
Petrol fiyatları dipte. Petrol fiyatları küresel talebin azaldığı ve arz fazlası kaygıla-

rıyla dün %7 düştükten sonra toparlanmaya çalışırken hisse piyasaları küresel 

ekonomik büyümenin güç kaybettiği endişeleriyle geriledi. Yarın açıklanacak stok 

verisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD ham petrol vadeli 

fiyatları dün %7 ile üç yıldan uzun bir sürenin en sert günlük düşüşünü kaydetti. 

Dün gece 54,75 dolar ile bir yılın dip seviyesine gerileyen ABD ham petrolünün varil 

fiyatı son olarak %0,5 ekside ve 55,43 dolarda bulunuyor. Bu değerler önemli des-

tekler konumunda. Brent ham petrolü ise dün %6,8 düşerek 64,61 dolar ile sekiz 

ayın dip seviyesini gördükten sonra %0,2 ekside 65,33 dolardan işlem görüyor. 

Brent ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşmasıyla birlikte Ekim ayı 

başında dört yılın zirvesi olan 86,74 dolara kadar yükselmesinden bu yana %25'e 

yakın değer yitirdi. ABD borsaları petrol fiyatlarına paralel değer yitiren enerji şir-

ketlerindeki kayıplarla dün geriledi, ancak teknoloji hisselerindeki kazanımlar ve 

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedileceği beklentisi kayıpları sınırladı.  

Bugün yurtdışından veri akışı yoğun. Saat 10.00'da Almanya'da üçüncü çeyrek 

öncü milli gelir büyüme rakamı açıklanacak. İkinci çeyrekte %0,5 büyüme kaydeden 

Alman ekonomisinin %0,1'lik sınırlı bir daralma yaşaması tahmin ediliyor. Saat 

12.30'da İngiltere'de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak ve beklenti %2,5. Euro Bölge-

si'nde üçüncü çeyrek öncü büyümesi ve Eylül ayı sanayi üretimi verileri saat 

13.00'te gelecek. Bölgenin üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekte olduğu gibi yine %0,2 

büyüdüğü öngörülürken bölgede sanayi üretiminin ise %0,4 daralması tahmin edil-

mekte. Günün en önemli verisi ise saat 16.30'da ABD'den gelecek Ekim ayı manşet 

ve çekirdek TÜFE rakamları olacak. Beklentiler manşette aylık %0,3; çekirdekte ise 

aylık %0,2'lik artış. Bu rakamların üzerinde bir değer son dönemde hızla güçlenen 

dolarda hareketin devamına neden olabilir. Son olarak bugün saat 17.00’de 

Brexit'in ve İngiliz sterlininin kaderini tayin edecek oturumda Başbakan May kabi-

nesinden anlaşma taslağının onaylanmasını talep edecek ve onay geldiği takdirde 

taslak İngiliz parlamentosuna gelecek. İngiltere'nin gümrük birliği içinde kalması ve 

Kuzey İrlanda sorunu temel tartışma maddeleri olmaya devam ediyor. Euro ve ster-

lin, İngiltere'nin bir yıldan uzun süren müzakereler sonucunda AB'den çıkmak için 

taslak bir metin üzerinde Brüksel ile anlaştığı haberleriyle değer kazandı. Euro ve 

sterlindeki yükseliş doların da 16 ayın zirvelerinden gerilemesini sağladı. Doların 

14-Kas Almanya, GSYH büyümesi, 3Ç18 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Eylül 
 Euro Bölgesi, Avrupa Maliye Bakanları toplantısı 

15-Kas TCMB, Özel sektör yurtdışından sağlanan kredi borcu, Ekim 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Eylül 
 Hazine ve Maliye Bak., Bütçe gerçekleşmeleri, Ekim 
 TCMB, Beklenti anketi, Kasım 

 ABD, Perakende satışlar, Ekim 
16-Kas TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri 
 TCMB, konut fiyat endeksi 
 ABD, Sanayi üretimi, Ekim 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.88            7.714%

22 Nisan 2020 5.125% 96.35            7.858%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.50            9.202%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,709             1.38% -6.00% -19.62%

BİST-30 116,230          1.58% -5.43% -18.21%

XUSIN 111,461          1.10% -11.24% -13.87%

XBANK 117,450          2.67% 0.25% -31.47%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4766 0.30% -5.57% 44.54%

Euro/TL 6.1817 0.83% -8.60% 35.93%

Sepet Kur* 5.8292 0.44% -7.06% 39.82%

Euro/Dolar 1.1289 0.64% -3.11% -5.89%

Dolar/JPY 113.80 -0.03% 1.85% 1.00%

DXY 97.3030 -0.18% 2.37% 5.43%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1201.96 0.11% -1.80% -7.72%

Reuters/Jefferies CRB* 194.18 -1.83% -7.44% -3.21%

Brent (Dolar/varil) 65.47 -6.63% -19.58% -2.09%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.10 -0.98% -3.67% 37.52%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.98% 21.09%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.00% 16.91%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.52% 7.47%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.15% 3.15%
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başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen DXY endeksi düne göre %0,25 kayıpla 97,15'te bulunuyor. Endeks Pazartesi 97.69 ile 16 ayın zir-

vesini görmüştü. İtalya'da ise hükümet Brüksel'e karşı geri adım atmıyor. 

Hazine, bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesinin ardından gerçekleştirdiği üç ihalede ROT dahil piyasadan 810 milyon TL, toplam-

da ise 3,1 milyar TL borçlanırken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi piyasanın oldukça altında oluştu. 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında orta-

lama bileşik faiz %18,79 olarak gerçekleşti. Ekim ayında yapılan ihalede 2 yıllık gösterge tahvil faizi %25,98 olmuştu. Dün valörde kapanış faizi %

19,98 ile uzun süre sonra %20'nin altına gelmiş oldu. Hazine'nin uzun vadeli tahvil ihalelerini iptal ederek borçlanma vadesini kısaltması ve sonra-

sında ihalelerde karşılama oranlarını düşük tutmasıyla ikincil piyasada tahvil talebi yükseldi ve faizlerde aşağı hareket hızlandı. Uzun vadelerde 

boşta kalan likidite, dövize yönelmediği takdirde, getiri eğrisinin uzun tarafında bir miktar daha aşağı yönlü hareketin gerçekleşmesi olası. 10 yıllık 

gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama %17,04, valörde son işlemde ise %17,00 seviyesindeydi. 

Dünyanın başlıca endeksleme hizmeti sağlayıcısı MSCI, altı şirketin hisse senedini Türkiye endeksinden çıkardı. MSCI tarafından gece saatlerin-

de yapılan açıklamada, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO, Tofaş, Vakıfbank, Ülker Bisküvi ve Yapı Kredi hisselerinin endeksten çıkarıldığı belirtil-

di. Endekse yeni hisse eklenmedi. MSCI endeksleri birçok uluslararası fon tarafından tarafından gösterge kabul ediliyor. 

Ziraat Bankası yurtdışında 2,5 milyar dolar tutara kadar portföyündeki kredilerin teminat olarak kullanılacağı teminatlı menkul kıymet ihracı 

kararı aldı. Bankanın dün gece KAP'a yaptığı açıklamada yönetim kurulunun genel müdürlüğü teminatlı menkul kıymet programı kurması için 

yetkilendirdiği ve program kapsamında kredilerin teminat olarak kullanılacağı varlık teminatlı menkul kıymet veya ipotek teminatlı menkul kıymet 

ihraç edileceği ifade edildi. 

Konkordato sisteminde ortaya çıkan bazı sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Geçtiği-

miz hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan etti-

ğini belirterek, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Kanun teklifinde yer alan genel gerekçe bölü-

münde “Yaklaşık sekiz aylık uygulamanın takibi neticesinde, ortaya çıkan bazı sorunların çözümüne yönelik de düzenlemeler yapılmaktadır. Bu 

kapsamda teklifle konkordato talebine eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak değiştirilmekte 

ve bu raporu hazırlayacak bağımsız denetim kuruluşları ile raporun standardı konusunda uygulamada yaşanan sorunları çözecek mahiyette düzen-

lemeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 11 Kasım’da yayınlanan 36 mesleğe ilişkin getirilen yeni Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Zorunluluğu düzenlemesi hakkında açıklama yaptı. Selçuk, tebliğlerde yer alan mesleklerde belge almak isteyen çalışanların 2019 yılsonuna 

kadar sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını belirtti.  

Türkiye'nin “yerelleştirme” çalışmaları başlattığı eczacılık ürünlerindeki ihracatı, yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla  

%49,4 artarak 845,7 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye yılın 9 ayında 161 ülkeye eczacılık ürünü 

ihraç etmeyi başardı. İhracatta, başta Güney Kore olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkeleri öne plana çıktı. Türkiye'nin, 1 Mayıs 2013'te mal alım 

satımına ilişkin serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyduğu Güney Kore'ye eczacılık ürünleri ihracatı, bu dönemde 2017'nin aynı dönemine kı-

yasla yaklaşık 6 katına çıkarak 44,7 milyon dolardan 254,2 milyon dolara yükseldi. Böylece sektörün en fazla ihracat yaptığı yer Güney Kore olur-

ken, bu ülkenin toplam sektör ihracatı içindeki payı %30'u buldu. Türkiye, söz konusu dönemde Asya ülkelerinin yanı sıra özellikle ilaç sektöründe 

iddialı gelişmiş ülkelere ihracatını da önemli oranda artırdı. Dünyanın önemli ilaç şirketlerine ev sahipliği yapan Almanya'ya yönelik ihracat Ocak-

Eylül’de yıllık bazda %43,4 artarak 12,9 milyon dolardan 18,5 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde İtalya'ya ihracat %76,5 artışla 3,4 milyon dolardan 

6 milyon dolara yükseldi. İlaç sektöründe iddialı ülkelerden ABD'ye ihracat da bu dönemde %22,2 artarak, 1,8 milyon dolardan 2,2 milyon dolara 

yükseldi. Afrika ve Orta Doğu pazarına bakıldığında, Libya öne çıktı. Bu ülkeye ihracat yılın 9 ayında %35 artarak, 15,1 milyon dolardan 20,4 milyon 

dolara ulaştı. 
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Eylül'de Tavuk yumurtası üretimi azaldı, toplanan inek sütü miktarı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Eylül ayı kümes hayvancılığı 

üretimi istatistiklerine göre Eylül ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi %1,9 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşirken, ticari süt 

işletmeleri tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 artarak 788 bin 331 ton inek sütü toplandı. Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya 

göre %2,4, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Eylül ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %8,2, bir önceki yılın aynı ayına göre      

%30,5 arttı. Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 artarken, ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üreti-

mi 119 bin 172 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 58 bin 179 ton ile bir önceki yılın 

aynı ayına göre %6,8 arttı. Yoğurt üretimi 108 bin 62 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 arttı. Ayran üretimi ise 65 bin 231 ton ile bir önce-

ki yılın aynı ayına göre %5,6 artış gösterdi. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım danışmanı için 38 bin lira destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal 

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 

danışmanlık hizmeti veren ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen işletme sayıları, belirtilen oranın 

altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 38 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak. Ba-

kanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak 

üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için destekten yararlanabilecek. 

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, ayçiçeği tohumu ve yağında güm-

rük vergi oranlarının sıfırlanması ya da düşürülmesinin, yerli üretimi bitireceğini söyledi. Türkiye toplam bitkisel yağ üretiminin %45'ini gerçek-

leştiren Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 95 fabrikanın bitkisel yağ üretimi yaptığını, Türkiye yağlı tohum hasadının %45'inin de bölge-

de gerçekleştirildiğini hatırlatan Çomu, sıfır vergili ithalat kararının alınması durumunda önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda sanayicinin yerli 

ayçiçeği tohumu almayı bırakıp ithal hammaddeye yöneleceğini ifade etti. 

Kayseri Develi'de ve Adana'da toplamda 36 bin baş besilik hayvan kapasitesi olan Saray Halı Hayvancılık İşletmesi konkordato ilan etti. Kayseri 

Develi'de ve Adana'da iki ayrı işletmede toplamda 36 bin baş kapasitesi olan Saray Halı Hayvancılık İşletmesi hem besicilik hem de süt hayvancılığı 

yapıyor. Ayrıca kesimhanesi ve süt üretim tesisleri de bulunuyor. 

Omsan Lojistik, demiryolu taşımacılığında iki büyük projeyi hayata geçirdi. Firma, projelerden biri ile Sivas'ın Divriği ilçesi ve Hatay'ın Payas 

ilçesi arasında yıllık 2 milyon ton cevher taşıyor. Omsan, demiryolu taşımacılığı alanındaki bir diğer projesiyle Türkiye'de ilk kez demiryoluyla yurti-

çinde otomobil taşımacılığına başladı. Firma, İzmit Köseköy'den Mersin Yenice'ye yaptığı haftalık her seferde 204 otomobil taşıyor. 2017’de 1 

milyar TL ciro elde eden Omsan’ın 762 araçlık özmal karayolu nakliye filosu, özmal 82 vagon ve 180 konteynerden oluşan demiryolu filosu, 30 bin 

DWT büyüklüğünde kuruyük, 4 bin 500 DWT büyüklüğünde pnömatik tahliye sistemine sahip çimento gemisi bulunuyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dün yayımlanan 2019 yılı ön YEK listesine göre 2019 yılı için YEKDEM’e 20.801 MW kurulu gü-

cünde başvuru yapıldı. Başvuru yapan santral sayısı 776’ya yükseldi. 

Küresel enerji talebi 2040’a kadar %26,7 artacak. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2018 yılı Dünya Enerji Görünümü raporuna göre, küresel enerji 

talebi 2040’a kadar 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacak. Avrupa’nın enerji talebi 2040’a kadar 256 milyon ton petrol eşdeğeri 

azalacak. Raporda doğal gazın hava kirliliği hassasiyetleri ve kısıtlamaları ile LNG kullanımının artmasının tetiklemesiyle 2030'da kömürü geçerek 

petrolden sonra ikinci büyük enerji kaynağını olmasını beklediklerini vurgulandı. Ayrıca elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı-

nın bugünkü %25'den, 2040’ta %40'a yükseleceği belirtildi. 

Küresel petrol arzı Ekim ayında bir önceki aya göre günde 440 bin varil artış kaydetti. Petrol üretimindeki artışın %70'den fazlası OPEC dışı ülke-

lerden kaynaklandı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 2018 Ekim ayı raporuna göre, Global petrol arzı Ekim ayında ortalama 99,76 

milyon varil/gün oldu. OPEC raporda 2018 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahmini 40 bin varil/gün düşürerek 1,5 milyon varil/gün olarak 

duyurdu. 2018'de talebin 98,79 milyon varil/güne ulaşacağı tahmininde bulundu. 
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Türkiye, Deepsea Metro 2 sondaj gemisini satın alma işlemlerini tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de sondaj 

çalışmasına devam eden Fatih gemisinin son derece modern ekipmanlarla donatıldığını ve ikinci sondaj gemisinin satın alma işleminin tamamlan-

dığını belirtti. Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Fatih Dönmez, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları hakkında “İran bizim sınır komşumuz. 

Doğal gaz ve petrolü oradan alıyoruz. İran ile 5-6 yıllık doğal gaz kontratımız var. TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye’nin %25’lerde bir muafi-

yet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek” dedi. Yeni sondaj gemisi hakkında da 

bilgiler veren Bakan Dönmez, yeni geminin teknik özelliklerinin Fatih gemisi ile aynı olduğunu ve Karadeniz’de yılda iki sondaj yapacağını belirtti. 

Kalyon Türkerler Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., YEKA RES-1 ön lisans projesi için müracaatını tamamladı. Söz konusu başvuru, 5 ayrı ön 

lisans için yapılırken, konsorsiyumun rüzgâr YEKA projesi kapsamında bin megavatlık kapasiteyi oluşturacağı alanlar da netleşti. Buna göre, kon-

sorsiyum tarafından Kırklareli’nde 406, Edirne'de 294, Sivas-Kangal'da 160, Sivas-Gürün'de 90 ve Eskişehir'de 50 megavat olmak üzere toplam bin 

megavatlık rüzgâr enerjisi santrali kurulacak. EPDK kurul kararıyla ön lisansın kabulünün yapılmasının ardından, ihaleyi kazanan konsorsiyumda 

yer alan Siemens'in, 2019 Aralık ayına kadar İzmir'de türbin fabrikasını kurması gerekecek. Böylece, fabrikanın devreye girmesini takip eden 36 ay 

içinde bin megavatlık kapasite kurulmuş olacak.  
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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. 


