
Küresel risk iştahında zayıf seyir devam ediyor. Gerek ABD-Çin ticaret görüş-

melerine yönelik belirsizlik gerekse ABD iç siyasetindeki tartışmalar ve jeopo-

litik gerilimler risk iştahını sınırlıyor. Ticaret görüşmelerine ilişkin karışık sin-

yaller gelirken Temsilciler meclisi ve Kongre’de kabul edilen Hong Kong’taki 

protestocuları destekleyen tasarı basında yer alan haberlere göre ABD Başka-

nı Donald Trump’a gönderildi. Bununla birlikte, Başkan Trump’a yönelik azil 

soruşturması kapsamında Kongre’de yapılan kamuya açık oturumlar devam 

ediyor. Bu dinamiklerle hisse senetlerinde zayıf bir seyir gözlenirken güvenli 

liman arayışı tahvil faizlerini geriletti. Dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para 

birimleri karşısında bir miktar gerilerken gelişmekte olan ekonomilerin para 

birimleri karşısında karışık bir seyir izledi. Bu ortamda Türk finansal varlıklar 

küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. Hisse senetleri gösterge endekslerinde   

%0,1’lik sınırlı düşüş yaşanırken TL dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında 

%0,1 değer kazandı. Kısa vadeli tahvil faizleri günü yatay tamamlarken uzun 

vadeli tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı. Bu sabah Asya piyasaları ise güne 

karışık bir seyirle başlarken gün içinde Avrupa’da açıklanacak Kasım ayı öncü 

PMI verileri takip edilecek. Yurtiçinde ise makroekonomik veri takvimi sakin-

ken Türk finansal varlıklar açısından küresel piyasaların seyri belirleyici ola-

cak. 

TÜİK Kasım ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks, Ka-

sım’da bir önceki aya göre %5,2 artışla Nisan sonrası en yüksek seviye olan 

59,9’a çıktı. Alt endekslerin genelinde toparlanma gözlenirken tasarruf etme 

ihtimali ve işgücü piyasasına yönelik beklentilerde iyileşme görece sınırlı kal-

dı. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisine ilişkin 

büyüme tahminini iki ayın ardından yeniden yukarı yönlü revize etti. Kuru-

luş, bu yıl için %0,3 olarak açıkladığı daralma beklentisini %0,3 büyüme olarak 

değiştirdi. 2020 yılına ilişkin %1,6 büyüme tahminini, %3,0'e, 2021 yılına tah-

minini ise %2,3'den %3,2'ye yükseltti.  

22-Kas Euro Bölgesi, İmalat PMI, Kasım 
 ABD, İmalat PMI, Kasım 
25-Kas TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Kasım 
 TÜİK, İşgücü girdi endeksleri, 3Ç19 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Kasım 
26-Kas Türk-İş, Ankara gıda enflasyonu, Kasım 
27-Kas ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Ekim 
 ABD, PCE fiyat endeksi, Ekim 
 ABD, Bej kitap 
28-Kas TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Kasım 
 ABD, Tatil 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 106,805          0.02% 7.04% 17.02%

BİST-30 131,712          -0.03% 6.62% 15.19%

XUSIN 124,583          -0.12% 8.09% 18.79%

XBANK 151,273          0.53% 6.84% 28.48%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6915 -0.01% -0.69% 7.64%

Euro/TL 6.3047 0.15% -1.40% 4.17%

Sepet Kur* 5.9981 -0.08% -0.84% 5.74%

Euro/Dolar 1.1057 -0.14% -0.51% -3.59%

Dolar/JPY 108.63 0.03% -0.07% -0.85%

DXY 97.9930 -0.06% 0.37% 1.83%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 11.86% 11.86%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 12.37% 12.26%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.65% 6.72%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.78% 1.74%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1464.15 -0.48% -2.60% 14.14%

Reuters/Jefferies CRB* 189.08 0.99% 1.82% 8.52%

Brent (Dolar/varil) 63.97 -0.67% 2.45% 16.91%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.57 0.97% 6.35% -11.84%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

22 Nisan 2020 5.125% 101.04         2.552%

18 Mayıs 2021 4.875% 100.79         4.319%
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Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de 

içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hiz-

metleri Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak. Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir vergi ihdas edilecek. Buna göre, otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlik-

te satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların 

kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi'ne tabi olacak. Kanunla gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim %35'ten %40'a çıkarıla-

cak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler %40 oranında gelir vergisi verecek. Ayrıca değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mes-

ken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak. 

Haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. Buna göre 15 Kasım ile biten haftada, 

• Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 17,3 milyar TL artış kaydederken artışın 1,7 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden 

kaynaklandığı görülüyor. Aynı dönemde Yabancı Para (YP) krediler haftalık bazda 0,7 milyar dolar azalış kaydetti. Böylece YP kredilerin 

toplam hacmi 154 milyar dolara geriledi. 

• Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 96 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 133 milyon 

dolar seviyesinde düşüş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 226 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

• Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 301,3 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 9,2 milyon dolar artış yönün-

de gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 30,4 milyar dolar, DİBS stoku ise 15,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşti.                                              

• Merkez Bankası'nın altın rezervleri 1,2 milyar dolar azalışla 25,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 

Hazine Eurobond ihracından elde edilen gelirin hesabına aktarılmasının etkisiyle 2,6 milyar dolar artarak 78,1 milyar dolara yükseldi. Böy-

lece toplam rezervler 1,4 milyar dolar artışla 103,5 milyar dolara yükseldi. 

Akbank (AKBNK) – SPK, Akbank’a 30 milyar TL’ye kadar TL cinsi borçlanma aracı ihracı için onay verdi. Daha önce bankadan KAP'a yapılan 

açıklamada, ihracı planlanan finansman bonosu veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği, satışların tahsisli olarak veya 

nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtilmişti. 

Migros (MGROS) – Kenan Investments ve Moonlight Capital Migros’taki yaklaşık %11 payın yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için 

Citigroup ile sözleşme imzaladı. Satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments’ın (dolayısıyla BC Partners iştiraklerinin) şirketteki payının 

yaklaşık %11,8 olması bekleniyor. Bu durumda Moonlight Capital’ın ise Migros’ta herhangi bir payı kalmayacak. Satış fiyatı, bedeli nakden ve 

peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı şirketin dünkü kapanış fiyatına göre %9 is-

konto oranına işaret ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Şurası kararlarını açıkladı. Ziraat Bankası’nın çiftçilere geniş kapsamda destek olacağını belir-

ten Erdoğan, tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bunu gerçekleştirebilmek için arazi 

toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak, projeyi 10 yıl içinde tamamlayacaklarını açıkladı. Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal 

arazi kullanım planları hazırlayacaklarını ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif 

modelleri devreye alacaklarını söyledi. Ülkenin su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracaklarını ifade eden Er-

doğan, kırmızı et sektöründe küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık verecekleri-
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ni kaydetti. Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceklerini anlatan Erdoğan, "Sözleşmeli üretim ve hayvancılık modellerini yaygınlaştıracağız. 

Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu. Su ürünleri 

konusunda yeni bir dönemin kapısını açan kanun değişikliğinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, Avrupa'nın ve Türkiye’nin ilk tarı-

ma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesini, 16 bin 500 ton kapasite ile kuracaklarını duyurdu. Bitkisel üretimi önümüzdeki yıl 

%5 artırarak, yaklaşık 125 milyon tona yükseltmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, sertifikalı tohum üretimini de yine %5 artırarak 1,2 milyon 

tona, tohum sektörünün pazar büyüklüğünü ise 1,4 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarının 

650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışının da 115 bin tona çıkacağını açıklayan Erdoğan, sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek ve 

küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek verileceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl yaş çay 

alım miktarının 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışının da 115 bin tona çıkacağını duyuran Erdoğan, orman varlığını 2020 yılı sonunda 

22,9 milyon hektara ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'yu 2020 sonunda Deniz 

Kuvvetleri’ne teslim edeceklerini belirtti. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi kapsamında TCG Anadolu gemisi asgari bir tabur 

büyüklüğündeki bir kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisi-

nin inşaatına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçları-

nın yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı 

yaklaşık 27 bin ton olacak.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri" araştırmasının so-

nuçları açıklandı. Bu yıl ilk kez açıklanan araştırma, Nisan-Mayıs-Haziran dönemi "Hanehalkı İşgücü Araştırması" ile birlikte uygulandı. Avrupa 

Birliği'ne (AB) uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen, iş organizasyonu ve çalışma zamanı düzenlemelerinin çalışanlar için içerdiği es-

nekliklerin tespitine yönelik veri derleyen araştırma, 15 yaş ve üzerindeki çalışan tüm kişileri kapsıyor. AB ile aynı dönemde uygulanan araştır-

ma, bu konuda Türkiye'de yürütülen ilk modüler anket olma özelliği taşıyor. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde istihdamda olan 28 milyon 

269 bin kişinin %29,8'i çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini belirtti. Bu oran erkeklerde %28,5, kadınlarda       

%32,7 oldu. Bir çalışma günü içerisinde saatlik izin alabilmenin en zor olduğu meslek grubu, %31,6 ile tesis ve makine operatörleri ve montaj-

cılar oldu. Saatlik izin alabilmenin en kolay olduğu meslek grubu, %97,8 ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri oldu. Araştırma sonucuna 

göre, çalışanların %41,5'i zaman baskısı altında çalıştığını belirtti. Çalışanların %30,3'ü ev ile iş arası (tek yön) ortalama ulaşım süresinin 15 da-

kikanın altında olduğunu belirtirken, %30,3'ü 15-30 dakika arasında, %26,6'sı 30-59 dakika, %6,2'si ise 60-89 dakika arasında iş yerine ulaştığı-

nı belirtti. Ev ile iş arasındaki ulaşım süresi 90 dakika ve üstü olarak belirtenlerin oranı ise %1,3 olarak gerçekleşti. Çalışanların %5,4'ü işlerini 

kendi evinden yürüttüğünü belirtti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metrosu için kredi anlaşması yaptı. Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli 

Metro Hattı için Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandığı açıklandı. Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede 

çalışmalar yaklaşık 2 yıl önce durdurulmuştu. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki KOBİ'lerin finansmanına olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansleasing'e 

50 milyon euro değerinde sendikasyon kredisi sağladı. EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner ile QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Ka-

rabiber arasında imzalanan anlaşmayla 50 milyon euro değerinde sendikasyon kredisi devreye girerken, bunun 10 milyon euroluk kısmı, 

EBRD'nin A/B sendikasyon kredi programı kapsamında sağlanacak. Geçen yıl verilen 25 milyon euroluk kredinin ardından sağlanan bu yeni 

finansman, Türkiye'de finans sektörünün güçlendirilmesini sağlayarak finansal kiralamanın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak.  
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Bal ihracatından Ocak-Ekim döneminde 18,4 milyon dolarlık gelir. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın 

Ocak-Ekim döneminde 4.146 tonluk bal ihraç edilerek 18,4 milyon dolar gelir sağlandı. Türkiye'nin bal ihracat pazarında ilk sırayı alan Alman-

ya'ya söz konusu dönemde 5,7 milyon dolar karşılığında 1.461 ton bal satıldı. Bal ihracatında, ABD 3,5 milyon dolarla ikinci, Suudi Arabistan 

2,5 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.  

Hong Konglu Kerry Logistic, hava taşımacılığının önemli isimlerinden ASAV Lojistik’in çoğunluk hissesini satın aldı. 1981’de Hong Kong’da 

kurulan Kerry Logistic’in dünya genelinde 46 binden fazla çalışanı var. 17,5 milyar TL geliri olan şirketin filosunda 8 binden fazla aracı bulunu-

yor. 700’den fazla noktada faaliyet gösteren Kerry Logistic’in faaliyet gösterdiği tesislerin toplam alanı ise 2,2 milyon metrekare.  

Türk turizm şirketi Anex Tour, iflas eden Thomas Cook’un Almanya birimi Bucher&Öger Tours GmbH’yi devraldı. Thomas Cook’un Almanya 

biriminin Hamburg ve Meerbusch’ta 84 çalışanı bulunuyordu. 

Alman otomobil üreticileri 2004-2013 arasındaki çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı 100 milyon euro para ceza-

sına çarptırıldı. Almanya Federal Kartel Dairesi tarafından yapılan açıklamada, BMW, Daimler ve Volkswagen’in çelik tedarikçilerden çelik 

alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtilerek bu vesileyle oluşturulan fiyatların en az 2016 yılına kadar ödendi-

ği kaydedildi. Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin %1’den 

azına denk geldiğine vurgu yapıldı. Söz konusu para cezası için, BMW’nin 28 milyon euro, Daimler’in ise 23,5 milyon euro ödeyeceği şirketler 

tarafından açıklandı. 

BMW elektrikli araçlarında Samsung bataryaları kullanacak. BMW, elektrikli araçlarına batarya hücresi tedariki için Güney Koreli Samsung 

SDI ile 2,9 milyar euro değerinde anlaşma imzaladı. BMW ayrıca, Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL'ye sipariş hacmini de artırdı. CATL'ye 

sipariş 4 milyar eurodan 7,3 milyar euroya çıkarıldı.  

Societe Generale petrol fiyat beklentisini açıkladı. Merkezi Paris'te bulunan Societe Generale, 2020 yılında için petrol fiyat tahminini ortala-

ma 56,25 dolar/varil olarak açıkladı.  

Mini YEKA GES ihaleleri detayları açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) yıl sonuna kadar açıklanması beklenen mini YEKA 

GES ile ilgili düzenlediği çalıştayda, 10 MW kapasiteye sahip 100 adet ihale planlıyor. Sözleşme süresi 15 yıl olması planlanan santrallerin önli-

sans süresi 24 ay ve inşaat süresi 22 ay olarak belirlendi. Lisans süresi 30 yıl olacak santrallerde kullanılacak modüllerde minimum %18 verim 

şartı aranacak. İhalelerin 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanıyor. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


