
ABD hisse senedi piyasası, şirketlerin üçüncü çeyrek karlarını açıklamaya başla-

ması öncesi Şubat ayından bu yana en sert satışına tanıklık etti. S&P 500 ve Nas-

daq’ta dün %3’ü aşan satış dalgası Asya’ya da yansıdı. Sabah saatlerinde Tokyo’dan 

Hong Kong’a kadar Asya borsalarında kayıp %3’ü aştı. S&P 500, FTSE vadelileri dü-

şüşte. Bu arada FED’in faiz artışlarını eleştirmeye devam eden ABD Başkanı Donald 

Trump, "FED çıldırmış" ifadesini kullanırken, piyasalarda Perşembe günü yaşanan 

satış için "uzun zamandır beklediğimiz bir düzeltme" dedi. ABD Hazine Bakanı Ste-

ven Mnuchin de ‘yaşanan bir parça düzeltmenin’ kendisini şaşırtmadığını söyledi. 

Öte yandan, ABD Hazinesi’nin haftaya makroekonomik görünüm ve kur gelişmeleri 

üzerine Kongre’ye sunacağı yarı yıl raporunda Çin’e yönelik “kur manipülatörü” 

suçlaması gelme ihtimali de piyasada fiyatlanmaya başladı. Eğer Trump yönetimi 

resmi suçlamayı yaparsa 1994’ten bu yana ilk kez ABD Çin’i "manipülatör" olarak 

isimlendirmiş olacak. İçeride ise ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü ger-

çekleşecek mahkeme kararına ilişkin iyimser beklentiler dolar/TL'ye de düşüş ola-

rak yansırken, TL gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. TL dün geliş-

mekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında %0,9 değer kazancı ile en 

çok değer kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde %1,3'e ulaşan de-

ğer kayıpları yaşandı. 

Türkiye Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılanmasını kapsayan ve bankanın ima-

lat sanayinde yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesinde önemli bir işlevi olması-

nın hedeflendiği kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bankanın 

yeniden yapılanması kapsamında kabul edilen kanuna göre ayrıca, özel sermaye 

yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımları için alternatif finansman 

imkanları sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulması da yer alıyor. Yasaya 

göre banka kaynağı tahsis edilmek suretiyle kanunla ya da Cumhurbaşkanı tarafın-

dan görevlendirilebilecek. %1'in altında halka açıklık oranı bulunan Kalkınma Ban-

kası hisseleri Eylül ayı başında 5 TL'nin hemen üzerinde işlem görürken teklif ile 

birlikte yükselişe geçmişti. Hisse dün itibarıyla 50 TL'nin üzerinde işlem görüyor. 

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler 

yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Karara göre, bu kapsamda sağlanacak kefalette, işletme kredilerinin vadesi asgari 

altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir yıl olmak üzere azami beş yıl olacak. 

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 

11-Ekm TCMB, Ödemeler Dengesi, Ağustos 
 ABD, TÜFE, Eylül 
15-Ekm TÜİK, İşgücü istatistikleri, Temmuz 

 Maliye Bakanlığı, Merkezi bütçe dengesi, Eylül 
 ABD, Perakende satışlar, Eylül 
16-Ekm TÜİK, Sanayi üretimi, Ağustos 
 TCMB, Özel sektör yurtdışından sağlanan krediler, Ağustos  

 TCMB, Konut fiyat endeksi, Ağustos 
 ABD, Sanayi üretimi, Eylül 
17-Ekm TÜİK, Perakende satış endeksleri, Ağustos 
 ABD, İnşaat izinleri, Eylül 
18-Ekm ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Ekim 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 93.63            12.064%

22 Nisan 2020 5.125% 90.50            12.158%

18 Mayıs 2021 4.875% 84.63            11.942%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,441             -2.37% 2.40% -18.11%

BİST-30 117,482          -2.44% 3.41% -17.33%

XUSIN 122,278          -2.95% -1.77% -5.51%

XBANK 108,314          -1.45% 15.77% -36.80%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0714 -0.47% -4.97% 60.24%

Euro/TL 6.9995 -0.22% -5.97% 53.91%

Sepet Kur* 6.5390 -0.28% -5.50% 56.85%

Euro/Dolar 1.1518 0.25% -1.00% -3.98%

Dolar/JPY 112.27 -0.59% 1.18% -0.36%

DXY 95.5080 -0.19% 0.75% 3.48%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1194.36 0.44% -0.92% -8.30%

Reuters/Jefferies CRB* 204.20 -1.12% 2.63% 3.68%

Brent (Dolar/varil) 83.09 -2.25% 4.20% 24.26%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.28 -0.91% -1.77% 10.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 27.00% 26.38%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.07% 20.57%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.84% 7.88%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.15% 3.21%
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milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL olmak üzere bakanlıkça belirlenecek. Değişiklikle ödemesiz döneme ilişkin 

faizlerin bir yıllık tahakkuk süresine ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave edilmesi hüküm altına alındı. Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelen-

dirilmesi veya yapılandırılması durumunda belirlenen bu sürelerin aşılması halinde süreye en fazla 36 ay ilave edilebilecek. Kredi veren, kredinin 

açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabile-

cek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem en fazla 12 ay olarak uygulanacak. Eximbank ve diğer kredi veren-

lerin, gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerdeki finansman kurumlarına uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı işletme ve yatırım kredileri-

nin ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu kararda öngörülen sürelerden farklıysa, söz konusu kuruluşun ana para geri ödemesiz dönemi ve 

vadeleri esas alınacak. Kararın 6. maddesine eklenen fıkraya göre, temerrüt durumunda düşülmesi durumunda, kredi veren tarafından tazmin 

talebinde bulunulmadan önce, bu kararla belirlenen yapılandırma hükümleri kapsamında veya finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandı-

rılması hakkında yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanının tanınmış olması zorunlu tutuldu. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde resesyona girebileceğini belirtti. "Ödemeler 

Dengesi Baskısının Türkiye ve Arjantin'e Zararı" isimli raporda kurum, Türkiye ekonomisinin 2019'da %0,5 daralmasına yönelik beklentisini paylaş-

tı. S&P kısa vadeli ekonomik performansın her iki ülkede de olumsuz etkileneceğini tahmin ediyor. 

Türkiye Ağustos cari denge verisi bugün 10.00’da açıklanacak. Bloomberg ve Reuters anketlerinde cari dengenin Türk lirasının dolara karşı sert 

değer kaybettiği ayda 2,5 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. Böylece yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez Ağustos ayında ödemeler dengesi-

nin fazla verecek. Ödemeler dengesinin en önemli bölümünü oluşturan dış ticaret açığı Ağustos ayında ithalattaki gerileme öncülüğünde geçen 

yılın ayına göre %59 azalışla 2,4 milyar dolar olmuştu. Ağustos'ta ihracat %6,5 azalarak 12,4 milyar dolar, ithalat %22,7 azalarak 14,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. 

AVM perakende ciro endeksi Ağustos’ta yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)’nin açıkladığı ciro endeksi Ağustos’ta bir 

önceki aya göre %17, geçen yılın aynı ayına göre ise %30,2 artış kaydetti. Ağustos ayında Kurban Bayramı’nın etkisi nedeniyle ziyaretçi sayısında 

düşüş yaşanmasına karşın perakende ciro endeksinde görülen enflasyonun üzerindeki artışın, ciro verimliliğinin artırılması ile sağlandığı görülüyor. 

Bu durumda yabancı markaların ve ithal ürünlere dayalı perakendecilerin döviz kurundaki artışı fiyatlarına yansıtmalarının etkisi olduğu ifade edili-

yor.  

Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı Eylül'de 2 puan artarak %83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemi-

ne göre %1'e yakın artışla 7 milyona yaklaştı. Dış hat doluluk 2 puanlık artışla %83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir 

artışla yaklaşık %87 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %3'lük bir artış yaşandı. Kargo ve posta hacmi geçen ay-

lardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık %22 arttı.   

Tosyalı Holding, Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Senegal hükümetiyle iyi niyet anlaşması imzaladı. Tosyalı Hol-

ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Afrika’daki yeni yatırımımızı, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika’nın giriş kapısı 

olarak nitelendirilen Senegal’de gerçekleştireceğiz. Yer seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı vurmayı planladığımız yatırım, önce-

likle Senegal’in, ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını karşılayacak” dedi. 

2018’in ilk yarı Dijital Reklam Yatırımları IAB (Interactive Advertising Bureau) Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR ilk 6 ay sonuçla-

rına göre dijital reklam yatırımları, 2017’nin aynı dönemine oranla %14 oranında artarak 1,2 Milyar TL’ye ulaştı. 

Süt ve süt ürünleri sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından Yörsan Gıda, konkordato talep etti. Hürriyet'teki habere göre konkordato 

başvurusu önceki gün Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesine yapıldı. Dava başvurusunda, şirketin mali güçlük içinde olduğu kaydedildi. Dava dilek-

çesine göre, ekonomide yaşanan genel sıkıntıların şirketin mali yapısını olumsuz etkilediği belirtildi.  
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı sektör olarak 

desteklediklerini ifade etti. Bayındır “%10, gerekiyorsa daha fazla indirimle bu programda yerimizi alacağız ve bütün gücümüzle destekleyeceğiz." 

sözlerini kullandı. Bayındır, turizmde 2019 beklentilerine ilişkin bugünden 2019 yılını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak iyimser olduğunu ifade 

etti. Bayındır sektörü değerlendirirken, sektörde fiyat artışlarının yaşandığını ancak bunun turist sayısı ve doluluk oranı artışı kadar hızlı artmadığı-

nı belirtirken turist başına yapılan harcamanın artırılması gerektiğini vurguladı. Bayındır kişi başına düşen harcamaların Avrupa ülkelerinin çok 

altında kaldığını ve bunun gelen ziyaretçilerin eğlence, gastronomi, kültür/sanat gibi alanlardaki harcamalarının artırılması ile sağlanabileceğini 

ekledi.  

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi ve Türkiye İş Bankası iş birliği MONIAC'a yeniden hayat verdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, İÜ 

İktisat Fakültesi’nin envanterinde yer alan, ancak onlarca yıldır çalışmaz durumda bulunan Milli Gelir Hesaplama Makinesi MONIAC (Monetary 

National Income Analog Computer), Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla çalışır duruma getirildi. Dünyada 13 adet orijinali bulunan MONIAC içerisin-

de çalışır halde olan ise yalnızca 4 adet. MONIAC, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlık katında sergileniyor. 

YEKDEM Kapsamındaki lisanssız santrallerin üretim verisi yayımlanmaya başlandı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nden (EPİAŞ) yapılan 

açıklamaya göre enerji piyasalarında, piyasa katılımcılarının bilgiye zamanında, doğru ve eşit bir şekilde ulaşması, sürdürülebilir ve öngörülebilir 

bir piyasa ortamının tesis edilmesi için YEKDEM kapsamındaki lisanssız santrallerinin üretim miktarları şeffaflık platformuna 10 Ekim tarihi itibarı 

ile eklendi. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleşiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adı altında yeni bir kurum kurula-

cağını ifade etti. Kısaca MAPEG diye adlandırılacak yeni kurum, maden ve petrole ilişkin ruhsat işlemleri, onların denetlenmesi takibini yapmakla 

yükümlü olacak. Çatı ve cephe uygulamasındaki gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dönmez, "Güneş enerjisi üretiminde geçtiğimiz yıl bir 

rekor kırdık. Avrupa Birliği’nde bile bizim kadar güneş santrali kuran bir ülke çıkmadı" diyerek kurulum kapasitesinde 5 bin megavatın aşıldığını ve 

yaklaşık 6 bin megavata doğru gidildiğini anımsattı. Güneş enerjisini yedekleyebilmek için enerjinin, elektriğin depolanmasına yönelik teknolojile-

rin de geliştiğini söyleyen Fatih Dönmez, bir sonraki adımın elektrik depolaması için batarya üretmek olduğunu belirtti. Kömürde de ciddi bir linyit 

rezervi olduğunu paylaşan Dönmez, yaklaşık son keşiflerle birlikte linyit rezervinin 15 milyar tondan 18 milyar tona çıktığını söyledi. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, petrolde talebin güçlü olduğunu ve daha fazla arzın gerektiğini belirtti. Bloomberg 

TV’ye petrol piyasasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Birol, piyasanın “çok sıkı” olduğunun altını çizdi ve pahalı enerjinin geri döndüğünü belirtti. 

Birol, yaptığı değerlendirmede, “Eğer önemli üreticilerden büyük çaplı hareketler gelmezse, bu yılın dördüncü çeyreği çok, çok zor olacak,” dedi. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, otomobillerin emisyon salımını %35 düşürmeye yönelik düzenleme konusunda uzlaşı sağladı. Avrupa ekono-

misinin öncü alanlarından olan otomotiv sektörünü etkileyecek düzenlemeye göre, otomobil ve kamyonların emisyon salımı ilk etapta 2025 yılına 

kadar 2021 yılı seviyelerinin %15 altına indirilecek. Otomobiller için emisyon salımı 2030'da 2021 yılı seviyelerinin %35 altına, kamyonlar için %30 

altına düşürülecek. 

Batman’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük petrol rezervine sahip olan Batı Raman Türkiye’nin petrol ihtiyacının üçte birini karşılayabilir. 9. 

Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’de Petrol ve Doğal Gaz Aramacılığı: Gelecek Stratejileri” oturumunda konuşan Yakın 

Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Serhat Canbolat, Batı Raman’da 2,5 milyar dolarlık bir yatırımla 65 milyar 

dolarlık bir varlığı ekonomiye katma imkânı olduğunu belirtti.  

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu sene ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yukarı çektiğini duyurdu. EIA'nın "Ekim 2018 

Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılsonunda 74 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü 

ham petrolünün ortalama varil fiyatının da yılsonunda 68 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi. EIA, ABD'nin bu seneye yönelik ham petrol üre-

tim beklentisini günlük ortalama 10,7 milyon varilde sabit tuttuğunu duyurdu. 
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2019 yılı sonuna kadar 200 noktaya şarj istasyonu kurulması planlanıyor. Zorlu Enerji çatısı altında faaliyet gösteren Zorlu Energy Solutions 

(ZES), Türkiye’yi elektrikli araçlar için kurulum maliyeti 30-40 bin dolar olan hızlı şarj istasyonlarıyla donatmaya başladı. Zorlu Enerji CEO’su Başka-

nı Sinan Ak’ın verdiği bilgiye göre bugün itibariyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu, Eskişehir, Balıkesir, Afyonkarahisar, Bilecik ve Uşak’ta 10 noktada 

ZES hızlı şarj istasyonu yer alıyor. 

Kızılay serbest piyasadan elektrik satın alacak. Türk Kızılayı, orta gerilim ve alçak gerilim abonesi olan ve serbest tüketici belgesi almaya hak 

kazanan kendisine bağlı birimlerin ihtiyacı olan elektrik enerjisini, tam tedarik esasına göre, günün her saatinde kesintisiz olarak temin edecek 

şekilde, serbest piyasadan satın almak için kapalı zarf usulüyle, 6 Kasım günü ihale düzenleyecek.  

Türkiye'nin toplam makine ihracatı Eylül'de %17 arttı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Üçüncü çeyrek sonunda 18 milyar 

dolarlık yılsonu hedefini destekleyen bir başarıya imza atan sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı %58,6'ya yükseldi. Bu ivmeyi 

 

Özler Grup konkordato talep etti. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı projelerde yer alan ve kamu sektöründe çok sayıda projeye imza atan İzmir mer-

kezli Özler Grup İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Halihazırda Büyük Menderes Nehri’nin bakım ve onarım 

işlerini yürüten Özler Grup bünyesinde Asyapı İnşaat, Efetaş Mühendislik ve Özler Makina var.  
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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. 


