
Bugün gündemin ana maddesi Merkez Bankası faiz kararı olacak. TCMB'nin 

enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar" sıkı duruşunu koruyacağı 

söylemi neticesinde politika faizinin %24'te sabit kalması bekleniyor. Hafta 

başında açıklanan ve beklentinin altında gelen enflasyon verisi öncesinde pi-

yasa TCMB'nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlamasını öngörüyordu. 

Enflasyonun iki ay içinde %20'nin altına gelmesi ile bazı kurumların beklentini 

25 Nisan toplantısına kaydırmış olması muhtemel. Öte yandan yıl genelinde 

faiz indirimlerinin toplamda 500 baz puana ulaşması bekleniyordu; enflasyon 

beklentilerinin de bir miktar aşağı revize edilmesiyle faiz düşüşüne yönelik 

beklenti toplamda daha da yükselebilir. Bugün faizde bir değişiklik beklenme-

se de faiz kararına ilişkin metnin içeriğinde yakın zamanda gevşeme yönünde 

ifadeler aranacaktır. "... enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlen-

mekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir" ve "... ihtiyaç 

duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadelerini ha-

fifletici değişiklikler (veya bu ifadelerden en az birinin metinden çıkarılması) 

kuvvetli sinyaller olacaktır. Ancak küresel dolar kuvveti ile dolar/TL'de direnç 

seviyelerin test edilmeye başladığı bir dönemde ve 31 Mart yerel seçimleri 

öncesinde Banka bu cümleleri korumak isteyebilir. Bizim beklentimiz de Mer-

kez Bankası'nın faizleri sabit tutması yönündedir. Bu beklenti hemen hemen 

tamamen satın alındığı için kurda veya faizde çok büyük bir hareket beklemi-

yoruz. Ancak metinde olası bir güvercin tonlama kurda yukarı yönlü bir hare-

kete sebebiyet verebilir. Bu sabah önemli gelişmekte olan para birimleri güç-

lü dolara karşı ekside. TL dolara karşı bu sabah %0,1 gerilerken, dolar/TL bu 

sabah 5,39’ın hemen altında seyrediyor. Siyasi tarafta ise Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programı-

na ardından Malatya'da mitinge katılacak. 

Euro/dolar paritesi tekrar alarm durumunda. ABD'de ISM imalat dışı endek-

sin aktivite ve yeni siparişler öncülüğünde Şubat ayında da güçlü kalması ile 

tetiklenen küresel dolar hareketi neticesinde euro/dolar paritesi tekrar 

6-Mar TCMB, Faiz kararı 
7-Mar HMB, Nakit gerçekleşmeleri, Şubat 
 Euro Bölgesi, Faiz kararı 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 4Ç18 
8-Mar Japonya, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 Almanya, Fabrika siparişleri, Ocak 
 ABD, İşsizlik oranı, Şubat 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Şubat 
11-Mar TÜİK, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 TCMB, Ödemeler Dengesi, Ocak 
 Almanya, Sanayi üretimi, Ocak 
 ABD, Perakende satışlar, Ocak  
 
  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.267%

22 Nisan 2020 5.125% 99.24            5.826%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.292%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,731          -0.44% 1.25% 13.65%

BİST-30 129,908          -0.50% 0.74% 13.61%

XUSIN 122,523          -0.70% 4.80% 16.83%

XBANK 137,552          -0.76% 0.98% 16.83%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3842 0.21% 3.02% 1.82%

Euro/TL 6.0893 -0.06% 2.08% 0.61%

Sepet Kur* 5.7368 0.04% 2.65% 1.18%

Euro/Dolar 1.1306 -0.27% -0.86% -1.42%

Dolar/JPY 111.89 0.13% 1.69% 2.13%

DXY 96.8660 0.08% 0.83% 0.80%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1287.18 0.06% -2.11% 0.35%

Reuters/Jefferies CRB* 188.45 0.45% 0.91% 7.58%

Brent (Dolar/varil) 65.86 -0.85% 4.16% 20.15%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.88 0.03% 0.00% -1.87%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.65% 18.64%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.23% 15.28%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.04%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.71% 2.73%
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1,13'ün altında kaydı. Geçtiğimiz hafta 1,1420 seviyesine kadar yükselen parite hafta başından bu yana primin tamamını geri verdi ve dün iti-

barıyla 1,1290'lı seviyelere geriledi. 

ABD-Çin ticaret görüşmeleri hakkında son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün olumlu açıklamalarda bulundu. Pompeo hafta ba-

şında ABD ile Çin'in ticaret savaşını bitirecek bir anlaşmaya ulaşılmasına "ramak kaldı" demişti.  

İngiltere ve Avrupa Birliği’nin baş Brexit müzakerecileri Brüksel’de toplandı. Ancak üç saatten fazla süren görüşmelerde, Reuters’in haberi-

ne göre anlaşma sağlanamadı. AB başmüzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay’in de katıldığı görüşmeler sonucu 

iki taraftan da resmi açıklama yapılmadı. Görüşmelerin bugün devam etmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı Theresa May’in parlamentonun 

önüne 12 Mart’ta bir anlaşma metni koyması gerekiyor. Kaynaklara göre Muhafazakar Parti grup başkanvekili Julian Smith yeterli oy sayısına 

ulaşılamayabileceğini bakanlara bildirdi. Sterlin olumsuz Brexit haberleriyle Asya işlemlerinde dolara karşı %0,3 geriliyor. 

JCR Eurasia Rating, Türkiye Kalkınma Bankası'nın ikinci varlık finansman fonunu “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategorisinde değer-

lendirdi. İhraçlara İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi katılacak. KAP'a yapılan açıklamada “İTMK'lar, kaynak kuruluşu olan bankalarca kullandı-

rılan aylık eşit taksit ödemeli konut kredilerinden oluşturulan kredi havuzuna dayalı olarak ihraç edilecektir" denildi. Açıklamada, 1 milyar TL 

nominal tutardaki VDMK'ların halka arz edilmeksizin yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara veya yurtdışında mukim yatırımcılara çağrıda bulunarak 

veya tahsisli olarak ihraç edilecek olup 3 ayda bir kupon ödemeli, 60 ay vadeli ve dolaylı aktarım usulüne göre başa baş olarak satılacağı ifade 

edildi. 

Koç Holding (KCHOL) — Koç Holding altı yıl vadeli eurobond ihracıyla 750 milyon dolar borçlandı. IFR'da yer alan habere göre 11 Mart 2025 

vadeli tahvilin getirisi %6,625 olarak belirlendi. 

Söktaş (SKTAS) — Söktaş Tekstil Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığı Soktas India Private Limited'i 1,65 milyar Hint rupisine (yaklaşık 125,6 mil-

yon liraya) Hintli Grasim Industries'e satmak için anlaştı. Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada satış işleminin 30 ila 45 gün içinde ta-

mamlanmasının beklendiği ifade edildi. Şirket satış sonrası finansal borçlarının yaklaşık 115 milyon lira eşdeğeri azalmasını ve finansal giderle-

rinin de "önemli ölçüde" düşmesini beklediğini belirtti. 

Aygaz (AYGAZ) —Aygaz Bangladeş'te LPG satışı ve dağıtımı için bu ülkede kurulu United Group ile ortaklık anlaşması imzaladı. Aygaz'ın %50 

ortak olacağı United LPG adlı şirket gelecek dört yılda 75 milyon dolar sermaye artırımı yapacak ve 80 milyon dolar uzun vadeli kredi ile fi-

nansman sağlayacak. Aygaz'ın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket sermaye artırımına ortaklığı oranında katılacak. 

Migros (MGROS) - 2018 yılı 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Migros bu dönemde 341 milyon TL net kâr kaydetti. Açıklanan 

kâr rakamı bir önceki yıla göre %57 artmakla beraber piyasa beklentisi olan 482 milyon TL’nin gerisinde kaldı. Son çeyrekte yıllık bazda satışla-

rını %22 arttıran Migros toplam FMCG pazarında pazar payını 2017 yılı sonuna göre 30 baz puan arttırarak %7,1'e taşıdı. FAVKÖK %38 artarak 

599 milyon TL olurken FAVKÖK marjı %10,8'den %12,2'ye çıktı. Şirketin net borcu ise Eylül ayı sonundaki 3.320 milyon TL seviyesinden 2.801 

milyon TL’ye indi. Yıl sonu itibariyle 2.103 adet mağazaya sahip olan Migros 2019 yılında 100 yeni mağaza açmayı planlıyor. Şirket ayrıca bu yıl 

%20 satış büyümesi (2018: %22) ve %6 dolayında FAVÖK marjı (2018: %6,5) öngörüyor. Beklenen yatırım harcaması ise 300 milyon TL (2018: 

488 milyon TL). 

Enka İnşaat (ENKAI) – 2018 yılı 4. çeyreğinde net kârını yıllık olarak %40 artırarak 824 milyon TL seviyesine yükseltti. Açıklanan rakam 770 mil-

yon TL olan piyasa beklentisini aştı. 
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Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depoculuk sertifikası alan üreticilere faizsiz ya da cuzi faizle kredi imkânının sağla-

nacağını belirtirken üreticiye gelir garantili ürün sigortası için de çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Pakdemirli, ABD'deki gibi bir gelir garanti-

li ürün sigortası çıkartmak istediğini ancak bunun Türkiye'deki borsaların derinliğinde çok kolay olmadığını belirtti. Yurt dışında borsalarla ürün 

garantisinin üreticiye verilmesi yönünde çok önemli çaba sarf ettiklerini ifade eden Pakdemirli, yakın zamanda bir kaç ürün için buna başlana-

cağını kaydetti. Lisanslı depoculuğun artması, yeterli derinliğe ulaşması ve ürün ile ilgili belirsizliğin kalkmasıyla diğer desteklere gerek kalma-

yabileceğini belirten Pakdemirli; ürün ihtisas borsacılığını ve lisanslı depoculuğu geliştirdikçe birçok riskin tamamen üretici lehine bertaraf edi-

leceğini ifade etti. Pakdemirli ayrıca lisanslı depoculuk yatırımlarını artırarak fiyat istikrarının yakalanabileceğini vurguladı. 

TOKİ’den 50 bin yeni sosyal konut. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TOKİ’nin 50 bin sosyal konut üreteceğini açıkladı. 140 projede gerçekleşe-

cek 50 bin konut üretiminin toplam proje bedelinin 10 milyar lira olması bekleniyor. Fiyatları 116 bin lira ila 399 bin lira arasında değişecek 

olan konutların aylık taksiti alt gelir gruplarına yönelik üretilen konutlarda 388 liradan başlarken 20 yıla kadar vade imkânı sunulacak.  Orta 

gelir grubuna yönelik üretilen konutlarda ise aylık taksit 759 liradan başlayacakken vade imkânı 15 yıla kadar tanınacak.  

TÜİK 2015-2017 dönemine ilişkin girişimcilik istatistiklerini yayınladı. 2017 yılı itibariyle işveren girişimlerinde doğum oranı %13,9 olurken, 

yeni doğan işveren girişimlerin istihdam yaratma oranı %4,6 olarak gerçekleşti. 2015 yılı verilerine göre işveren girişimlerin ölüm oranı ise %

10,9 olarak gerçekleşti. 2016 yılında yeni doğan girişimlerin %82’sinin 2017 yılında da hayatta kaldığı görülüyor.  

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, gemi sanayisine 16 yıllık süreçte 3 

milyar dolara yakın altyapı yatırımı yapıldı ve sektör yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştı. Deniz ticaret filosu ise 

2003'e göre 4 katın üzerinde büyüyerek, taşıma kapasitesi bakımından 8,8 milyon DWT'den 28,6 milyon DWT'ye ulaştı. Türk deniz ticaret filo-

su, DWT bazında dünya deniz ticareti filosundan %110 daha hızlı büyüdü. Türkiye, halen tonajda filo büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 15 

ülkesi arasında yer alıyor. Sektöre 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt desteği sağlanırken, bugüne kadar geçen süreçte yaklaşık 7 milyar liralık ÖTV 

tahsil edilmedi ve bu yolla deniz taşımacılığına destek verildi. 

General Motors (GM), Ohio'daki Chevrolet Cruze üretimine bugün itibariyle son verecek. GM, geçen yıl Kasım ayında biri Kanada'da olmak 

üzere beş fabrikasında üretimi durduracağını ve 15 bin kişinin işine son vereceğini bildirmişti. Öte yandan Birleşik Oto İşçileri Sendikası (UAW), 

GM'nin toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini söyleyerek üretimi durdurma ve işten çıkarma kararlarına karşı dava açtı. UAW ayrıca, GM'nin 3 Ma-

yıs'ta Maryland'deki ve 1 Ağustos'ta da Michigan'daki fabrikasında üretime son vereceğini açıkladı. GM, Kanada'nın Ontario eyaletinde bulu-

nan montaj fabrikasında ise yıl sonuna kadar üretimi durduracak.  

Renault Grubu’nun Bursa fabrikalarında seri üretimine başlayacağı Yeni Clio’nun lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’yla eşzamanlı olarak 

Bursa fabrikasında yapıldı. ‘Otonom, mobil ve bağlantılı’ otomobil konseptiyle tasarlanan yeni Clio, Bursa’dan dünyaya ihraç edilecek. Yeni 

Clio için toplam 306 milyon Euro yatırım yapıldı. Bu yatırımın 181 milyon euro’luk kısmı ise yeni modelin üretileceği Oyak Renault Bursa fabri-

kasına yapıldı. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, 181 milyon euro’luk yatırımın 125 milyon euro’luk kısmının ise yeni iş olanakları 

sağlanarak Türkiye’deki 70’ten fazla tedarikçiye yapıldığını söyledi. Yeni Clio’nun 350 kişilik ek istihdam yarattığını belirten Aoun, yeni modelin 

yerlilik oranının ise %55-60 aralığında olduğunu, Türk mühendisliğinin gücüyle bu oranı artırmak için çalışacaklarını vurguladı.  

Eczacılar, reçetelerde ilaç ismi yerine ilacın etken maddesinin yazılmasını talep etti. Uygulamanın hem eczacı hem hekim hem de Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK) için yararlı olacağını ifade eden eczacılar, bu sayede devletin ilaç harcamalarının azalacağını belirtti. Konuya ilişkin 

açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Avrupa'daki pek çok ülkede de reçetelere ilaçların ticari 

ismi yerine etken maddesi yazılmaktadır. Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Hekimler, reçeteye ilaç 

ismi yerine etken madde yazmaya başlarsa devletin ilaç harcamaları en az %20 oranında düşecektir" diye konuştu. 
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Semih Decan, 4 yıldır ölçümlenmeye başlanan ev dışı tüketim sektörünün geçen yıl %18 büyü-

düğünü söyledi. 65 milyar lira bir hacme ulaşan pazarın %60’lık kısmını gıda ürünlerinin oluşturduğunu ifade eden Decan, temizlik ürünleri-

nin ise pazarının %2-3’ünü oluşturduğunu kaydetti. Sektörün her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade eden Decan, “2019 yılında milli gelirin 

üzerinde bir büyüme performansı göstermesini bekliyoruz” diye konuştu. Şirket olarak otel, yeme içme noktaları, çamaşırhane, eğitim kuru-

mu, ofis, fabrika, hastane gibi ev dışında tüketim yapılan tüm alanlarda çözüm ortağı olduklarını bildiren Decan, bu sektörlerin iş hacimlerinin 

büyük bir kısmını oluşturduğunu söyledi. 

Yayıncılık sektörünün büyüklüğü 7 milyar lirayı aştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı 

ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla %8 olan KDV'nin sıfırlanması, bu hacmin büyüyeceğinin göstergesidir." dedi.  

Rus Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye’deki kış mevsiminin Rus turist için ölü sezon olmaktan çıktığı belirtil-

di. Sputnik'in aktardığı açıklamaya göre tur operatörlerinin Antalya'da yılbaşı tatili ve Türkiye'deki kayak tesisleri için yaptı kları geniş char-

ter programları, Türkiye'ye turist getiren başlıca ülkeler sıralamasında Rusya'nın beşinci sırada kalmasını sağladı. Ocak ayında Türkiye, 91 bin 

720 Rus turist ağırlamıştı. Bu rakam bir önceki yıla göre %34’lük artışı ifade ediyor. 

İthal kömür ve doğalgaz santrallerine izin verilmeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat ziyareti kapsamında yaptığı 

değerlendirmelerde, “Bundan sonra ithal kömür, ithal doğalgaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar 

kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz" dedi. Yakın bir gelecekte güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceklerini kaydeden 

Dönmez, “Yeni bir düzenleme ile güneş enerjisi konusunda belediye ve kamu kurumlarının önünü açıyoruz. Çatı cepheden başlamak suretiyle 

güneş santrallerini ihtiyacı kadar kurma imkânı getirmiş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil vatandaşlarımız da arzu ederlerse çatılarına bu 

sistemi kurup elektik üretebilecek” dedi. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünitesinin zamanından önce devreye alınması planlanıyor. 6. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fua-

rı’nda konuşan Rosatom üst düzey yöneticilerinden Anton Dedusenko, 2018 yılında lisansını almış oldukları Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini plan-

lanan süre olan 7 seneden daha erken bir sürede devreye almayı planladıklarını açıkladı. Dedusenko, Akkuyu NGS’nin toplam yatırım maliyeti-

nin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu belirtirken, Akkuyu NGS’de kilovatsaat başı 12,35 dolar-cent alım garantisi fiyatının değişmeyeceğini 

ifade etti. Aynı zirvede bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili İbrahim 

Halil Dere, Türkiye’nin büyük oranda enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkat çekerek, “Birçok parametre açısından bakıldığında nükleer 

enerji bir seçenek olmaktan ziyade bir zorunluluktur” dedi. 

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin genel müdürü değişti. İki yılı aşkın süredir projede görev alan Anastasia Zoteeva, görevi Yury Galanchuk ’tan dev-

raldı. Zoteeva, Akkuyu NGS projesinin 2023 yılında ilk ünitesinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ün-

cü yıldönümünde Akkuyu NGS 1 No’lu ünitenin yapımının tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu. 
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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. 


