
ABD’nin Çin’in 200 milyar dolarlık ürününe, Çin’in de misilleme olarak ABD’nin 60 

milyar dolarlık ürününe 24 Eylül itibariyle tarife uygulayacağını açıklamasının ar-

dından ticaret savaşı endişeleri yeniden tırmanışa geçti. Çin Başbakanı Li Keqiang 

ise bu sabah yaptığı açıklamada, ticaret savaşı nedeniyle ülkenin ihracatını daha 

rekabetçi hale getirmek için yuanın değer kaybetmesine izin vermeyeceklerini söy-

ledi. Li, "Yuanda son dönemde yaşanan dalgalanmalar bilinçli bir önlem olarak de-

ğerlendiriliyor ama bu doğru değil. Tek yönlü devalüasyon Çin ekonomisine yarar 

sağlamaktan çok zarar getirir. Çin, hiçbir şekilde yuanı devalüe ederek ihracatını 

desteklemeyecek" dedi. Açıklamanın ardından Asya endeksleri yükselişini sürdürü-

yor ve böylece kazanımlar ikinci gününe taşınmış oluyor. Çin yuanı, ülkenin başba-

kanı Li’nin ‘devalüasyon yok’ açıklaması sonrası değer kazandı. Öte yandan Başba-

kan Li Keqiang, ülkede büyümenin aksamadan sürmesinin dış ortamdaki önemli 

değişiklikler nedeniyle giderek güçleştiğini ancak Çin'in büyük ölçekli teşviklere baş-

vurmayacağını söyledi. Li ekonomide zorluklar ve sorunlarla başa çıkabilmek için 

Çin'in pek çok araca sahip olduğunu ve makroekonomik politikalarını istikrarlı tuta-

cağını belirtti. Başbakan, Çin'in izleyeceği daha proaktif mali politikanın odak nota-

sının vergilerin ve harçların azaltılması olacağını söyledi. Li, aynı zamanda şirketle-

rin finansman sorunlarının giderilmesi ile, para politikasının temkinli bir çizgide tu-

tulması ve likiditenin beklenebilir bir bollukta olmasının da önemli olduğunu be-

lirtti. Li, rekabet yaratılması amacıyla yabancı şirketlerin piyasa erişiminin de geniş-

letileceğini söyledi. Asya'da Japonya tarafında ise Japonya Merkez Bankası’nın 

(BoJ) faiz toplantısı takip edildi. Banka, politika faizi ile tahvil alım programında, 

beklentiler dahilinde, değişikliğe gitmedi (politika faizi Ocak 2016'dan bu yana -

0,1% seviyesinde); Banka'nın 2020 yılına kadar mevcut politikasını sürdürmesi bek-

leniyor. Son olarak, Pyonyang’da bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon 

Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin nükleer programı nasıl son-

landıracağı konusundaki adımlar üzerinde anlaştı. Buna göre Kim, ülkesindeki bazı 

füze denemesi tesisleri ile nükleer birimleri kapatmayı kabul etti. Piyasalarda ise 

S&P 500 endeksi teknoloji hisseleri öncülüğünde üç haftanın en sert günlük değer 

kazancını yaşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3’ün üzerinde seyrediyor. Bugün 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 16.00’da konuşacak. Brezilya Merkez 

Bankası ise faiz kararı açıklayacak. Politika faizinin %6,5’te bırakılması bekleniyor. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 92.13            13.231%

22 Nisan 2020 5.125% 89.05            12.962%

18 Mayıs 2021 4.875% 77.75            15.365%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,887             0.57% 1.57% -17.73%

BİST-30 117,030          0.51% 1.58% -17.65%

XUSIN 125,132          -0.05% 0.63% -3.31%

XBANK 98,978             0.83% -2.24% -42.25%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.3682 0.87% 3.84% 68.07%

Euro/TL 7.4485 0.99% 5.63% 63.78%

Sepet Kur* 6.9268 0.88% 4.92% 65.66%

Euro/Dolar 1.1665 -0.15% 1.78% -2.76%

Dolar/JPY 112.35 0.46% 1.61% -0.28%

DXY 94.6400 -0.09% -0.65% 2.64%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1197.61 -0.24% 0.16% -8.05%

Reuters/Jefferies CRB* 195.20 0.49% 0.94% -0.40%

Brent (Dolar/varil) 79.03 1.26% 8.81% 18.18%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.93 -0.20% -0.81% -0.88%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.32% 25.32%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.02% 18.97%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.61% 7.57%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.05% 2.99%
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Yurtiçi piyasalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gün içinde ABD’li şirketlerin yöneticileri ile yapacağı görüşme ve Perşembe günü açık-

lanacak Orta Vadeli Program bekleniyor. 

ABD Senatosu, savunma, sağlık, çalışma ve eğitim bakanlıklarına 2019 mali yılı boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe tasarı-

sını 7'ye karşı 93 oyla kabul etti. Tasarının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak ve buradan de geçmesi halinde ABD Başkanı Donald 

Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın Meksika sınırına örülmeye başlayan duvar için finansman içermeyen bütçeyi veto etme hakkı bulunuyor. 

Bütçenin zamanında onaylanmaması ABD’de federal hükümetin harcama yetkisini kaybetmesi ile hayati hizmetler dışındaki tüm hizmetlerine ara 

vermesi (hükümetin kapanması) anlamına geliyor. Uzmanlar federal hükümetin 6 Kasım 2018'de yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasının 

hem Beyaz Sarayı hem Kongre'yi kontrol eden Cumhuriyetçi Parti'nin oylarını olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor. Bu nedenle, bütçe tasarısının 

2019 mali yılı 1 Ekim itibarıyla başlamadan yasalaşacağı öngörülüyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünkü tahvil ihalesinde 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit 

faiz ve bileşik faiz %25,05 oldu. Nominal teklif 1 milyar 552 milyon lira olurken, nominal satış 702 milyon lira, net satış 561,4 milyon lira olarak ger-

çekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 840 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından alınan 3 milyar 501 milyon liralık teklifin 

805,2 milyon liralısı karşılandı. Hazine böylece piyasaya 2 milyar 206,6 milyon lira borçlandı. 

Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu mali ve yatırım kriterleri düşürüldü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 

yer alan Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, yabancıların Türk vatandaşlığını kazana-

bilmek için karşılamak zorunda olduğu en az sabit sermaye yatırımı 2 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama 

şerhi koyularak Türkiye'de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar 1 milyon dolardan 250 bin dolara, belirli 

miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için ön-

görülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım 

fonu katılma payı almak suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 1,5 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. İstihdam 

oluşturma yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için öngörülen istihdam miktarı sınırı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü. Yatırım türleri arasın-

da belirlenen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkün olabilecek.  

Pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatifler ile kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az 500 

olan kooperatif birliklerinin, paylarının çoğunluğuna sahip olduğu anonim ortaklıkların (AO) sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülük 

ve muafiyet esasları belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğine göre, bir kooperatif 

veya kooperatif birliği tarafından doğrudan bir AO'nun sermayesini temsil eden paylarının %50 ve üzerine veya yönetim kontrolüne sahip olunma-

sı durumunda, söz konusu AO payları halka arz olunmuş kabul edilecek. Bu kapsama giren AO'larla ilgili olarak; pay sahibi kooperatif veya koope-

ratif birliği aynı olmak koşuluyla, her bir AO için ayrı ayrı veya ortaklıkların tamamı bakımından yıllık en az 50 milyon TL net satış hasılatı yapmış 

olma şartı aranacak. Kapsam dahilindeki AO'lar, ilgili esas ve standartların uygulanması bakımından ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsa-

da veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilecek. Tebliğ kapsamına giren AO'ların, şartların sağlandığının 

kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmaları gerekiyor. Bu şirketlerin paylarının işlem görmesi için borsa-

ya başvurma zorluluğu bulunmuyor. Uygulama bugün itibarıyla 30 gün sonra başlayacak. 

Fitch, döviz cinsi sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin tebliğin, Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (DPR) işlem hacimlerini düşüreceğini 

öngördü. DPR’lar gelişen piyasa bankalarına uluslararası sermaye piyasalarında cazip koşullarda yabancı para cinsinden fonlama sağlayan finansal 

vadeli seküritizasyonlar anlamına geliyor. Fitch yazılı açıklamasında, Türkiye’deki anlaşmalarda ödemelerin genel olarak ihracat, doğrudan yabancı 

yatırımlar dahil sermaye akımları, turizm ve sınırlı da olsa işçi gelirleri ile ilişkili olduğuna işaret etti. Fitch’in Türkiye’de not verdiği DPR programla-

rının toplamı 15 milyar dolara tekabül ederken, kredi derecelendirme kuruluşu bu işlemlerin anakara (onshore) akımları içermemesi nedeniyle 

hesapladığı borç çevirme kapasite oranlarının (DSCR) bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. 
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ABD'li e-perakende şirketi Amazon Türkiye'de bireysel tüketicilere yönelik faaliyete başladığını açıkladı. Yayınlanan basın bültenine göre bin-

den fazla yerli satıcıyla birlikte milyonlarca ürünü satışa sunan Amazon, gelecek aylarda ürün yelpazesini ve teslimat seçeneklerini geliştirmeyi 

amaçlıyor. 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), tüm dünyada halen en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumundaki Türkiye'de 1 yıllık süreçte 1,1 milyar 

dolarlık uzun vadeli yatırım gerçekleştirirken, 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti. Kurumdan yapılan açıklama-

ya göre, IFC, 30 Haziran'da sona eren 2018 mali yılında Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki 

işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2,9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi. Kuruluş, finansal 

sektörde, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak ve enerji verimliliği 

ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası, TSKB ve Garanti Bankası ile iş birlikleri 

gerçekleştirdi. 

TCMB Temmuz ayına ilişkin “Konut Fiyat Endeksi” raporunu açıkladı. Temmuz ayında konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %10,48'lik 

artış kaydetti. İl bazında bakıldığında İstanbul'da fiyat artışı %3,77, Ankara'da %8,53 ve İzmir'de %16,58 düzeyinde gerçekleşti. Aynı ay enflas-

yon rakamında %15,85'lik bir artış görülmüştü. Bu rakamlara göre konutta yatırımcının reel kaybı %5,37 oranında gerçekleşti. Konut fiyatlarında 

reel kayıp Temmuz ayı rakamı ile birlikte 11. aya taşınmış oldu. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten küresel otomotiv sektörüne ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada, gele-

cek dönemde ABD'de hafif araç satışlarının sakin bir hal alabileceği kaydedildi. Açıklamada, ABD'de artan faizlerin, yükselen araç fiyatlarının, oto-

mobil ithalatına gümrük vergisi getirme tehdidinin, tüketicilerin araç satın alma tercihlerini etkileyeceğine yer verildi. Mevcut zorluklara rağmen 

tüm bölgelerdeki güçlü talebe ilişkin beklentileri yansıtacak şekilde, küresel otomotiv üretim görünümünün gelecek 12-18 aylık dönemde istikrarlı 

olduğu vurgulanırken, hafif araç satışlarının küresel bazda bu yılın sonunda %1,5, 2019 sonunda ise %1,9 seviyesinde artış kaydetmesinin beklen-

diği kaydedildi. Çin’de ise hafif araç satışlarının 2018'de %2 ve gelecek yıl %2,5 seviyesinde artış kaydetmesinin öngörülürken, ABD’de hafif araç 

satışlarının 2018 sonunda %1,2 ve gelecek senenin sonunda %0,6 azalmasının beklendiği bildirildi. 

TÜİK Temmuz ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla 

perakende satış hacmi Temmuz'da bir önceki aya göre %1,3 yükseldi. Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları %1,3, gıda dışı satışlar 

(otomotiv yakıtı hariç) %0,9, otomotiv yakıtı satışları %2,6 artış kaydetti. 

TAV Havalimanları (TAVHL) - İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşası ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile ilgilendiği ve 

bir kısım hisselerine talip olduğuna ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı. Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun oluşturdu-

ğu İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’de yer alan tüm şirketlerin her birinin %20 oranında eşit hissesi bulunuyor. 

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin elektrik santrali yatırımları için yaptığı kredi sözleşmesi hakkında düzenlenen basın toplantısında yayımlanan 

bültende şu bilgiler yer aldı: Akfen Yenilenebilir Enerji toplam 530 milyon dolar değerinde 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuracak. Santral 

yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını Akfen Holding özkaynaklarıyla karşılayacak, 363 milyon doları kredi olarak yerli ve yabancı altı banka tara-

fından sağlanacak. Krediye EBRD, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, KfW IPEX-Bank katıldı. 11 Eylül’de Akfen Yenilenebilir Enerji 

A.Ş.’in bu projeler için EBRD’den 102 milyon dolar kredi aldığı haberi yayınlanmıştı. 

Petrol Ofisi, Kocaeli Derince’de bulunan akaryakıt depolama tesisinde beş adet tank ilavesiyle kapasiteyi 180 bin metreküp arttıracak. Yaklaşık 

19 milyar dolar değerindeki kapasite artış projesinin 3 yıl içinde, 3 faz olarak tamamlanması planlanıyor. Faz 1’e 2019 yılı başında başlanılması, son 

fazın ise 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. 
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BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, Türkiye'ye inançlarının tam olduğunu belirterek, Türkiye'nin jeopolitik önemi çok yüksek olduğunu ve 

uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini açıkladı. Stump, BP ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) tarafından düzenlenen DEK Konuşmaları Toplantı-

sı'nda, Türkiye'nin enerji kaynaklarıyla enerji tüketicileri arasında bir konumda bulunduğunu ve enerji diplomasisi alanında büyük birikime sahip 

olduğunu söyledi. BP için Türkiye'nin dünya çapındaki stratejik 5 pazardan biri olduğunu belirten Stump, stratejik projelerinden ikisinin Türkiye'de 

bulunduğunu kaydetti. Bunlardan birinin, BTC ham petrol boru hattı ve diğerinin TANAP ile Güney Gaz Koridoru Projesi olduğunu ifade eden 

Stump, BTC’nin Azeri petrolünün küresel pazarlara açılan kapısı olduğunu altını çizdi. Bir milyon varil petrol kapasitesine sahip ve 10 yıldır yüksek 

verimle çalışan BTC’nin Temmuz ayında uluslararası piyasalara bugüne kadar 3 milyar varil petrol taşıdığını söyleyen Stump,  BTC'nin en büyük 

hissedarı olarak hali hazırdaki ilişkiyi bu yüksek işletme verimliliğinde sürdürmek istediklerini belirtti.  

Doğal gaza gelecek zam veya indirimler kartlı sayaç kullananlara da yansıyacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “kartlı sayaçlar” 

olarak da bilinen ön ödemeli sisteme ilişkin yeni bir adım attı. Daha önce ön ödemeli sayaç kullanan vatandaş, aylık tanımlanan limit kadar gaz alıp 

depolayabiliyordu. Yeni düzenlemeyle ön ödemeli sayaçlar da, faturalı sayaçlar gibi dağıtım şirketi tarafından aylık okunacak, gün bazlı ortalama 

hesaplanacak, doğal gaza gelecek zam veya indirimler, ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilere de yansıtılacak. 29 Temmuz’dan önce alınan doğal 

gaz için herhangi bir düzeltme uygulanmayacak.  

Avrupa demiryolu şirketi Alstom tarafından, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treninin Almanya'da hizmete girdiği bildirildi. Şirketten yapılan 

açıklamada, "Coradia iLint" adı verilen trenin saatte 140 kilometre hıza çıkabildiği ve Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesindeki 100 kilometrelik 

bölgeye hizmet vereceği belirtildi. Avrupa'daki yolculuğuna başlayan trenin orta vadede seri üretiminin yapılacağı, değeri 81 milyon avro olan 14 

hidrojen yakıtlı trenin de devreye alınmasının planlandığı ifade edildi. İhtiyaç duyulan hidrojen yakıtının, trenin işletme güzergahındaki Bremervör-

de istasyonunda gaz şeklinde muhafaza edildiği belirtilen açıklamada, yeni ulaşım aracının en büyük özelliğinin düşük ses kirliliği ve sıfır emisyon 

olduğu kaydedildi. 
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2018 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. 


