
FED'in 18-19 Aralık tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını %2,25-2,50 hedef aralığı-

na yükselttiği toplantının tutanakları dün akşam açıklandı. Tutanaklarda yer alan 

ifadeler geçtiğimiz hafta FED başkanı Jerome Powell'ın yaptığı bir dizi güvercin açık-

lamalarla uyumlu görünüyor. Bazı üyeler, finansal piyasa baskısı ve yavaşlayan bir 

küresel ekonomi konusundaki hakim endişeler nedeniyle Banka'nın daha fazla faiz 

artışı yapma konusunda acele etmemesi gerektiği hususunu paylaştılar. Tutanakla-

ra göre, "Birçok üye, özellikle ılımlı enflasyon baskısı ortamında, komitenin para 

politikasının daha fazla sıkılaştırılması konusunda sabırlı davranabileceğini” belirtti. 

Faiz artırımlarının sayısı konusunda ise "birkaç" ifadesinin tutanaklarda yer aldığı ve 

"görece sınırlı sayıda ek sıkılaştırmanın uygun olacağı" görülüyor. Bu görüşlerle 

uyumlu olarak tutanaklar ayrıca, "birçok" politika yapıcının, faiz oranlarını tekrar 

değiştirmeden önce, FED'in "son aylarda daha fazla dile getirilen" riskleri değerlen-

dirmesinin önemli olduğunu söylediğini gösterdi. Ancak tüm bu ifadeler FED'in faiz 

artış döngüsünü sonlandıracağı anlamına gelmiyor. "Açıklanan verilerin işaret ettiği 

kuvvetli iktisadi durum" ile "finansal piyasalarda aşağı yönlü risklerin yarattığı endi-

şeler" arasındaki derin farklılık tutanaklarda yer almakta. Son tahlilde FED kararları-

nı belirleyen temel faktörün de makro iktisadi görünüm olduğu unutulmamalı. Ban-

kanın bölge başkanlarından gelen açıklamalar ise politika ayarlamasının yapılması 

için piyasa oynaklığı ve ekonomideki risklerine yönelik değerlendirmelerin devam 

ettiğini gösteriyor. Chicago FED Başkanı Charles Evans, enflasyonun hedef olan %

2’nin altına anlamlı bir şekilde ilerlediğine ilişkin kanıtların yetersiz olduğunu söyle-

di. Evans fiyatlardaki ılımlı seyrin devam etmesini beklediğini söylerken Atlanta 

Başkanı Raphael Bostic bir sonraki kararın faiz artışı ya da faiz indirimi olabileceğini 

kaydetti.  

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin geniş kapsamlı 

olduğunu ve tarafların kaygılarının giderilmesi için temel oluşturmaya yardımcı 

olduğunu belirtti. Pekin'de dün sona eren üç günlük görüşmeler ABD Başkanı Do-

nald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Aralık ayında Buenos Aires’te bir 

araya gelmesinden bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu. Trump ve Xi Aralık 

ayında gümrük vergilerini 90 gün süreyle artırmama kararı almışlardı. Çin Ticaret 

Bakanlığı açıklamasında, iki tarafın "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin 

kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konu-

sunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" söyledi. Pekin'de yapılan 

10-Oca Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları (13 Aralık)  
11-Oca TCMB, Ödemeler dengesi, Kasım 
 TCMB, Beklenti anketi, Ocak 

 ABD, TÜFE, Aralık 
14-Oca TÜİK, Sanayi üretimi, Kasım 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Kasım 
15-Oca TÜİK, İşgücü istatistikleri, Ekim 

 TÜİK, Perakende satış istatistikleri, Kasım 
 HMB, Bütçe dengesi, Aralık 
16-Oca TÜİK, Konut satışları, Aralık 
 TCMB faiz kararı 
 ABD, Perakende satışlar, Aralık 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.84            6.870%

22 Nisan 2020 5.125% 97.35            7.321%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.13            8.640%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,157             0.51% -0.70% -20.96%

BİST-30 114,530          0.46% -0.04% -19.41%

XUSIN 107,488          2.42% -0.69% -16.94%

XBANK 114,502          -2.00% -0.72% -33.19%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4728 -0.13% 2.16% 44.44%

Euro/TL 6.3207 0.83% 3.29% 38.98%

Sepet Kur* 5.8968 0.54% 3.08% 41.77%

Euro/Dolar 1.1541 0.88% 1.11% -3.79%

Dolar/JPY 108.16 -0.52% -4.09% -4.00%

DXY 95.2190 -0.09% -1.88% 3.26%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1293.05 0.64% 4.04% -0.72%

Reuters/Jefferies CRB* 182.44 1.76% -1.23% -5.74%

Brent (Dolar/varil) 61.44 -0.96% 1.08% -9.00%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.98 0.34% -6.15% 1.39%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.55% 19.67%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.75% 16.80%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.70% 2.73%
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görüşmeler bakanlar düzeyinde olmadığı için ticaret savaşına son verecek bir anlaşma yapılması beklenmiyor. ABD Ticaret Temsilciliği ise yaptığı 

açıklamada, iki taraftan yetkililerin "ticari ilişkilerde adalet, karşılıklılık ve denge sağlama yollarını" görüştüklerini söyledi. Temsilcilik 

"Görüşmelerde Çin'in ABD'den önemli miktarda tarım, enerji ve imalat ile diğer ürün ve hizmetler satın alma vaadi üzerinde duruldu" dedi. Çin 

Ticaret Bakanlığı ayrıca, iki tarafın da yakın teması sürdürme konusunda anlaştığını belirtti. 

Asya borsaları uzun süren yükselişine ara verirken, piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin daha fazla haber bekliyorlar. 

Ralliye ara verilmesinin temel nedeni ise Çin enflasyon verisinin endişeleri artırmış olması. Aralık ayında yıllık enflasyon %2,2’den %1,9 seviyesine 

geriledi. Ekonomistlerin beklentisi %2,1 seviyesindeydi. Üretici fiyatlarındaki yavaşlama da sert. Son 6 aydır aralıksız hız kesen üretici fiyatları Ara-

lık’ta yıllık %0,9 olurken 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Artan yavaşlama endişelerine karşı Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 1 

yüzde puan indireceğini açıklamıştı. Zorunlu karşılıklarda indirimlerin devam etmesini bekliyoruz. Hükümet ise küçük işletmelere yönelik 29 milyar 

dolarlık vergi indirimi içeren bir paket açıkladı. Öte yandan dolar, FED'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durduracağına dair artan 

beklentilerle euro ve yen gibi başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. Birçok işlemci, FED'in 2019'da faiz oranlarını yükseltmeyeceği ve 

önümüzdeki aylarda dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki olası ticaret anlaşması beklentileriyle, piyasa algısının orta vadede olumlu kalma-

ya devam etmesini bekliyor. ABD'de ise S&P 500 endeksi ise %0,4 yükseldi, Noel döneminde gördüğü 20 ayın dip seviyelerinden kazanımlar          

%10'un üstünde yükseldi. Dolar endeksi dün %0,7 geriledikten sonra bugün 95,1 ile yatay seyrediyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 

2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son beş günün dördünde geriledi. Altın fiyatları ise FED'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü 

durduracağına dair artan beklentiler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasında sınır duvarı finansmanına ilişkin çıkmazın dolar baskı-

lamasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0,2 artışla 1.296,31 dolara yükseldi. Bugün 15.30’da Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım 

programına son verdiği Aralık ayının faiz toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlayacak. Geçtiğimiz hafta faiz konusunda sabırlı olacaklarını söyleyen 

FED Başkanı Powell, 20.00’de Washington D.C. Ekonomi Kulübü’nde konuşma yapacak. 

Türk Hazinesi artık bir klasik haline gelen “gelişmekte olan ülkeler içerisinde ilk ihracı gerçekleştiren ülkelerden olma” trendini devam ettiriyor. 

Bloomberg haberine göre Türkiye Hazinesi 10 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracında 2 milyar dolarlık satış yaparken kupon faizi %7,625 oldu. 

Hazine’den Çarşamba günü yapılan açıklamada Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verildiği açıklanmıştı. İhalede ilk getiri beklentisi    

%7,875 civarındaydı. 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 8 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlan-

ması öngörülmektedir. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve FED’in faiz artışlarında yavaşlayabileceği beklentileri ile doğan iyim-

serlik penceresinden faydalanmak isteyen gelişmekte olan ülkeler borçlanmaya gidiyor. Suudi Arabistan ve İsrail ihracını tamamladı. Filipinler de 

bu hafta 1,5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılması ile ilgili şartlar belli olma-

ya başladı. Dünya Gazetesi'nden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, önceki gün kart borçlularına 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya 

kadar aylık %1,20 faiz oranları ile yapılandırma haberi sonrasında kart borcu olan birçok vatandaş uygulamanın nasıl işleyeceğine yönelik ayrıntıla-

rı araştırmaya başladı. Dünden itibaren de şubelerde başvurular başladı. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart "müşterisi olduğunuz ban-

ka tarafından takibe alınmamış" olmak. 

Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere çok yakında Rusya'yı ziyaret etmesini bek-

lediğini, ancak henüz bir tarih kararlaştırılmadığını açıkladı. Suriye çatışmasında başlıca rol oynayan Rusya ve Türkiye, Suriye ordusunun İdlib'e 

karşı saldırı düzenlemesini önleyecek silahlardan arındırılmış bölge üzerinde Eylül ayında anlaşmaya varmıştı. 
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İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin 5 ortağından biri olan Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortaklarıyla İGA'daki hisselerinin devri üze-

rine görüşme yaptığını duyurdu. İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’de Cengiz İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Mapa İnşaat ve Tic. A.Ş., Limak İnşaat San. Ve 

Tic. A.Ş., Kolin İnşaat Tur. San. ve A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş.’nin %20’şer payı bulunuyor. 

Baymak’ın da aralarında yer aldığı dünyanın iklimlendirmede lider 6 markasını bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group, ısı pompası paza-

rındaki stratejisi doğrultusunda Hollandalı Techneco firmasını satın aldığını duyurdu. BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt satın alma 

konusunda; “Avrupa’da önümüzdeki on yılda dört kat büyümesi beklenen hibrit çözümler ve ısı pompası pazarında doğru fırsatı yakalamak üzere 

kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Stratejik önemi yüksek olan bu satın alma, ısı pompası kategorisinde bizi güçlendirecek. Techneco, BDR Ther-

mea Group portföyüne değerli bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu. Türkiye’nin enerji politikalarındaki en önemli konularından birinin yenilene-

bilir ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi olduğunu söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak ise Türkiye’de en hızlı büyüyen iklimlendirme gru-

bu ürününün ısı pompası olduğunun altını çizdi. 

Tarımda projeli iş birliğine 3 milyon lira Ar-Ge desteği verilecek. Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre  üniversite, özel sektör, 

çiftçi kuruluşları ve araştırma enstitüsü iş birliği ile hazırlanacak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerine 3 milyon lira hibe desteği verilecek. Tarım 

ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularında 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge konuları iki grupta belirlendi. "Tarım Eko-

nomisi" başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtildi. Bu kapsamdaki projelerde hibe desteğinin üst limiti 300 bin lira 

olarak ödenecek. Bu gruptaki projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde 

ortaklık şartı aranmayacak. 

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, 2019 yılında hem gelirde hem de ziyaretçi sayısında %10-12 dolayında bir artış öngördüklerini 

açıkladı. Turizmde uluslararası arenada pazarlık gücünü yeniden kazanmaya başladıklarını belirten Bayındır, Avrupa pazarlarından gelen işaret-

lerin memnuniyet verici olduğunu ve tüm pazarlarda iyimser olduklarını belirtti. 

LG, yapay zekaya dayalı araç stratejisini geliştirmek için Microsoft Azure teknolojisini kullanmaya başlayacak. LG Electronics (LG) otonom sürüş 

ve bilgi-eğlence sistemi alanındaki konumunu geliştirmek ve daha da büyütmek amacıyla Microsoft ile bir iş birliği başlattı. İş birliği kapsamında 

LG, mevcut dijital platformunun şirket için ana büyüme motorlarından biri olarak görülen araç endüstrisi için dönüşümünü Microsoft'un gelecek-

teki sürücüsüz araba yazılımı ile birlikte Microsoft'un Azure bulut ve yapay zeka teknolojilerini de kullanarak hızlandıracak. 

Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu. Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üst-

lendiklerini belirterek, "Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz" dedi. Bakan Pekcan ile Blockchain Türkiye 

Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından, Ticaret Bakanlığı'nda yapılan "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda iş birliği mutaba-

kat zaptı imzalandı. Bakan Pekcan, blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin ilk etapta doğrudan ihracat ve ithalat işlemlerini hızlandıra-

cak, bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltacak konular üzerinde odaklanmaya karar verdiklerini bildirdi. Pekcan, blokzincirle yapılan dış ticaret 

işlemlerinin sektörleri dönüştürme etkisinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu konularla ilgili önemli çalışmalara imza atmış olan Singapur, 

ABD, İngiltere gibi ülkelerle de iş birliği çalışmaları yürütüyoruz" ifadesini kullandı. 

İzmir’in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli araştırılacak. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, deniz üstü 

(offshore) rüzgar enerjisinde İzmir’in sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak üzere bir üniversiteyle işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Türkiye 

Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven de “Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli Avrupa ile kıyaslandığında %25-30 daha 

fazla ve İzmir de rüzgar enerjisinin başkenti. Türkiye’deki kurulu gücün yaklaşık %20’sinden fazlası İzmir’de. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücün      

%60’ından fazlası İzmir ve çevresinde. Bu anlamda İzmir, rüzgar enerjisinin başkenti ama rüzgar enerjisi sanayisinin de başkenti.” şeklinde konuş-

tu. 
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Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 8 Ocak tarihinde 245 milyon metreküpü 

aşkın doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını ve talebin kesintisiz karşılandığını bildirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 

soğuk hava nedeniyle doğal gaza talebin de rekor seviyede arttığına işaret eden Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG, FSRU ve de-

polama projeleriyle sisteme günlük gaz akışının 310 milyon metreküpe çıkarıldığına dikkat çekti. Günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek altya-

pıya sahip olunduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: "Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalış-

malarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Atacağımız bu adımlarla Türkiye sadece kendi gaz ihtiyacını karşılamayacak, aynı zamanda kaynak zengini 

bir ülke olmamasına rağmen bu yatırımlarla birlikte gaz ihraç eden bir ülke konumuna gelecek. 2018'in sonunda Hakkari ile beraber 81 ilde 504 

yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık. Toplamda 15 milyon aboneyle yaklaşık 60 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanım konforuna erişti." 

Tüketilen enerjinin yaklaşık %30’u konutlarda sarf ediliyor. Türkiye genelinde 15 milyonun üzerinde bina bulunduğunu ve bunların %80’e yakı-

nının 2011 yılından önce yapılmış yalıtımsız binalar olduğunu hatırlatan Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın; ülke genelinde tüke-

tilen enerjinin yaklaşık %30’unun konutlarda sarf edildiğini söyledi. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bölümünün kış aylarında hanelerin ısıtıl-

ması, yaz aylarında da soğutulması aşamalarında kullanıldığına dikkat çeken Kalsın, alınacak bazı önlemlerle faturalarda %40’a varan tasarruf ger-

çekleşebileceğini belirtti. Kalsın, “Türkiye’deki binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, bina alım-satım ve kiraya verme işlemlerinde 

enerji kimlik belgesi (EKB) aranması şartı 1 Ocak 2020’de başlayacak. Yalıtımı olmayan binaların yönetmeliğe uygun hale gelebilmesi için önümüz-

de 12 aylık bir süreç var. Bu süreyi iyi bir şekilde değerlendirerek binalarımızın yalıtımlarını süratle yaptırmamız gerekiyor.” şeklinde sözlerine de-

vam etti.  
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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. 


