
 Dolar/TL’de dün gün içinde 5,30 aşıldı. TCMB'den gelen açıklamalar ve 

Güney Afrika'ya ilişkin gelişmeler TL üzerinde baskı yaratırken akşam 

üzeri ABD'den gelen zayıf perakende verisi bu baskının hafiflemesini sağ-

ladı. TCMB Başkanı 'dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara 

katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceği' söylemi sonrası do-

lar/TL 5,32'yi aştı. Çetinkaya, söz konusu likidite araçlarının ve atılan 

adımların doğrudan para politikasındaki mevcut sıkı duruşa dair bir sin-

yal içeriği bulunmadığını söyledi. TL'deki değer kaybı ile birlikte tahvil-

bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yaklaşık 20 baz 

puan yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün spot kapanışta ortalama 

bileşik faiz %15,01, valörde son işlem ise %15,04 oldu. Gösterge 2 yıllık 

tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz %18,45 valörde son 

işlem %18,53 oldu. Bugün sabahtan Kasım dönemi işsizlik rakamları ile 

Ocak ayı Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin veriler takip edilecek. Piyasa 

kapanışında S&P’nin Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini yayımla-

ması bekleniyor. Nota veya ülke görünümüne ilişkin bir değişiklik öngör-

müyoruz. Siyasetin gündeminde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 

saat 14.30’da Bursa'da düzenleneceği miting yer alıyor. Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak ise 11.00’de İzmir'de "Adım Adım Ekonomi İzmir" 

toplantısına katılacak. 

 ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği hisse senetleri üzerinde baskı 

oluşturmaya devam ediyor. Bloomberg'in haberinde ABD ile Çin'in gö-

rüşmelerde fazla bir ilerleme kaydetmediği ve ABD'nin Çin ekonomisiyle 

ilgili olarak talep ettiği reformlar konusunda iki tarafın uzlaşmadan uzak-

ta oldukları belirtildi. Trump yönetiminin Çin ile ticaret görüşmelerinde 

üst düzey iki müzakerecisi bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pe-

kin'de biraraya gelecek ancak Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry 

Kudlow anlaşma için 1 Mart son tarihini uzatma kararının alınmadığını 

belirtti. 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa ABD'nin Çin'den ithal 200 

milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi %10'dan %25'e 

yükselecek. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.31            6.381%

22 Nisan 2020 5.125% 98.88            6.120%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.00            6.323%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,130          0.48% 5.49% -11.45%

BİST-30 128,786          0.67% 5.26% -9.38%

XUSIN 118,418          0.69% 7.85% -8.50%

XBANK 134,131          1.15% 1.50% -21.73%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2703 -0.18% -0.98% 39.09%

Euro/TL 5.9553 0.11% -2.10% 30.95%

Sepet Kur* 5.6128 0.02% -1.64% 34.66%

Euro/Dolar 1.1299 0.30% -1.16% -5.81%

Dolar/JPY 110.47 -0.47% 1.75% -1.95%

DXY 96.9780 0.09% 0.95% 5.37%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1312.48 0.49% 1.63% 0.77%

Reuters/Jefferies CRB* 185.74 0.01% -0.32% -5.68%

Brent (Dolar/varil) 64.57 0.37% 3.37% -3.08%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.57 -0.93% 2.02% -13.68%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.53% 18.47%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.04% 14.80%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.95% 7.01%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.65% 2.71%
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 Yurtdışı kaynaklı haber akışı gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını zayıflattı.  

 Güney Afrika'nın elektrik üretiminin tamamına yakından sorumlu Eskom'a ilişkin endişeler rand başta olmak üzere tüm gelişmekte 

olan ülke para birimleri genelini baskı altında tuttu. Rand dolar karşısında son 10 günde yaklaşık %7 değer yitirdi.  

 ABD perakende satış verileri küresel dolar gücünü zayıflatırken ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım hızında planladığı yavaşlama eğili-

mini de teyit etti. Perakende satışlar %0,1'lik artış beklentisine karşılık Aralık'ta %1,2 düştü ve son dokuz yılın en büyük gerilemesini 

kaydetti. Manşet rakam üzerinde petrol fiyatlarındaki düşüşün büyük önemi var. Ancak esas olarak ABD'de büyüme hesabına doğrudan 

giren 'kontrol' grubu kaleminde kaydedilen %1,7'lik düşüş ise piyasada endişe yarattı. AVM ve internetten yapılan alışveriş hacminin bir-

likte daralmış olması, hükümetin kapalı kalmasıyla maaşlarını alamayan kamu personelinin harcamadan kaçınmış olduğuna dair bir sinyal 

olabilir. Eğer durum böyleyse hükümetin açılmış olmasıyla endişelerin törpülenmesi gerekir. Ancak her ne kadar perakende satışlar tüke-

timde sınırlı bir yer tutsa da ABD son çeyrek tahminleri bir miktar aşağı revize olacaktır.   

 Çin'de Shangai Bileşik endeksi %0,6, Japonya'nın Nikkei endeksi %1,2 geriledi. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,7 günlük düşüş kaydede-

rek Ekim ayından bu yana yakaladığı en yüksek zirveden geri döndü. ABD ile Çin’in görüş ayrılıkları Amerikan vadelilerini de vuruyor. S&P 

500 vadelileri %0,3 aşağıda. Yen güvenli liman alımlarıyla yükseliyor, dolara karşı %0,2 yükseliyor. Önemli gelişmekte olan ülke para bi-

rimleri de azalan risk iştahından olumsuz etkileniyor. 

 Brent ham petrol fiyatları OPEC öncülüğünde üretim kesintileri ve Suudi Arabistan'ın denizdeki en büyük petrol sahasının kısmi olarak 

kapatılmasıyla 65 doların üzerine çıkarak 2019'un zirve seviyesini gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bu yıl ilk kez 

65 doların üzerine çıkarak 65,10 dolara kadar yükseldikten sonra bu sabah 64,86 dolar seviyesinde bulunuyor.  

 Aralık ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %9,8 geriledi. Üretimde bu denli sert bir düşüş en son ülke ekonomisinin da-

raldığı 2009 yılında görülmüştü. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %1,6 artarak yavaşlayan sanayi üretimi ile milli gelir büyümesi %

1,6 olmuştu. Yılın son çeyreğinde %7,5 daralan sanayi üretimi bu sefer ekonomide küçülme yönünde anlamlı bir olasılığa işaret etti. 2018 

yılına ilişkin %3,2’lik büyüme tahminimizde aşağı yönlü riskler bu veriyle belirginleşti. Ara malı ve sermaye malı üretiminde, sırasıyla, %

12’lik ve %8’lik gerilemeler dikkat çekici boyuta ulaşırken 2019 yılında da yatırımların da sert şekilde daralacağı anlaşılıyor. İmalat sana-

yindeki daralmaya dayanıksız tüketim malı üreten sektörler de katıldı. Vergi indirimleri sayesinde yaratılan taleple dayanıklı tüketim malı 

imalatı üretimi sınırlı bir artış kaydetti. 2019 yılı Ocak ayına ilişkin veriler ve kredilerin mevcut seyri iç talep koşullarındaki zayıflığın deva-

mına işaret ediyor.  

 Aralık 2018 döneminde cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar azalarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Böylece 2018 yılı sonunda cari işlemler açığı 2017 yıl sonuna kıyasla 19,7 milyar dolar azalarak 27,6 milyar dolara geriledi. Milli gelire 

oran olarak bakıldığında, bir sene içerisinde cari açık %5,6 seviyesinden %3,5 seviyelerine gerilemiş oldu (TSKB tahminidir). Ekonomik 

aktivitede yavaşlama ve TL'de yaşanan değer kaybı sonucu ithalattaki sert daralmanın etkisiyle Ağustos—Kasım döneminde ödemeler 

dengesi fazla vermişti. Aralık ayında 3,9 milyar dolarlık enerji ve 0,5 milyar dolarlık altın ithalatı neticesinde cari fazla dönemi sona ermiş 

oldu. Ocak ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri yaklaşık 2,5 milyar dolarlık dış ticaret açığına işaret ediyor. 2019 yılı için cari açık tahmini-

miz 21,9 milyar dolar seviyesinde (GSYH: %2,8) olduğunu hatırlatırız.  

 Ödemeler dengesinin fonlama tarafında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 milyar 

dolar artarak 0,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında yabancıların DİBS satışları sebebiyle 1,8 milyar dolar tutarında 

net çıkış kaydedildi ve Kasım ayındaki girişler nette sıfırlandı. Yabancılar Aralık ayında hisse pozisyonlarında alım tarafında kaldılar. Ban-

kalar, tahvillerinden kaynaklanan 0,4 milyar dolarlık net geri ödeme gerçekleşti. Yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve 

mevduat varlıkları 2,6 milyar dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 1,0 milyar dolar net azalış kaydetti. Bankalar uzun va-

deli kredilerinde nette 1,3 milyar dolar ile ödeme tarafında kaldılar ve 12 ay birikimli borç çevirme oranı %76’ya geriledi. Resmi rezervler-

de ise Aralık'ta 0,9 milyar dolarlık bir artış yaşandı. 



Gündem | 15 Şubat 2019 3 

 01-08 Şubat haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 119 milyon 

dolar azalışla 20,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Banka-

sı'nın döviz rezervleri 1,3 milyar dolar artışla 78,4 milyar dolara yükseldi. 

Böylece toplam rezervler 1,2 milyar dolar artışla 98,8 milyar dolara ulaş-

mış oldu. 

 1-8 Şubat haftasında Türk parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 

2,8 milyar TL artış kaydederken, bir önceki yılın aynı haftasına göre     

%1,2 oranında artış kaydetti. Yabancı para krediler ise haftalık olarak 

0,4 milyar dolar azalırken, geçen yılın aynı haftasına göre %3,9 oranında 

azalış kaydetti. Böylece yabancı para kredi bakiyesi 161   milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti. Kredilerin 3 aylık eğiliminde Kasım sonundan itibaren görülen toparlanmanın devam ettiği görülüyor.   

 Halkbank (HALKB) - 2018 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka 4. çeyrekte 316 milyon TL net kâr elde etti. Bu 

rakam bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 715 milyon TL seviyesine göre %56 gerilemeye işaret etti. Halkbank’ın 2018 yılı tama-

mındaki net kârı ise 2,52 milyar TL seviyesinde oldu. 2017 yılı 3,72 milyar TL net kar rakamıyla tamamlamıştı. Halkbank, 2018 yılında top-

lam kredilerini bir önceki yılsonuna göre %28 oranında artırarak 333,6 milyar TL’ye taşırken bilanço büyüklüğü %24 oranında artarak 

378,4 milyar TL oldu. Banka ayrıca 2017 yılsonuna kıyasla %29 oranında artırdığı toplam mevduatını 248,9 milyar TL’ye çıkardı. 

 Türk Hava Yolları (THYAO) – Basında yer alan, şirketin İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün devralacağına 

ilişkin haberleri yalanladı. Şirket, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Yönetim Kurulu'nun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunma-

dığını açıkladı. 

 Roche Diagnostik CEO'su Michael Heuer, diagnostiğin Türkiye'deki büyümesini %27 olarak açıkladı. Heuer Türkiye'deki şehir hastane-

lerini önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kayseri, Manisa, Konya, Bursa ve Şanlıurfa'da beş farklı Kamu–Özel İşbirliği 

(KÖİ) projesinin iş ortağı olmayı başardık. Bu yıl da Konya ve Bursa Şehir Hastaneleri ile çalışmalarımız devam edecek" dedi. Roche Global 

CEO'su Severin Schwan da şirketin 2018'de grup satışlarını %7 artırarak 56,8 milyar İsviçre Frangı satış geliri elde ettiğini ifade etti.  

 Yıldız Holding, Kümaş Manyezit'in satışı için Avurturyalı RHI Magnesita ile münhasırlık sözleşmesi imzaladı.  

 Arçelik, ilk kez yurt içinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Arçelik'in 500 milyon TL’lik satış ile yurtiçi özel sektör tahvil piyasasında bir reel 

sektör şirketi tarafından bugüne dek tek kalemde yapılan en büyük işleme imza attığı belirtildi. 728 gün vadeli ve 3 ayda bir değişken ku-

pon ödemeli tahvile yoğun talep geldi. Arçelik, 2013 ve 2014 yıllarında, uluslararası piyasalarda sırasıyla 500 milyon dolar ve 350 milyon 

euro tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmişti. 

 Renault Grubu'nun toplam cirosu 2018'de bir önceki yıla göre %2,3 azalarak 57 milyar 419 milyon euroya geriledi. Renault Gru-

bu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, 3 milyar 612 milyon euro faaliyet kârı açıkladı. 1 Ocak 2018'den bu yana Jinbei ve Huasong mar-

kaları da dâhil satışlar, %3,2 artarak 3,9 milyon adede ulaştı. 2019’da şirketin beklentisinin, 2018’e kıyasla, hem küresel hem de Avrupa 

pazarının stabil seyretmesi yönünde olduğu açıklandı. Uluslararası piyasalarda Rusya’da en az %3, Brezilya’da ise en az %10 büyüme ön-

görülüyor. Bu beklentiler ışığında, ciro artışı, grup bazında %6 operasyon kârlılığı ve otomotivde pozitif işletme nakit serbest akışı sağlan-

ması hedefleniyor. 

 Ekol Lojistik, Körfez devi Invest AD'deki hisselerini geri satın aldı. Ekol Lojistik, %35,97 oranındaki B Grubu paylarının, Invest AD’nin 

dolaylı olarak tam kontrolüne sahip olduğu Rigond Finance S.A.R.L’ den devralması için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu. 2009'da 

Abu Dhabi merkezli Invest AD, Ekol Lojistik'e 50 milyon euro yatırım yaparak ortak olmuştu. 
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Kredi Artışı - Eğilim ve Yıllık Artış
(eğilim: haftalık artış, 13 har. ort., yıllıklandırılmış)

TL Krediler (yıllık artış) TL Krediler (3 aylık eğilim)

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar Son Veri: 8 Şub
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 ABD'li e-ticaret devi Amazon, New York'ta yeni genel merkez açma planından vazgeçti. Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, yeni 

bir genel merkezin kurulması için seçilmiş yetkililerin desteğine ve iş birliğine ihtiyaç duyduğu, bu nedenle itirazlar üzerine bu plandan 

vazgeçildiği ifade edildi. Amazon, şirkete verilen vergi teşviki sözlerinden memnun kalmayan New Yorklu siyasetçilerin muhalefetiyle kar-

şılaşmıştı. Projenin 25 bin kişiye iş sağlaması bekleniyordu.  

 Tarım ürünleri üretici fiyatları Ocak´ta bir önceki aya göre %8,3 arttı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi bu yılın Ocak ayında bir ön-

ceki aya göre %8,3, geçen yılın aynı ayına göre %23,5 arttı. Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık %8, ormancılık ürünlerinde %16,8, balıkçılık-

ta %11,3 artış gerçekleşti. 

 Şeker-İş'ten bio poşet önerisi. Şeker pancarı hamurundan yoğurt kabı, tek kullanımlık çatal, bıçak, bardak ve ambalajların üretilebildi-

ğine işaret eden Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, petrol bazlı polietilenden yapılan plastik torbalar yerine şeker pancarı hamu-

rundan üretilen çevre dostu bio poşetlerin kullanılmasını önerdi. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti. Gülle, 

"Serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle 

Türkiye, gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek." dedi. 2019'da Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika pa-

zarlarına odaklanmaya ve strateji geliştirmeye devam edileceğini vurgulayan Gülle, Avrupa’da pazar lideri olunan kalemlerde Kanada'nın 

ithalatından hiç pay alınmadığını ve bu pazara daha çok yoğunlaşmak gerektiğini belirtti. 

 Enerji torba teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Torba kanun teklifine göre termik santrallerin baca gazı filtresi başta ol-

mak üzere çevre yatırım zorunluluğunu 31 Aralık 2021'e kadar erteleyen madde teklif metninden çıkarıldı. Kabul edilen bir başka önerge 

uyarınca ise 11 Nisan 2013'ten önce kiralanmış ve sahibi kaçakçılık şüphelisi, sanık veya hükümlüsü olmayan tesisler tekrar lisanslandırı-

labilecek. 

 Rönesans Holding, Rusya’da çöpten enerji üretim tesisi kuracak. Çöp atıklarını enerjiye dönüştürecek olan tesis projesi kapsamında 4 

farklı tesis kurulacak. İlk tesisin 2022 yılında devreye girmesi planlanan projenin maliyeti ise yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde. 12 Şu-

bat’ta ortaklık anlaşması imzalanan projenin diğer ortakları Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Japon-İsviçre ortaklığı Hitachi Zosen 

ve Rostec. 

 Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. 

Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Bolu’da 74 megavat kapasiteli Köprübaşı Barajı ve hidroelektrik santralinin 49 yıllık işletme 

hakkına sahip. 

 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesi 2020 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre, 2017 

sonu itibariyle 28 AB üyesi ülkeden 11'i 2020 için belirlenen enerji ihtiyacının %20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hede-

fini yakaladı. Bu ülkeler ise sırasıyla İsveç, Finlandiya, Letonya, Danimarka, Avusturya, Estonya, Portekiz, Hırvatistan, Litvanya, Romanya 

ve Slovenya. 

 British Petrol (BP) 2019 Dünya Enerji Görünümü raporu yayımlandı. Raporda, Çin ve Hindistan’ın yaşam standartlarındaki iyileşmenin 

sürüklediği küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar yaklaşık %33 oranında artması bekleniyor. Raporda, elektrik üretiminin küresel 

enerji artışında %75’lik paya sahip olacağı, enerji arzındaki artışın 2040 yılı itibarıyla %85’inin yenilenebilir enerji ve doğalgaz kaynakların-

dan karşılanacağı bildirildi. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan BP’nin Üst Yöneticisi Bob Dudley, “Rapor dünyanın enerji sistemleri-

nin ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğine odaklanıyor, gelecekte daha fazla enerji ve daha az karbon emisyonu gibi ikili bir zorluğa işaret 

ediyor. Bu ihtiyaca cevap verilebilmesi için şüphesiz birçok farklı enerji türü rol oynayacak.” ifadelerini kullandı. 
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2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

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. 


