
Ticaret savaşının kızışması ile küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış 

başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal 300 milyar dolar tuta-

rındaki ürüne 1 Eylül'den itibaren %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıkla-

masının ardından, bir aylık ticaret ateşkesi sona erdi. Konuya yakın kaynakla-

ra göre Çin hükümeti kamu şirketlerine ABD tarım ürünlerini ithal etmeyi 

dondurmaları talimatını verdi. Çin Merkez Bankası ise dolar/yuan kurunu on 

yıldan fazla bir süre içinde ilk kez 7,0’ın üstüne çıkmasına izin verdi. Kurlar 

sabah saatlerinde 7,05’e kadar yükseldi. Yuan’ın  dolar karşısında 7 seviyesini 

ve önemli bir psikolojik eşiği aşması ticaret savaşlarında yeni bir cephe olarak 

adlandırılabilecek kur savaşı yaşanma ihtimalini ortaya çıkardı. Yatırımcıların 

Japon yeni, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklara yönelmesi ile Asya hisse 

senetleri son dokuz ayın en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Japon Nikkei 

endeksi %2,4 düşerek Haziran ayının başından beri en düşük seviyesine geri-

ledi. MSCI'nin Japonya dışında Asya-Pasifik hisse senetlerini kapsayan en ge-

niş endeksi %2,1 düşerek Ocak ayının sonlarından beri en düşük seviyeye ge-

riledi. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi dün 7 baz puan birden 

gerileyerek %1,77 seviyesine geldi. Yen dolara karşı %0,7 yükseldi, dolar/yen 

kuru 105,89’dan işlem görüyor. Altının onsu ise yaklaşık %1 yükseldi. Öte yan-

dan İran Devrim Muhafızları, kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde 

bir Irak petrol tankerine el koyarken; yedi mürettebatı da gözaltına aldı. 

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre, Irak tankeri 

İran'ın Basra Körfezi'ndeki Farsi Adası yakınlarında tutuluyor.  

Temmuz ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanıyor. 

Reuters anketine göre TÜFE'nin Temmuz'da  aylık %1,6 artış göstermesi, yıllık 

enflasyonun ise Haziran'daki %15,72'den %16,9'a yükselmesi bekleniyor. Blo-

omberg anketine katılan ekonomistlerin medyan TÜFE tahmini de %16,90 

seviyesinde. Bizim tahminimiz ise aylık %1,3 (yıllık %16,6) ile daha düşük bir 

artışa işaret ediyor. TÜFE’nin yıllık bazda tekrar yükselmesi yönündeki beklen-

tinin temelinde başta otomotiv olmak üzere Temmuz ayında sona eren vergi 

indirimleri ve yapılan elektrik zammı var. Beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,679             -2.18% 0.30% 9.21%

BİST-30 125,005          -2.38% -0.01% 9.32%

XUSIN 113,961          -2.40% 2.08% 8.67%

XBANK 142,335          -1.98% -1.12% 20.89%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5587 -0.77% 0.14% 5.13%

Euro/TL 6.1743 -0.57% -1.76% 2.01%

Sepet Kur* 5.8665 -0.84% -0.67% 3.40%

Euro/Dolar 1.1107 0.22% -1.78% -3.16%

Dolar/JPY 106.58 -0.70% -0.43% -2.72%

DXY 98.0740 -0.13% 0.81% 1.84%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.18% 15.98%

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 1.76% 1.90%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.229%

22 Nisan 2020 5.125% 100.14         4.905%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.530%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1440.46 -0.32% 2.92% 12.30%

Reuters/Jefferies CRB* 182.15 0.32% -3.95% 3.52%

Brent (Dolar/varil) 61.89 -1.31% -4.73% 12.38%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.12 -1.41% 0.92% -28.88%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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KDV ve ÖTV indirimleri 30 Haziran'da sona ererken 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere tüketicilerin elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil 

%15 artış yapılmıştı. Tek seferlik bu zamlar dışarıda bırıkıldığında enflasyonun eksi çıkması olası. Zira gıda fiyatlarında aylık bazda gerileme gö-

rüleceğini tahmin ediyoruz.  

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini du-

yurdu. Halkbank Cuma günü yaptığı açıklamada, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık %1,49'dan başlayan faiz oranla rı 

sunacağını duyurdu. Banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık %0,99'dan başlayan seçeneklerle konut kredisi desteği sağla-

yacak. Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık %17'den 

başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek. 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti. S&P 

Cuma akşamı açıkladığı değerlendirme notunda, Türkiye ekonomisinin 2019'da %0,5 daraldıktan sonra gelecek yıl %3 civarı büyüyeceği tahmi-

ninde bulundu. Değerlendirmede, dış refinansman risklerinin artmaya devam ettiği, ancak FED’in gevşek para politikasının gelişmekte olan 

ülke ekonomilerine sermaye akımlarını destekleyerek ani baskılardan koruduğu belirtildi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Türk Finansman AŞ'ye faaliyet izni veren kararı Resmi Gazete'nin 3 Ağustos tarihli sayısın-

da yayımlandı. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) - İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka son çeyrekte 194,8 milyon TL net kâr elde etti. Net 

kâr rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 büyümeye işaret etti. 

Ford Otosan (FROTO) – İkinci çeyrek net kârı yıllık bazda %16 düşüşle 410 milyon TL oldu. Şirketin satış gelirleri bu dönemde %11 artışla 9.125 

milyon TL olarak gerçekleşti. İhracat gelirleri %24 büyüdü ve 7.915 milyon TL oldu. Yurtiçi satış gelirleri ise %34 daraldı ve 1.210 milyon TL ol-

du. Ford Otosan’ın ikinci çeyrekteki satış hacmi bir önceki yıla göre %15 düşerek 88.817 adete geriledi. İhracat satış adedi %4 azalışla 78.955 

adet olurken, yurtiçi satışlar %55 düşerek 9.862 adet oldu. 

Karsan (KARSN) - Fransa'daki yerleşik distribütörü Hervouet Corporate Industry (HCI) ile ortaklık anlaşması imzalayarak şirkette %50 pay 

sahibi oldu. Karsan'dan hafta sonunda yapılan açıklamaya göre, Fransa pazarındaki payını bu ortaklıkla artırmayı hedefleyen Karsan, ülkede 

gerçekleşecek kamu ihalelerine de katılma fırsatını kazandı. 

Fransız otomobil üreticisi Renault, Fiat Chrysler ile ortaklık görüşmelerinin yeniden başlamasının önünü açmak için Nissan Motor`daki %

43,4 payını azaltmak üzere görüşmeler yürütüyor. Nissan, Renault'un Şirket'teki %43,4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süre-

dir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor. Nissan'ın Renault'ta oy hakkı olmayan %15 payı 

bulunuyor. 

BMW İcra Kurulu Başkanı Harald Krueger yaptığı açıklamada, Brexit’in anlaşmasız olması durumunda Oxford’daki fabrikada devam etmek-

te olan üretimin büyük kısmını Hollanda’ya aktarabileceklerini söyledi. Hollanda’da VDL Nedcar otomotiv fabrikası başta BMW olmak üzere 

bazı otomobil markalarının araçlarını sözleşme karşılığı üretiyor. İngiltere’deki üretimin büyük bir kısmını rahatlıkla Hollanda’ya kaydırabilecek 

işletme esnekliğine sahip olduklarını belirten Krueger, VDL Nedcar’ın geçen sene BMW için 211.660 adet araç ürettiğini sözlerine ekledi. BMW 

Oxford’daki fabrikada geçen yıl 234.501 adet araç üretti. Bu fabrikada 4.500 kişi istihdam ediliyor. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Temmuz'da %66 azalırken 

2019 yılının ilk yedi ayında ise %47,53 azaldı. Böylece, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk yedi ayında 213 bin 
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71 adet oldu. 2018 yılı ilk yedi ayında 406 bin 82 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre 

%45,96 oranında azalarak 171 bin 776 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %53,17 azalarak 

41 bin 295 adet oldu. ODD'ye göre 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin – 380 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor. Oto-

motiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Bugün AB ülkelerinde bizim ÖTV+KDV dediğimiz toplam vergi yükü, %17 

ile %27 arasındadır. Ülkemizde ise aracın motor hacmine göre %71 ile %204 arasındadır. İleriye dönük olarak yapısal bir vergi düzenlemesi 

yapılmalıdır." ifadelerini kullandı. Otomotiv sektörü yatırımlarını karşılayacak satışların, minimum 750-800 bin adetler aralığında olduğunu 

belirten Şahsuvaroğlu, bunun altındaki pazar rakamlarının şirketlerin kapanmasına, yerli sermayenin tükenmesine ve istihdamda yoğun kayıp-

ların yaşanmasına neden olabileceğini ifade etti. Kredilerde yaşanan sorunların da altını çizen Şahsuvaroğlu, yılın ilk çeyreğinde taşıt kredile-

rindeki faiz oranlarının aylık 3,1 puana kadar yükseldiğini, 2019'un 2. çeyreğinde biraz daha normalleşmeye girildiğini ve %2,20-2,50'ler ara-

sında faizleri gördüklerini söyledi. Sektörün ihracatı ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %5 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı. Uludağ 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise %5 azala-

rak 18 milyar 216 milyon dolar olarak kaydedildi.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle 3'ü kanser olmak üze-

re 92 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Selçuk, geri ödeme listesine alınan bu ilaçların 82'sinin yerli üretim niteliğinde olduğunu 

ve son eklemelerle birlikte geri ödeme listesindeki bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 743’e ulaştığını ifade etti.  

İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 454 kilometreye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınan bilgiye göre, "İstanbul Ulaşım 

Ana Planı" çerçevesinde, bugün itibarıyla kentte 233,05 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattı ile toplu ulaşım hizmeti veriliyor. İBB, 140,9 

kilometrelik 12 hattın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Genel Müdürlüğü de 80,8 kilometre uzunluğundaki 4 hattın yapımını ger-

çekleştiriyor. İnşaatı devam eden 221,7 kilometre raylı sistem hatlarının yapımı 2023 sonuna kadar tamamlanacak. Bu hatların hizmete alın-

ması ve mevcut 233,05 kilometrelik bölümün eklenmesiyle İstanbul'da metro sistemli toplu ulaşımın uzunluğu 454,75 kilometreye ulaşacak. 

Ayrıca şehrin ulaşım ihtiyaçlarının öncelikleriyle ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygulamaya esas projeleri tamamlanan 

raylı sistem metro hatları içerisinden öncelik arz eden hatların belirlenip, ihaleye çıkılması da planlanıyor.  

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'nda başlayan Ro-Ro seferleri, kent ve ülke ihracatına 

katkı sağlayacak. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Karasu Limanı'nın özellikle İstanbul ve Sa-

karya'ya yakın olan şehirlerin, Ukrayna ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ihracatını çabuklaştırmak konusunda çok ciddi bir ayrıcalığı bulundu-

ğunu belirterek, Ro-Ro seferlerinin haftada iki gün olmak üzere Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidip geldiğini kaydetti. 

Türkiye'den 11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 544 milyon dolar gelir sağlandı. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhra-

catçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-31 Temmuz 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) 

ortalama 601 dolardan işlem gördü. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2018-2019 sezonunun tahmin 

ettikleri gibi geçtiğini, sezonun 275 bin ton fındık ihracatıyla kapanmasını beklediklerini söyledi.  

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat fiyatlarında dalgalanma olması durumunda piyasaya arz gerçekleşti-

rebileceklerini ifade etti. Güldal, üreticinin tedirginlik yaşamaması ve hububat taban fiyat bareminin oluşması için TMO'nun alım fiyatlarını 

hasattan önce duyurduklarını söylerken, alım fiyatının kırmızı sert ekmeklik buğdayda ton başına bin 350 lira, makarnalık buğdayda ise bin 

450 lira olarak ilan edildiğini hatırlattı. Güldal, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 19,5 milyon tonluk 

hububat üretiminin söz konusu olduğunu, ancak Mayıs ayında hasat öncesindeki son 20 günlük dönemde bazı bölgelerdeki kuraklığın, bazı 

bölgelerde ise alınan yağışların, hububat kalitesinde ve rekoltesinde düşüşlere sebep olduğunu ve bu sebeple gerçekleşmenin 19,5 milyon 
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tonun bir miktar altında olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Güldal, TMO'nun, hasat dönemiyle birlikte ülkenin her yerinde alım faaliyetleri 

yürüttüğünü ifade ederek, "Ülke genelinde %85 oranında hububat hasadı tamamlandı. TMO, önemli miktarda hububatı üreticilerimizden aldı 

ve depolarına çekti. Bunun %70'i lisanslı depolarda muhafaza ediliyor.” şeklinde konuştu. Buğdayı stoklarında tutacaklarını belirten Güldal, iç 

piyasada herhangi bir fiyat dalgalanması ya da ihtiyaç durumunda piyasaya arz etme görevlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.  

Tat Gıda makarna ve unlu mamul üretiminden çıktı. Koç Holding iştiraklerinden Tat Gıda, şirketin ciro ve kârlılığı içindeki payı düşük olan 

makarna ve unlu mamuller işkolundan çıkma kararı aldı. Şirket bu işkolundaki mevcut markalarını 8 milyon liralık bedelle Durum Gıda’ya dev-

redecek. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Bu iş kolunda şirketimizce sahip olunan Pastavilla, Kar-

tal, Lunch & Dinner markalarının Rekabet Kurumu onayına tabi olmak üzere, şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan Durum Gıda Sana-

yi ve Ticaret A.Ş.’ ye pazarlık usulü ile belirlenen toplam 8.000.000 TL + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluş-

ması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı.  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turcas’ın TETSAŞ ile devralma yoluyla birleşmesi işlemini onayladı. Turcas Petrol A.Ş., Turcas Elektrik Toptan 

Satış A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak Haziran 

ayı içerisinde SPK’nın onayı için başvurmuştu.  

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yenilenebilir enerji hibe destekleri belirlendi. Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarı-

ma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ’e göre yenilenebilir enerji kaynakları kullanan tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde sulama hizmetlerinin 

gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı hibe desteği kapsamında de-

ğerlendirilecek. Tebliğ kapsamında ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kulla-

nılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden 

elektrik üreten tesislerin yapımı, 81 ilde, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.   

Ham çelik üretimi azaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi, Haziran ayında 2018 yılı-

nın aynı ayına kıyasla %11, Mayıs 2019’a kıyasla %12 oranında düşüşle 2,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ham çelik 

üretimi, 2019 yılının ilk yarısında %10,1 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 18,9 milyon tondan 17 milyon tona geriledi. Hazi-

ran ayında ihracat, miktar yönünden yıllık bazda %11,5 azalarak 1,4 milyon ton, değer açısından da %22,4 azalarak 1,03 milyar dolar ol-

du.  Yılın ilk yarısına bakıldığında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %15,1 artış gösterdi ve 11,2 milyon ton oldu. 

Birleşmiş Milletler (BM), hükümetlere iklim ve hava kirliliği krizlerinin birlikte ele alınması çağrısında bulundu. Temiz Hava Girişimi’ni ka-

muoyuna tanıtan BM Genel Sekreteri'nin İklim Eylem Zirvesi Özel Temsilcisi Luis Alfonso de Alba, iklim ve hava kirliliği krizlerinin aynı sebep-

lerden kaynaklandığını ve birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Temiz Hava Girişimi; Dünya Sağlık Örgütü, Peru ve İspanya hükümetleri, Bir-

leşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Birimi ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öncülüğünde geliştirilen Sosyal ve Politik Eylem Alanları 

kapsamında kuruldu.  

Dünyanın ikinci büyük buzulunun bulunduğu Grönland’da buzullar Temmuz ayında, 2002 yılından bu yana kadarki yıllık erime seviyesin-

den daha fazla eridi. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nden Ruth Mottram, uydu görüntülerinden, Grönland buzul tabakalarının yüzeyinin 

geçen Temmuz ayında, 80 milyon olimpik yüzme havuzuna denk gelen 197 gigaton oranında eridiğinin anlaşıldığını söyledi. Uzmanlar uydu-

dan alınan görüntülerden hareketle, insan eliyle oluşan iklim değişikliğinin yol açtığı ısı artışının yıl boyunca sağlam duran buz tabakalarını 

erittiğini ve küresel olarak yıkıma yol açtığını belirtti.  
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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. 


