
Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ağustos ayında son enerji zamları, gıda fi-

yatları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle %2,23 artış bekleniyor. Aylık artışın bu 

şekilde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Ağustos'ta %17,82'ye yükseleceği 

hesaplanıyor. TSKB olarak bizim Ağustos ayı enflasyon beklentimiz %2,0; yıl sonun-

da manşet enflasyonun %18'li seviyelere yükselmesini öngörmekteyiz (hafta sonu 

gelen elektrik ve doğalgaz zammının etkisi ile bu tahmin güncellenecektir). Enerji 

ve gıda fiyatlarına gelen zamlar manşet enflasyonu yükseltmeye devam ederken, 

TL'de Ağustos ayı süresince yaşanan değer kaybı ve önceki birikimli kayıplar çekir-

dek enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskının şiddetini arttırdı. Akaryakıttaki özel 

tüketim vergisi (ÖTV) oranları 16 Ağustos itibarıyla artırılırken, vergi artışı pompa 

fiyatlarına benzinde litre başına 59, motorinde 54 ve otogazda 34 kuruş zam olarak 

yansıtıldı. Böylece akaryakıt fiyatlarında %9'luk artış gerçekleştirilmiş oldu. Öte yan-

dan elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatına yapılan zamların ardından, 

konutta tüketilen doğalgazın fiyatı %9, sanayide tüketilen doğalgazın fiyatı da %14 

artırıldı. Gıda tarafında TÜİK enflasyon tahminlerine yönelik öncü göstergelerden 

biri olarak kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), An-

kara'da hesapladığı gıda enflasyonu Ağustos'ta bir önceki aya göre %4,26 arttı. İs-

tanbul için öncü gösterge olan İTO gıda endeksi ise %0,71'lik daha zayıf bir artışa 

işaret ediyor. Kur geçişkenliği etkisinin ise geçmiş yıllara kıyasla hızlandığını ölçüm-

lüyoruz. TCMB bir süredir %17,75 seviyesinden haftalık repo ihalesi yapmayarak 

piyasayı politika faizinin 150 baz puan üzerinde olan %19,25 seviyesindeki faiz kori-

dorunun üst bandına yönlendiriyor. Enflasyon gerçekleşmesinin beklentileri aştığı 

bir durumda piyasada faiz artışı fiyatlaması kuvvetlenebilir. Yine bugün açıklanacak 

verilerden Markit/ISO Türkiye PMI endeksi Ağustos verisinde ise yeni ihracat sipa-

rişleri önderliğinde büyümeye yönelik işaretler gözlemlenecek. 

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Ağustos'ta ihracat, kurban bayramında-

ki dört işgünü kaybı sebebiyle, geçen yılın aynı ayına göre %6,5 azalarak 12,4 mil-

yar dolar, ithalat ise %22,4 azalarak 14,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 

dış ticaret açığı Ağustos'ta %58 düşerek 2,5 milyar dolara indi. TİM Başkanı İsmail 

Gülle, "Bayram tatili 9 gün olmasaydı ihracatımızda %10'un üzerinde bir artış göre-

cektik. Ağustos ayında eksik iş günü sebebi ile yaşadığımız kaybı Eylül ayında telafi 

edeceğiz. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da çift haneli ihracat artışı öngörüyoruz" 

dedi. Açıklamada bayram tatili nedeniyle kaybedilen işgünlerinin Ağustos ayında 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 90.38            14.737%

22 Nisan 2020 5.125% 84.65            16.197%

18 Mayıs 2021 4.875% 76.38            15.966%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,723             -0.60% -2.99% -19.60%

BİST-30 114,410          -0.86% -2.64% -19.49%

XUSIN 124,376          0.25% 4.58% -3.89%

XBANK 97,885             -2.83% -16.48% -42.88%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.5180 -1.89% 31.20% 72.02%

Euro/TL 7.5929 -2.27% 32.42% 66.96%

Sepet Kur* 7.0673 -1.64% 31.44% 69.53%

Euro/Dolar 1.1599 -0.61% 0.76% -3.31%

Dolar/JPY 111.02 0.05% -0.62% -1.46%

DXY 95.1400 -0.05% 0.00% 3.22%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1200.71 0.10% -1.02% -7.81%

Reuters/Jefferies CRB* 198.25 0.08% 0.01% 0.74%

Brent (Dolar/varil) 77.64 -0.45% 5.75% 15.78%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.92 -0.99% 1.29% -2.24%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.47% 24.48%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.76% 21.67%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.87% 8.81%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.89%
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ihracatın yaklaşık 2,5 milyar dolar daha düşük gerçekleşmesine neden olduğu belirtildi. İhracat Ocak-Ağustos döneminde %5,3 artışla 108,7 milyar 

dolar, ithalat %6 artışla 157,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken aynı dönemde dış ticaret açığı %7,7 artışla 49,2 milyar dolara indi. İhracatın itha-

latı karşılama oranı 2017 yılı Ağustos ayında %69,1 iken, 2018 yılı Ağustos ayında %83,3 olarak gerçekleşti. Bakanlık verilerine göre Ağustos'ta en 

çok ihraç edilen fasıl 1,3 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları olurken, bu faslı 1,2 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı ile 1,2 mil-

yar dolar ile kazanlar, makinalar ihracatı izledi. Son 12 aylık ihracat ise %6,5 artışla 162,4 milyar dolara yükseldi. Ağustos'ta 169 ülkeye ihracatta TL 

kullanılırken, toplam 3,4 milyar TL tutarında ihracat TL ile yapıldı. Ağustos ayında euro ve dolar paritesindeki hareketin ihracata etkisi ise negatif 

yönlü olarak 129,6 milyon dolar oldu. Ağustos'ta en çok ithal edilen fasıl 3,5 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar olurken, bu fasılı 1,7 

milyar dolar ile kazanlar, makinalar ve 1,4 milyar dolar ile demir-çelik takip etti. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ilk üç ülke 1,1 milyar dolar ile 

Almanya, 912 milyon dolar ile İngiltere ve 650 milyon dolar ile Irak oldu. Öte yandan en çok ithalat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolar ile Rusya, 

1,4 milyar dolar ile Çin ve 1,3 milyar dolar ile Almanya oldu. 

İstanbul'da Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda %2,23, toptan fiyatlarda %3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına 

göre ise perakende fiyatlarda %14,99, toptan fiyatlar %21,47 artış yaşandı. Perakende fiyatlar, Ağustos ayında bir önceki aya göre... 

- Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %10,81,  

- Ev eşyası harcamalarında %6,58,  

- Konut harcamalarında %4,21,  

- Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %2,05,  

- Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %1,49,  

- Gıda harcamalarında ise %0,71 artış gösterirken,  

- Giyim harcamalarında %3,63 azalış gerçekleşti.  

- Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi olmadı. 

Elektrik ve doğalgaz fiyatları konutlar için %9, sanayi kullanıcıları için %14 oranında artırıldı. Hatırlatalım, elektrik ve doğalgaz fiyatı Temmuz 

ayı sonunda da aynı oranda artırılmıştı. Elektrik ve doğalgazın enflasyon sepetinde sırasıyla %2,39 ve %1,44 ağırlığı bulunuyor. Konut kullanımı için 

elektrik ve doğalgaza yapılan %9 zammın manşet enflasyona 0,35 puan doğrudan artırıcı etkisi olacak. İki kaynağın hafta sonunda verdiği bilgiye 

göre BOTAŞ'ın doğalgazdaki fiyat artışları Cumartesi gününden itibaren geçerlilik kazandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni elektrik ta-

rifesi ise Resmi Gazete'nin Cuma günü yayımlanan mükerrer sayısında yer aldı. 

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) katılmasına gerek olmadığını söyledi ve Kong-

re'yi bu konuya katılmaması için uyarırken, aksi halde üçlü anlaşmaya tümüyle son verebileceği tehdidini getirdi. Trump Cumartesi günü bir 

Twitter mesajında, "Kanada'nın yeni NAFTA anlaşmasında yer alması için hiçbir siyasi gereklik yoktur; eğer onlarca yıldır süren istismardan sonra 

ABD için adil bir anlaşma yapamazsak, Kanada anlaşmadan çıkar" dedi ve ekledi: "Kongre bu müzakerelere müdahale etmesin yoksa NAFTA'yı ta-

mamen iptal ederim, o zaman çok daha iyi olur" dedi. Kanada ile sonuçsuz kalan görüşmeler için Trump'ın verdiği süre Cuma günü bittiğinde ABD 

Başkanı Kongre'ye, NAFTA'yı yenileyecek bir anlaşma yapmadan, sadece Meksika ile ikili anlaşma imzalama niyetini bildirdi. Trump, Meksika ile 

ABD arasında varılan ikili anlaşmayı da Pazartesi günü açıklamıştı. Kongre üyeleri ise Cuma günü, Kanada'nın dahil edilmemesi halinde Meksika 

anlaşmasının Kongre'den geçmesinin zor olacağı uyarısı yaptılar. Sadece iki taraflı bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi için muhalefetteki Demok-

ratların da desteğine ihtiyaç olacak. Trump Pazartesi günü eğer Kanada NAFTA'yı yenileme görüşmelerine katılmazsa, Kanada malı otomobillere 

gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Asya’da önümüzdeki aylarda gerçekleşecek iki önemli 

zirveyi es geçiyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Güneydoğu Asya Uluslar Birliği zirvesi ile Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine ABD 

Başkan Yardımcısı Mike Pence katılacak. İki zirve Trump’a Çin lideri Xi Jinping ile ticaret sorunlarını masaya yatırma fırsatı verecekti. Trump’ın zir-

veyi es geçmesi Çin’e uygulanması için bekletilen 200 milyar dolarlık tarifenin de yeniden gündeme gelmesini sağladı.  
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Kredi derecelendirme kurumu Fitch, İtalya'nın kredi notu görünümünü yeni koalisyon hükümetinin öngördüğü harcama artışlarının zaten yük-

sek olan borç seviyesini daha da artıracağına dikkat çekerek "negatif"e indirdi. Fitch, Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin BBB olan kredi 

notunu değiştirmedi. 

Küresel ekonominin bir başka sıcak noktası Arjantin’de hamleler sürüyor. Konuya yakın kaynağa göre ülke bütçe açığını azaltmak için tarım 

ihracatına %10 vergiyi yeniden uygulamaya geçirmeyi değerlendiriyor. Arjantin-IMF görüşmeleri sürerken Hazine Bakanı Nicolas Dujovne Was-

hington seyahati öncesi bütçe planını açıklayacak. Infobae’nin haberine göre IMF sağlanan fonların pezo değer kaybını durdurmada kullanılmama-

sı, dalgalı kurun sürmesi yönünde ısrarlı. Öte yandan Cuma akşamı S&P Arjantin’in B+ notunu teyit ederken ülkeyi negatif izlemeye aldı. 

17 Ağustos-24 Ağustos haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 

186 milyon dolar artışla 19,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde 

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 185 milyon dolar artışla 72,9 milyar 

dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 371 milyon dolar artışla 92,7 

milyar dolara ulaştı. 

Şirketlerde artık imtiyazlı ortaklar da imtiyazları oranında kâr payı 

avansı alabilecek. Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, dağı-

tılacak kâr payı avansı, varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, 

fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken 

yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar 

dışında kâra katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, 

oluşan ara dönem kârından indirilmesiyle hesaplanacak. 

Türk Traktör (TTRAK) - Ankara ve Erenler fabrikalarında yapılacak olan stok planlaması nedeni ile Eylül ayında aralıklı olarak toplamda en fazla 

6 iş günü üretime ara verileceğini açıkladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Bireysel Genç Girişim 

(BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genç girişimcile-

rin, katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BiGG Programı’nın 2018 yılı ikinci çağrısı bugün açılacak. 

Programa "Akıllı Ulaşım", "Enerji ve Temiz Teknolojiler", "Sanayide Dijital Dönüşüm", "İletişim ve Sayısal Dönüşüm", "Sağlık ve İyi Yaşam" ile 

"Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek.  

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 

10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesini yarın yapacak. Bir otobüs için aylık muhammen bedel 10 bin tam elektronik bi-

let, toplam muhammen bedel 180 milyon tam bilete karşılık gelen 468 milyon lira olacak. İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapa-

cak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. 

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinin de etkisiyle 12 birliğin Ağustos ayında yaptığı ihracat %4 dü-

şüşle 997 milyon dolar oldu. Egeli demir çelik ihracatçılarının ABD’ye olan ihracatının ise Ağustos ayında %63 arttığı belirtildi. EİB Koordinatör 

Başkanı Jak Eskinazi, geçen yıl Ağustos ayında günde ortalama 40 milyon dolar ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yılın Ağustosunda günlük 45 milyon 

dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Egeli ihracatçıların Ocak-Ağustos döneminde ihracatı %16'lık artışla 8 milyar 714 milyon dolara taşıdığı ifade 

edildi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturuldu. Aralarında üst düzey yönetici, girişimci, ekonomist, 

akademisyenlerin bulunduğu temsilcilerin katıldığı platformun ilk toplantısı Pekcan başkanlığında Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi. Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan teknoloji odaklı, katma değeri yüksek mal ve hizmet ihracatı ve e-ticareti geliştirmek amacıyla yeni bir vizyon ortaya konul-

masını amaçladıklarını belirtti. 
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Merkez Bankası Rezervleri 3 aylık har. ort.

Merkez Bankası Rezervleri
(Döviz ve Altın Toplamı, milyar dolar)

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar Son Veri: 24 Ağustos
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Turkcell ve Huawei Samsun'da akıllı şehir için işbirliği yaptı. Protokol çerçevesinde Turkcell ve Huawei Samsun'da, akıllı şehir, akıllı ulaşım, 

akıllı tarım, akıllı sayaç, akıllı park ve benzeri alanlarda ortak işbirlikleri ve teknik çözümler geliştirecek. Turkcell, projenin uygulanması için gerekli 

sabit genişband (FBB), mobil genişband (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetlerini sağlayacak. 

Huawei ise proje çerçevesinde akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere dikey çözümlerin yanı sıra IP ve IT ürünlerinin 

teminini yapacak. 

Türkiye’yi bölgesinde serbest piyasada doğal gaz fiyatının oluştuğu ilk ülke konumuna getiren Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) 

1 Eylül tarihinde resmen açıldı. Mevcut doğal gaz piyasasında, doğal gazın ticareti ikili anlaşmalar vasıtası ile yıllık bazda alım-satım şeklinde 

yapılıyordu. OTSP ile yıl içinde daha kısa süreli alım ve satımlar yapılabilecek. 1 Nisan tarihinden itibaren sanal uygulamalarla test edilen yeni do-

ğal gaz piyasasını EPİAŞ işletecek. 1 Eylül saat 08.00 itibarı ile faaliyete geçen OTSP’de gün içerisinde ilk eşleşme gerçekleşti. 

Bazı akaryakıt ürünlerinde 1 Eylül tarihinden itibaren fiyat düzenlemesine gidildi. Rafineri çıkış fiyatlarında 1 Eylül tarihinden itibaren akaryakıt 

türlerinden kalorifer yakıtına 20 kuruş; fuel oil’e 17 kuruş, gaz yağına 21 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oil’e 15 kuruş zam geldi. 

Rusya, Türkiye’ye 1 milyon ton petrol verecek. Rusya’nın en büyük petrol şirketlerinden Rosneft ile SOCAR arasındaki anlaşmaya göre Aralık 

ayından itibaren İzmir’de bulunan SOCAR’ın Star Rafinerisi’ne yılda 1 milyon tonluk Rus petrolü temin edilecek. 

Bis Enerji, bünyesindeki enerji santralinin Ekim ayında yeniden faaliyete geçmesini planladıklarını duyurdu. Bünyesinde Bursa Doğal Gaz Ter-

mik Santrali’ni barındıran Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, kreditör bankalar, kamu 

kuruluşları ve tahvil yatırımcılarıyla borçların yeniden yapılandırılması için olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek santrali Ekim 2018’de yeniden 

faaliyete geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Açıklamada 31 Ağustos tarihinde yapılması gereken 3.000.000 TL tutarındaki anapara ve faiz ödemesi-

nin daha sonra duyurulacak olan yeni ödeme planına uygun olarak yapılacağı belirtildi.  
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2018 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. 


