalgaz ihracatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine 

göre %5,8 yükselerek 101,2 milyar metreküpe çıktı. Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa ’nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık 

%30’unu karşılıyor. 

Kuveyt'in 2 Temmuz’dan itibaren ilk kez hafif ham petrol ihracatına başladığı bildirildi. Kuveyt Petrol Bakanı Bahit er-Reşidi, Kuveyt Haber Ajansı'na 

(KUNA) yaptığı açıklamada, ülkesinin deniz üzerinde kurulan petrol platformlarından hafif ham petrol üretmeyi başardığını ve ilk ihracatın gerçekleştirildi-

ğini belirtti. Ülkesinin ileride hafif ham petrolün yanı sıra birtakım yeni petrol ürünlerini de ihracat listesine ekleyeceğini kaydeden Reşidi, bugün gerçekleş-

tirilen hafif ham petrol ihracatının miktarı veya hangi ülkeye yapıldığına ilişkin ise bilgi vermedi. Kuveyt'in hafif ham petrolü, uluslararası piyasalarda ülkeye 

kârlı bir getirisi olan yüksek kalitesi ve düşük kükürt içeriğiyle biliniyor.  

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Zueitina ve Hariga limanlarından petrol sevkiyatı engellendiği için bu limanlardan yapılması planlanan petrol ihracat-

ları için 'mücbir sebep' ilan etti. NOC Başkanı Mustafa Sanalla, "Uyarımıza rağmen bu hafta sonu Hariga ve Zueitina'dan yapılacak iki yükleme engellen-

di. Depolama tankları dolu ve bu nedenle üretim duracak" diye konuştu. Bu sahaların kapanması halinde günlük 850.000 varil petrol üretim kapasitesi 

azalmış olacak. 

Gübre Fabrikaları (GUBRF) - Yarımca tesislerinde bulunan limanının genişletilmesine ilişkin yatırımın Ekonomi Bakanlığı tarafından “Büyük Ölçekli Yatı-

rım” kapsamına alındığını ve yatırım teşvik belgesi aldığını açıkladı. Teşviğe konu olan tutar 235 milyon TL olacak. Şirket ayrıca  İskenderun tesislerinde 

bulunan TSP tesisinin modernizasyonun “Bölgesel Teşvik Uygulaması” kapsamına alındığını açıkladı. Teşviğe konu yatırım tutarı 84 milyon TL.  

Karsan (KARSN) - Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) ile yapılmış olan Tesis Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde IIA ’nın 2018 yılı içerisinde şirkete farklı 

zamanlarda toplam 34,2 milyon euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunduğunu açıkladı.  Söz konusu siparişlerin 1,6 milyon 

euroluk kısmı tamamlanmış olup, geri kalan siparişlerin sipariş programına göre 2018 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanıyor. 

Aselsan (ASELS) - BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 94,7 milyon euro 

tutarında bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2021 yılı içerisinde tamamlanacak.  

Vestel Elektronik (VESTL) - Zorlu Holding bünyesinde yer alan ve nikel-kobalt madenciliği konusunda faaliyet gösteren Meta Nikel Kobalt Madencilik'in %

50 hissesini toplam 250 milyon dolara satın alacağını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu satın alma elektrikli araç bataryalarının üretimi açısından stra-

tejik öneme sahip nikel sülfat ve kobalt sülfat bileşiklerinin tedariğini sağlamak amacıyla yapıldı.  
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Vakıfbank (VAKBN) - 20 milyar liraya kadar finansman bonosu veya tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvurduğunu 

duyurdu. Söz konusu ihraç yurtiçinde, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden yapılacak.  

Kordsa (KORDS) - ABD'de havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development ve Textile Products şirketlerinin satın alınmasına 

ilişkin onay sürecinin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Sürecin 1 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.  

Tofaş (TOASO) - Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ve Ağustos'ta 18 işgünü üretime ara 

verileceğini duyurdu. Açıklamada normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacağı kaydedildi.  

Türk Havayolları (THYAO) - Ortak hizmet alanına Güney Amerika bölgesinin de dahil edilmesini öngören bir anlaşmayı American Express Global Business 

Travel (Amex GBT) ile imzaladı. Söz konusu anlaşma sayesinde, 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde Amex GBT ile iş 

birliği bulunan THY, küresel seviyede bir ortaklığı da hayata geçirmiş oldu. Kapsamı genişletilen bu işbirliği ile ortak stratejinin küresel seviyede belirlenme-

si ve yönetimler arasında tüm seviyelerde iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.  
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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.  

 


