
ABD Merkez Bankası (FED) dünkü para politikası kararında faizlerde değişikliğe 

gitmeyerek, politika faizini %2,0-%2,25 aralığında tuttu. Ancak para politikasını 

kademeli olarak sıkılaştırma yolundaki kararlılığını yineledi. Karar metnindeki ufak 

değişikliklerden en çok dikkat çeken sabit sermaye yatırımlarının büyümesinde gö-

rülen düşüşe vurgu yapılması oldu. Buna rağmen üyeler sağlıklı işleyen bir ekono-

miye işaret etti. Güçlü istihdam kazanımlarına ve hanehalkı harcamalarındaki güçlü 

seyre dikkat çekildi. Ekonomiye ilişkin enflasyon %2 hedefine yaklaşık seviyede kal-

maya devam ettiği, işsizlik oranının düştüğü ve ekonomik görünüme yönelik riskle-

rin kabaca dengelenmiş olduğu belirtiliyor. Açıklamanın ardından, bu yıl üç kez faiz 

artırmış olan FED'in Aralık ayında yeni bir faiz artırımına gitme olasılığı %75 (CME 

grubunun FedWatch verileri) seviyesinde bulunuyor. Analistler aynı zamanda 

FED'in gelecek yıl da daha fazla faiz artırımı yapmasını bekliyor. ABD doları FED'in 

faizleri sabit tutması ancak para politikasını yaklaşımını yeniden teyit ederek Ara-

lık'ta faiz artırımına zemin hazırlamasıyla euro ve sterlin karşısında yükseldi. Dola-

rın başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen DXY endeksi 96,77 ile bir 

haftanın yeni zirvesinde işlem görüyor. ABD Kongre seçim sonuçlarının ardından 

genel olarak yükselen ABD borsaları FED'in faiz artırım hızının yavaşlayacağına işa-

ret etmemesiyle hafif geriledi. ABD Hazine tahvil getirileri %3,22 ile zirve seviyeleri-

ne yakın kaldı. Asya borsaları, FED'in önümüzdeki ay yeni bir faiz artırımı yapmaya 

hazır görünmesiyle bir ayın zirvesinden gerileyerek, ABD ara seçimlerinin küresel 

hisse senetlerinde yükselişi tetiklemesinin ardından bu hafta başında kaydettiği 

kazanımlarını azalttı. 

Petrol piyasaları artan arz ve ekonomik yavaşlama endişelerinin fiyatları baskıla-

masıyla zayıf seyir izliyor. Batı Teksas hafif ham petrolü (WTI) Ekim başından bu 

yana %20'nin üzerinde geriledi. WTI petrolünün en yakın vadeli fiyatı 60,66 dolar-

da, Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı ise 70,64 dolar seviyesinde bulunu-

yor. Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle bir haftanın dip seviyesine geri-

lerken, Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. 

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.218 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en düşük sevi-

yesini gördü ve buradan toparlanarak bu sabah 1.220'li seviyelerde işlem görüyor. 

Hazine'nin 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden Şubat 

2026 vadeli bir tahvil ihracı sonuçlandı. Söz konusu ihracın miktarı 1,5 milyar eu-

ro olarak gerçekleşirken tahvilin kupon oranı %5,20, yatırımcıya getirisi ise %5,25 

9-Kas TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Eylül 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 3Ç18 
12-Kas TCMB, Ödemeler dengesi, Eylül 

 İngiltere, GSYH büyümesi, 3Ç18 
13-Kas Almanya, ZEW beklenti endeksi, Kasım 
14-Kas Almanya, GSYH büyümesi, 3Ç18 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Eylül 

 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.25            7.284%

22 Nisan 2020 5.125% 96.40            7.810%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.63            9.132%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,506             -2.08% -0.99% -18.93%

BİST-30 116,832          -2.35% -0.55% -17.79%

XUSIN 113,595          -2.85% -7.10% -12.22%

XBANK 118,569          -1.72% 9.47% -30.81%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4573 1.94% -11.82% 44.03%

Euro/TL 6.2135 1.44% -12.49% 36.63%

Sepet Kur* 5.8354 1.37% -12.02% 39.87%

Euro/Dolar 1.1362 -0.54% -0.82% -5.29%

Dolar/JPY 114.06 0.48% 1.10% 1.23%

DXY 96.7240 0.04% 1.80% 5.04%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1223.50 -0.18% -0.02% -6.06%

Reuters/Jefferies CRB* 197.57 -0.84% -3.35% -0.53%

Brent (Dolar/varil) 70.65 -1.97% -11.97% 5.65%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.54 1.04% 2.56% 21.23%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.56% 21.48%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.45% 17.10%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.41% 7.45%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.22% 3.24%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 9 Kasım 2018 2 

oldu. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %20’si ABD, %14’ü 

Almanya ve Avusturya, %7’si İskandinav ülkeleri, %5’i Fransa ve İsviçre, %5’i Benelüks ülkeleri, %6’sı diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %2’si 

diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,7 milyar dolar 

tutarında finansman sağlanmış oldu ve Hazine'nin bu sene için belirlediği ihraç miktarı aşılmış oldu. 

Merkez Bankası haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni yayımladı. 

Buna göre 26 Ekim-2 Kasım haftasında, bankacılık sektörü toplam 

mevduatı, geçen haftaya göre %1,54 azalarak 2,12 trilyon liraya 

indi. TL cinsi mevduat bu dönemde haftalık bazda %1,62 azalarak 

yaklaşık 1 trilyon liraya düşerken, yabancı para cinsinden mevduat 

(YP) ise %1,98 azalarak 983 milyar 335 milyon liraya geriledi. Ban-

kacılık sektörü toplam kredi hacmi ise 2 Kasım ile biten haftada 40 

milyar 311 milyon 160 bin lira azalarak 2 trilyon 350 milyar 266 

milyon 261 bin liraya geriledi. Mevduat bankalarındaki tüketici 

kredileri %0,14 azalarak 391 milyar 794 milyon liraya gerilerken, 

taksitli ticari krediler de %1,32 düşüşle 343 milyar 809 milyon 482 

liraya indi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervleri 281 milyon dolar artışla 19 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın döviz rezerv-

leri 1,6 milyar dolar artışla 69,2 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 1,9 milyar dolar artışla 88,2 milyar dolara yükseldi. Menkul Kıy-

met istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Kasım haftasında net 71,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 253,5 milyon dolarlık Devlet İç 

Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 22,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, toplam iç borç çevirme oranı Ekim ayında %123,6 oldu. Bu ay 3,3 milyar liralık (1,1 milyar lira ana-

para ve 2,2 milyar lira faiz) iç borç servisine karşılık, 4,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi. Borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına 

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası tutarı dahildir. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel büyümenin önümüzdeki dönemde küresel likidite daralması ve artan ticaret geri-

limleri ile yavaşlamasının beklendiğini bildirdi. Kuruluş, küresel ekonomik büyümenin 2019 ve 2020 yıllarında daha önce tahmin edilen seviye-

den düşük olarak %2,9 seviyesinin altında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, küresel ticaretteki yavaşlamanın ve artan ticaret geri-

limlerinin önümüzdeki dönemde sadece ABD ve Çin’i değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi diğer açık ekonomileri de olumsuz yönde etkile-

mesinin beklendiği ifade edildi. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), TKYB Varlık Finansmanı Fonu/Fonları kurulmasına karar verdi. Bankadan dün akşam KAP'a yapı-

lan açıklamada, konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapıldığı belirtildi. 

Halkbank (HALKB) - 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın bu çeyrekte konsolide olmayan net dönem kârı 302,5 milyon TL seviyesinde 

gerçekleşti. Net kâr rakamı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 782,2 milyon TL’ydi. Halkbank 3. çeyrek itibariyle aktif büyüklüğünü 2017 yılının sonu-

na göre %26,8 artışla 387,3 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın toplam mevduatı aynı dönemde %23,8 artışla 239,2 milyar TL’ye ulaştı. 

Altay tankının seri üretimi başlıyor. Altay tankının seri üretim sözleşmesinin bugün imzalanması planlanıyor. Bu kapsamda SSB ile BMC arasın-

da 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşme imzalanacak. 
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Dün, SteelOrbis 13. Çelik Konferansı gerçekleşti. 2018 içinde dünya çelik sektöründe göstergelerin olumlu olduğunu ve bunun çoğunlukla 

Çin’den kaynaklı olduğunu söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, “Yılın ilk dokuz ayında dünya ham çelik 

üretiminde görülen %4,7'lik büyüme içinde Çin’in katkısı %6,1, diğer hızlı gelişen ülkeler %20 ve üzerinde büyüme gösteren İran ve Vietnam” dedi. 

2018’de ham çelik üretiminin önceki yıla göre düşebileceği yönünde göstergeler bulunduğunu çünkü tüketimin çok gerilediğini ifade eden Yayan, 

kapasite kullanım oranlarında mütevazi bir iyileşme olduğunu ve oranın aynı noktalarda seyretmesinin nedeninin yurt içindeki talebin yetersizliği 

değil, ithalatı teşvik eden dış ticaret politikası olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2017’de 17,7 milyon ton olan yassı tüketiminin bu yıl sonunda da çok 

fazla düşüş göstermeyeceğini belirten ve yassı ürünler hakkında bilgi veren Gökhan Demiruz, 2018 yılı için ihracatta 1 milyon tonluk artış, ithalatta 

ise 1 milyon tonluk düşüş beklediklerini ifade etti. Uzun ürünlerdeki verileri değerlendiren Muammer Bilgiç ise Eylül ayında Türkiye'nin tarihindeki 

en yüksek ihracatın gerçekleştiğini ancak aynı ayda 91 ayın en düşük uzun üretimini ve 79 ayın en düşük uzun urun tüketiminin gerçekleştiğine 

dikkat çekti. 

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında, özgün turbofan jet motoru geliştirilmesine yönelik 

TRMOTOR şirketi ile çerçeve sözleşme imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TRMOTOR arasındaki sözleşme kapsamında, geliştirile-

cek motorun her türlü hakkı SSB’ye ait olacak. Motor geliştirme kapsamında, elde edilen teknolojik kazanımların başka alanlarda kullanılmasına 

yönelik hakların da SSB’ye ait olması planlanıyor. Projede 10 yıllık bir zaman dilimi baz alınıyor. Sözleşme imzalanan TRMOTOR, kritik alanlarda 

teknoloji kazanım ve geliştirme-üretim yapmak için, teknolojik, idari ve finansmanda kolaylık sağlamak üzere SSB’nin kurduğu yatırımcı SSTEK 

şirketi altında kurulan şirketlerden biri. TRMOTOR şirketine, SSB’nin yanı sıra başka özel kuruluşların da ortak olduğu biliniyor. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdam olacağını belirterek, 

gelecek yıl en az 1 milyon 250 bin kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Selçuk, 4 milyonu aşkın kişiye iş ve meslek 

danışmanlığı hizmeti verilmesinin ve en az 500 bin kişinin kurs ve programlardan yararlandırılmasının da öncelikli hedefler arasında olduğunu 

açıkladı. Selçuk, kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında son 10 yılda toplamda 2 milyon 503 bin 619 çalışan ve 231 bin 170 işyerinin kayıtdışı 

olduğu tespit edilerek, %43,5 olan kayıtdışı istihdam oranının %34 seviyelerine indirildiğini kaydetti.   

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) yetkilileri, geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek, başta ek vergi konusu olmak üzere sek-

törün sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptı. MOTED yetkilileri yapılan toplantıda Türkiye’nin motosiklet satışı ve üretiminde 

büyük bir potansiyel taşıdığını, ancak konulan ek vergiler ve çeşitli uygulamalar nedeniyle pazarın özellikle son bir yıldır hızlı bir daralma sürecine 

girdiğini vurguladı. Bu yıl %35 düşüş bekleyen sektör, 2019’da ise pazardaki daralmanın %40’a çıkmasından endişe ediyor. Sektör temsilcileri Tica-

ret Bakanlığı’ndan özellikle gözetim ve ek vergiler konusunda destek bekliyor. Yetkililer, Honda, Yamaha ve Hero gibi motosiklet devlerinin Türki-

ye’de üretim yapmak istediğini ancak bunun için iç pazarın stabil hale gelmesini beklediklerini vurguladı. 

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, sağlık turizminin, hitap ettiği bütçe ve oluşturduğu katma değer açısından 

artık savunma sanayi kadar stratejik bir sektör haline geldiğini bildirdi. Dünyada sağlık amaçlı 30 milyon insanın seyahat ettiğini dile getiren 

Uluslararası Antalya Sağlık Turizme ve Eğitim Derneği (UASTED) 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat da, dünyada 500 milyar 

dolar civarında bir sağlık turizmi harcaması olduğunu, Türkiye'nin de 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana ve 60 ülkeye hitap eden 

önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Kanpolat, Türkiye’de medikal turizmle beraber en fazla başvuru yapılan klinik branşlar arasında göz 

hastalıkları, diş tedavileri, estetik amaçlı girişimler, kardiyolojik işlemler, kalp cerrahisi, ortopedik girişimler ve onkolojinin ön plana çıktığını aktar-

dı. Saç ekimi ve tüp bebek tedavilerin de sıklıkla başvuru alan branşlar arasında olduğunu kaydeden Kanpolat, Türkiye’nin sağlık turizmindeki he-

definin 2023'teki rakamları yakalamak ve dünya sıralamasında ilk sıralara yükselmek olduğunu ifade etti. 

TürkAkım doğal gaz boru hattında son bir yıla girildi. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Proje Sözcüsü Aslı Esen, Kıyıköy’deki alım terminali inşaatı-

nın devam ettiğini belirterek, "O da 2019 içinde tamamlanacak. Doğal gaz akışı planlandığı gibi gelecek yılın sonunda başlayacak." dedi. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez petrol ve kura bağlı artan elektrik fiyatları döngüsünü kırmanın tek yolunun yerli kaynaklarımız 

olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında yaptığı değerlendirmede, “Bizim yerli kömür dâhil 

yerli kaynak ısrarımızın altında yatan sebep ise elektrik faturası ile küresel petrol ve kur hareketleri arasındaki bağı koparmaya çalışmaktır. Bugün 

küresel petrol fiyatları arttığı zaman 2 hafta içinde akaryakıt pompalarına, 3 ay ile 8 ay içerisinde doğal gaz fiyatlarına ve kademeli olarak da 8-9. 

ay gibi elektrik fiyatlarına sirayet ediyor. Bu döngüyü kırmamızın tek yolu yerli kaynaklarımız” dedi. Türkiye’nin yenilenebilir kaynak kullanımını 

hızla arttığına ve elektrikte yerli kaynakların kullanımında 4 sene öncesine göre %40’a varan bir artış sağlandığına dikkat çeken Dönmez, bu başarı-

ların bu kadar kısa bir zamanda elde edebilmemizde en önemli 3 kaynağın güneş, rüzgâr ve yerli kömür olduğunu kaydetti. 

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye doğal gaz borsasında işlem hacminin 3 kat arttığını ve bu artışın 

doğal gaz piyasasının geleceği için hayli umut verici olduğunu söyledi. 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında konuşan Musta-

fa Yılmaz, Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın 1 Eylül itibariyle 

faaliyete başlamasının üzerinden daha henüz iki ay geçmesine rağmen kayda değer gelişmelerin gözlemlenmesi dikkat çekicidir. Ekim ayı sonu 

itibariyle 43 şirket, piyasada ticaret yapmak üzere EPİAŞ’a kayıt yaptırmıştır. Bu dönemde dolar kurunda yaşanan düşüşün de piyasada yapılan 

ticarete olumlu etkisi olduğunu görmekteyiz. Eylül ayı sonu itibarı ile gerçekleştirilen toplam işlem hacminin 115,2 milyon TL olduğunu, Ekim ayı 

sonu itibarı ile gerçekleştirilen toplam işlem hacminin 316,6 milyon TL olduğunu görüyoruz.” dedi. 

Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı (PİGM) Ömer Koca, Türkiye’de metan gazı çıkarma çalışmaları için kanun değişikliği ve uygulama alanıyla 

ilgili düzenlemelerin yapıldığını ve ciddi anlamda sera gazı salımına neden olan bu gazın üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. 11. EIF 

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda konuşan Koca, Türkiye’de metan gazı üretimi için iki sahanın ihalesinin yapılarak ruhsatlandırıldığını ifade 

etti. Metan gazının ticari sahaya aktarılması için gerekli mevzuat çalışmalarının yapıldığını da ifade eden Koca, bu çalışmayı yapmak isteyen firma-

larda maden işletme ruhsatına sahip olma şartı ile kömürün tonunda en az 5 m3 metan gazı olması şartının arandığını kaydetti. 
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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. 


