
Cuma günü jeopolitik gelişmeler ile birlikte dolar karşısında kayıplar yaşa-

yan TL yurtiçi piyasaların kapalı olduğu üç günde yoğun jeopolitik ve iktisadi 

haber akışı karşısında 5,71 seviyesini korudu. Güne de bu seviyeden başla-

dık. İçeride gündem bugün yoğun: TBMM Genel Kurulunda, ekonomi alanın-

da düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. CHP 

ve HDP'nin meclis grup toplantıları yapılacak. Veri tarafında ise Türkiye İsta-

tistik Kurumu, Nisan dönemi İşgücü İstatistiklerini açıklayacak. Hazine ise Ha-

ziran dönemi bütçe dengesini açıklayacak.  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 

bir kademe indirerek BB-‘ye düşürdü, görünümü ise negatifte tuttu. Diğer 

bir kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD yaptırımlarının özellikle Türki-

ye'nin bankacılık sektörünü hedef alması halinde ülkenin kredi notunun düşü-

rülebileceğini belirtti. S&P, Türkiye'yi B+ kredi notu ve durağan görünümle 

derecelendiriyor.  

Anadolu Ajansı'na haftasonu yaptığı açıklamada TCMB Başkanı Murat Uy-

sal, finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklar başta ol-

mak üzere tasarruflarında bulunan araçları etkin bir şekilde kullanacaklarını 

söylerken; mevcut gelişmelerin para politikasında hareket için bir manevra 

alanı oluştuğuna işaret ettiğini belirtti. Başkan Uysal, "Elbette enflasyondaki 

olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş 

sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini no-

minal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur. Enflasyon gö-

rünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler 

gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korun-

duğu bir çerçeveyi esas alacağımızı ifade edebilirim." yorumunu yaptı. Mer-

kez Bankası para kurulu 25 Temmuz'da toplanıyor.  

Mayıs ayında sanayi üretimindeki daralma hız kesti. Takvim etkisinden arın-

dırılmış seride, sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,3 gerilerken, 

mevsim etkisinden arındırılmış seride ise aylık bazda %1,3'lik artış kaydedildi. 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 97,098             -2.32% 6.95% 6.39%

BİST-30 122,239          -2.29% 7.69% 6.91%

XUSIN 109,646          -1.48% 1.68% 4.55%

XBANK 140,353          -3.35% 18.91% 19.21%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7116 0.06% -3.26% 8.02%

Euro/TL 6.4220 -0.36% -2.54% 6.11%

Sepet Kur* 6.0708 -0.08% -2.88% 7.02%

Euro/Dolar 1.1257 -0.11% 0.55% -1.85%

Dolar/JPY 107.90 0.01% -0.61% -1.52%

DXY 96.9330 0.02% -0.64% 0.81%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.97% 19.00%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.22% 17.06%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.13% 7.10%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.09% 2.14%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.03         5.212%

22 Nisan 2020 5.125% 99.81            5.367%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.25            7.083%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1413.68 -0.13% 5.55% 10.21%

Reuters/Jefferies CRB* 193.47 -0.68% 4.93% 9.21%

Brent (Dolar/varil) 66.48 0.12% 7.11% 22.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.41 -0.58% -2.43% -18.57%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Bu değerlerin piyasa beklentilerine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtelim. Sanayi üretiminde Mart ayı verisi ile birlikte ilk çeyreğe ilişkin 

veriler ekonomide dipten çıkışa işaret etmişti. Ancak Mart ayından başlayarak finansal piyasalarda oynaklığın şiddetlenmesinin ardından ikinci 

çeyrekte sanayi aktivitesinde toparlanma duraksadı. Bu durumu gerek öncü PMI ve TCMB reel kesim güven endeksi verilerinde, gerek ivme 

kaybeden ticari kredi büyüme hızında, gerekse Nisan ayı sanayi üretiminde görmekteydik. Yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda, %4,7 daralan sana-

yi aktivitesi, Mayıs ayındaki hafif toparlama ile birlikte ikinci çeyreğin ilk iki ayında %1,9 küçüldü. Öte yandan, veriler ilk çeyrekte kaydedilen 

ortalama üretim değerine kıyasla, Nisan ve Mayıs ortalamasının %1,7 yükselmiş olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla Mayıs ayı rakamlarında 

görece ılımlı bir yavaşlama kaydedilmiş olmasını önemli buluyoruz. Haziran ayı öncü verileri  de bu kanaatimizi güçlendiriyor.  

Türk parası kıymetini koruma (TPK) hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2008-32/35 sayılı tebliğin, bankaların altın, gümüş veya platin kredileri-

ne ilişkin hükmünde düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin 13 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan tebliğle, bankaların depo hesapları kar-

şılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye'de yerleşik müşteriye TL, yurt dışında yer-

leşik müşteriye ise TL veya döviz olarak ödenmesi suretiyle; Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon dolar ve ortala-

ma vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere, altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilmesine olanak tanıyan hüküm yürürlükten kaldırıldı. 

Ereğli Demir-Çelik (EREGL) – Ulusal ve uluslararası medyada yer alan, Ereğli’nin British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulun-

duğunu iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İngiltere’nin en büyük ikinci çelik üretici konumunda olan British Steel’in, Mayıs 

ayında iflas sürecini başlatmaya hazırlandığı belirtilmişti. Şirket bu dönemde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin olumsuz etkileri-

nin giderilebilmesi için İngiliz hükümetinden finansman talebinde bulunmuştu. 

Rusya ile ticarette “demir yolu” atağı. Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını geliştirmek için geçtiğimiz aylarda Rusya Demir 

Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, Eylül ayında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşı-

malarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir 

yolu kuruluşları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği yapılmasına ilişkin 6 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalandığını söyle-

di. Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya'nın yanı sıra 

Türkiye'nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Shakhban-

darov, şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında 1,5 senede 140 bin ton taşındığını hatırlattı ve hedeflerinin bunu bir senede 1 milyon tona, 

orta vadede de 5 milyon tona çıkarmak olduğunu belirtti.  

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemi-

ne göre %13 azalarak 735 bin adete geriledi. Aynı dönemde otomobil üretimi ise %12 düşüşle 492 bin 700 oldu. Ocak-Haziran döneminde 

toplam ticari araç üretimi %15 azalırken, ağır ticari araç üretimi %30, hafif ticari araç üretimi ise %14 oranında geriledi. Bu yılın ilk yarısında, 

geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ihracatı adet bazında %8, otomobil ihracatı %9 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 634 

bin 768, otomobil ihracatı ise 419 bin 46 düzeyine geldi. Söz konusu dönemde toplam ihracat dolar bazında %7 düşerken, euro bazında ise 

geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %45 azala-

rak 200 bin 901 oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Temmuz başı itibarıyla araç satışlarında sona 

eren ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmayacağı bilgisini resmi olarak aldıklarını söyledi ve sektör için yeni formüllerin şart olduğunu ifade etti. 

Yenigün, "Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konu-

suna vurgu yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.   
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Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin otomotiv sanayisiyle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesinin şirketin strate-

jik bir hedefi olduğu bildirildi. KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, şirket bünyesinde kurulan bir komisyonla savunma sanayisine çe-

lik tedariki için çalışma başlatıldığı, bu amaçla sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. 

KARDEMİR ayrıca, savunma sanayisi gibi otomotiv sanayisi için de bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydetti. Şu an için muhtelif aktarma 

elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerinin, çubuk 

ve kangal formunda otomotiv yan sanayisinin hizmetine sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Otomotiv lastik teli imala-

tında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde kurulu küresel bir üreticiyle yürütülmektedir. 

Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hiz-

metine sunulacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda Ar-Ge faaliyetlerinin artarak 

devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıklamıştır. Bu dönüşümlerden biri de KARDEMİR'de yaşanmakta-

dır. Bu çalışmaların KARDEMİR'i de bu alanda küresel bir ürün tedarikçisi konumuna getireceğine inanıyoruz." 

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişlet-

meye karar verdiklerini bildirdi. Cuma günü yapılan Volkswagen Denetim Kurulu toplantısında, Ford ile elektrikli ve otonom araç teknoloji-

leri konusunda iş birliği için yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Otomobil üreticileri böylece Ar-Ge masraflarını paylaşırken, geliştirdikleri teknoloji ve 

araç bileşenlerini ortak kullanarak, rahat rekabet edebilme imkânı kazanmayı hedefliyor. Şubat ayında Almanya'nın diğer otomobil üreticileri 

Daimler AG ve BMW, kaynaklarını otomatik sürüş teknolojisi konusunda birleştireceklerini açıklamıştı. Volkswagen Denetim Kurulu toplantı-

sında, şirketin 1,3 milyar euroluk yeni otomobil üretim tesisinin hangi ülkede kurulacağına dair karar vermesi de bekleniyordu ancak toplantı 

sonunda bu konuya ilişkin bir karar açıklanmadı. 

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %16 artarak 1,4 milyar liraya yükseldi. 

Araştırma kuruluşu GfK'nin verilerine göre, küçük ev aletleri sektörü 2018 yılını dünyada ve Türkiye’de cirosal büyüme ile kapattı. Dünyada 66 

milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan sektör bir önceki yıla göre %7,4 büyüme gösterdi. Sektörde yeni nesil Türk kahve makinelerinin 

ve filtre kahve makinelerinin etkisi ile sıcak içecek hazırlama ve ütü en çok büyüyen kategoriler olurken, gıda hazırlama ünitelerinde power 

blendarlar, saç kurutma makineleri ve şekillendiriciler pazarı da büyümeyi sürdürdü. 

Makarna üretim ve ihracatında önemli bir konumda bulunan Türkiye, yılın ilk 5 ayında %9 artışla 251,8 milyon dolar dış satım geliri elde 

ederken, ulaştığı ülke sayısını da 160'a çıkardı. Anadolu Ajansı’na sektördeki gelişmeler hakkında konuşan Türkiye Makarna Sanayicileri Der-

neği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu "Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 230 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz vardı. Bu yıl ise 

251 milyon 852 bin 338 dolarlık gelirle %9'luk büyümeyi realize etmiş olduk." dedi. Miktar bazında da artış yaşandığını ifade eden Külahçıoğlu, 

Ocak-Mayıs döneminde ihraç edilen makarna miktarının 2018'in aynı dönemi göre %7 artarak 538 bin 824 tona çıktığı bilgisini verdi. Külahçı-

oğlu, geçen yıl 154 ülkeye yapılan ihracatın Fildişi Sahili, Malavi, Polinezya, Mayotte, Peru, Dominik Cumhuriyeti'nin eklenmesiyle 160'a çıktı-

ğını ifade ederek, bu yeni 6 pazara 2019'un ilk 5 ayında 700 tona yakın ürün gönderildiğini bildirdi. Makarna tüketiminde dünya sıralamasında 

8. sıraya yükseldiğimizi belirten Külahçıoğlu "Kişi başı tüketim 8 kilogram, bu da sevindirici. Bunu daha yukarıya çıkarmak için farklı kanallar-

dan tüketicileri bilgilendiriyoruz. Ev dışı tüketim ciddi artış gösterdi. Artık dışarıda da makarna tüketimi tercih edilir hale geldi." değerlendir-

mesinde bulundu. 

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Ahmet Yılmaz, geçen yıl 178 milyon 800 bin dolarlık tohum ithalatı yapıldığını 

belirterek, en çok Fransa’dan tohum ithal edildiğini ifade etti. Türkiye’nin tohum ihracatının ise geçen yıl 152 milyon dolara ulaştığını belir-

ten Yılmaz, en büyük ihracatın Rusya, Ukrayna ve Irak’a gerçekleştirildiğini dile getirdi. Yılmaz, Türkiye’de bulunan 900 tohum sanayicisinin 

841’inin yerli olduğuna dikkati çekerek, yerli firmaların ürünlerini geliştirerek ihracatta rekabet gücü kazanmak için çalışma yürüttüklerini kay-
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detti. Yılmaz, üretim hedeflerine de değinerek, “Geçen yıl, 2023 hedefimiz olan 1 milyon ton tohum üretimini tutturarak 1 milyon 59 bin 316 

ton sertifikalı üretimi yakaladık. 2023 için sertifikalı tohum üretim hedefimizi büyüterek 1,5 milyon ton olarak revize ettik” diye konuştu.  

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2019 ürünü fındık alımı için piyasaya girecek-

lerini ve pazar şartlarının üzerinde alım fiyatı uygulayacaklarını söyledi. Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerine çıkarak ürün 

kabullerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Bayraktar, "Son 4 yıldan bu yana uyguladığımız bir metot var, piyasada oluşan fiyatın bir miktar 

üzerinde üreticilerimizden fındık alımı yapıyoruz. Bu politikamızı 2019 fındığı için de sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.  Bayraktar, ayrıca, yeni 

mahsul rekoltesinin 700 bin ton olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.  

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’de buğday sektörünün olası  kuraklığa karşı hazırlık yapması 

gerektiğini belirtti. Türkiye'de yıllık ortalama 19-20 milyon ton civarı buğday üretimi yapıldığını söyleyen Ulusoy kurak bir senede bu rakamın 

%20 azalma ihtimali olduğunu, bu nedenle buğday üretiminin 21 milyon tona çıkarılıp, 5 milyon tonluk emniyet stoku oluşturulması gerektiği-

ni sözlerine ekledi. Sulama imkanlarının zayıf olduğu yerlerde buğday üretimi dışında teşvik verilmemesinin, üretimin sürdürülebilirliği için 

depolama imkanlarının artırılmasının ve lisanslı depoculuğa hız verilmesi gerektiğinin altını çizen Ulusoy, yıllık 20 milyon ton buğday, 7-8 mil-

yon ton arpa, 5-6 milyon mısırdan oluşan 33 milyon tonluk tahıl üretimi için yaklaşık 10-12 milyon tonluk lisanslı depoculuğa ihtiyaç olduğunu 

söyledi.  

Kahramanmaraş’a 127 milyon lira çevre yatırımı yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Çevre Altyapı Temel 

Hizmetler Birliği, 127 milyon lira yatırımla Afşin ilçesinde Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi kuracak. Tesis; Afşin, Elbistan, Ekinözü, 

Göksun ve Nurhak İlçelerindeki katı atıkların toplanması, düzenli depolanması ve bertaraf edilmesi faaliyetlerinde bulunacak.  

TBMM’ye sunulan torba yasaya göre, YEKA projelerinde işletmeye alma süresi 36 ay uzatılıyor. Düzenleme ile ayrıca proje şirketi bünye-

sindeki hisse devri dahil ilgili sözleşmenin devredebileceği ifade edildi. Bahsi geçen gelişme ile 2017 yılında 1.000 MW’lık YEKA GES-1 ihalesini 

kazanan Kalyon-Hanhwa Q Cells ortaklığı sonlandırılabilecek ve Kalyon proje için yeni bir hissedar arayabilecek. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan
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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. 


