
Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyon beklentilerinde gö-

rülen hızlı yükseliş nedeniyle, TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 

100 baz puan artırması bekleniyor. Enflasyonun %15'e ulaşması sonrası Temmuz ayın-

da daha da yükselebileceğine yönelik endişeler söz konusu. Öte yandan TCMB aylık fiyat 

gelişmeleri raporunda da belirtildiği üzere, TL'deki birikimli değer kayıplarının getirdiği 

enflasyonist baskı sepet genelinde daha kuvvetli hissediliyor. TCMB Beklenti Anketi'nde 

de yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki ayın anketinde %12,28 iken bu ay %13,88'e yüksel-

di. Verilere göre yılbaşından beri bakıldığında yılsonu TÜFE beklentisindeki artış 430 baz 

puana ulaşırken veriler enflasyonda kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin bozulduğu-

nu da teyit ediyor. Tüketici fiyatları Haziran'da yıllık olarak %15,39 ile 2003 bazlı serinin 

en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaştı. Manşet enflasyonunun yanı sıra çekir-

dek endeksler ve üretici fiyatları da sert yükseldi. Bu nedenlerle TCMB'nin bir kez daha 

faiz artışına gitmesi yönünde görüşler ağır basıyor. Ancak etkili mali teşvik uygulamaları 

neticesinde yapılan faiz artışlarının finansal stabilite ve finansal aktarım mekanizması 

üzerindeki katkısının da azaldığı uzun süredir ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl başından beri 

950 baz puan sıkılaştırma adımı gerçekleştiren TCMB'nin seçimlerin ardından ilk toplan-

tıda yeni bir sıkılaştırma adımı atıp atmayacağı piyasalarda bir tartışma konusu. Faiz artı-

rımına yönelik tüm bu tartışmalar saat 14.00'te kararın açıklanması ile sona erecek. Tür-

kiye’de tahvil piyasası ise, faiz artışı beklentileri ile, küresel tahvil piyasalarındaki satış 

baskısından ayrıştı: 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 30 baz puan kadar gerilerken, 10 yıllık 

gösterge tahvilin bileşik faizi ise yaklaşık 50 baz puan gevşedi ve Temmuz ayının en dü-

şük seviyesi olan %16,83’e geriledi. Dolar/TL güne 4,75 seviyesinin altında başlıyor.  

 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Geliştirme Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı 

teşkilat kararnameleri yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cum-

hurbaşkanlığı kararnamelerine göre, Strateji ve Bütçe Geliştirme Başkanlığı; Orta Vadeli 

Plan ve Orta Vadeli Mali Planı ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu-

lunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

müşterek hazırlayacak. Başkanlık ayrıca, kalkınma planı, OVP ve OVMP'nin Cumhurbaş-

kanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izleyecek ve değer-

lendirecek. Gerektiğinde usule uygun olarak değişiklik yapacak veya değiştirilmesini tek-

lif edecek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve 

bütçe programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak, gelir bütçesi teklifi tas-

lağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe ka-

nun teklif taslağını da oluşturacak.  

24-Tem PPK Faiz Kararı 
 TCMB, Finansal hizmetler güven endeksi, Temmuz 
 Almanya, İmalat PMI, Temmuz 

 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Temmuz 
 ABD, İmalat PMI, Temmuz 
25-Tem TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Temmuz 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Temmuz 

 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Temmuz 
 ABD, Yeni konut satışları, Haziran 
26-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 Almanya, Tüketici güven endeksi, Ağustos 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.88            7.150%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,305             1.30% 1.38% -17.37%

BİST-30 117,107          1.44% 1.67% -17.60%

XUSIN 119,058          0.56% 0.42% -8.00%

XBANK 117,465          3.08% -7.76% -31.46%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7385 -1.11% 2.47% 25.06%

Euro/TL 5.5416 -1.26% 2.96% 21.85%

Sepet Kur* 5.1380 -1.15% 2.69% 23.31%

Euro/Dolar 1.1690 -0.24% 0.54% -2.55%

Dolar/JPY 111.33 -0.05% 1.30% -1.19%

DXY 94.6690 0.02% 0.42% 2.79%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1224.15 -0.59% -3.23% -6.01%

Reuters/Jefferies CRB* 197.60 -0.05% -2.39% 0.28%

Brent (Dolar/varil) 73.06 -0.01% -2.23% 9.26%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.72 -0.29% 0.55% -8.13%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.15% 20.44%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.83% 17.31%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.35% 7.31%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.95% 2.90%
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Aynı gazetede yer alan diğer kararnameyle teşkilat, görev ve yetkileri düzenlenen İletişim Başkanlığı; devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile 

ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitini yürütecek. Başkanlık, basın kartı düzenleme faaliyetlerini de yerine getirecek. 

Küresel tahvil faizlerinde sert artışları geride bıraktık. Japon Merkez Bankası’nın haftaya alacağı karar üzerine spekülasyonlar devam ederken 

Japon getiri eğrisinde kısa ve uzun taraf arasındaki 10 baz puanlık dikleşme tüm piyasaları etkisi altına aldı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, hafta içinde 

beklenen kuvvetli büyüme verisi ve sıkılaşma beklentileri ile 10 baz puan yükselerek %2,96’yı kırdı. Çin’de ise devlet radyosu Çin'in daha aktif bir 

mali politika izleyeceğini ancak ekonomisi için güçlü politika desteğine başvurmayacağını belirtti. Devlet radyosunda yer alan habere göre Başba-

kan Li Keqiang kabine toplantısında, para politikasını ne çok sıkı ne de çok gevşek tutarken, makro politikaları istikrarlı sürdüreceğini söyledi. Ge-

çen hafta Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i yuanı manipüle etmekle suçlamış ve para birimindeki sert değer kaybının ABD'nin rekabet-

çiliğini sınırladığını belirtmişti. Bunun üzerinde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang dünkü açıklamasında, kurun piyasa tarafından belirlen-

diğini belirtti ve ülkesinin bu yolla ihracatta rekabet etmek gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı. Yuan’ın merkez bankası tarafından açıklanan gün-

lük fiksingin her iki yanına doğru %2 hareket etmesi bekleniyor.  

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Hırvat mevkidaşı Andrej Plenko-

vic ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Varadkar "İki ülkenin bağımsızlık mücadelesi, nüfus ve diaspora gibi 

benzer yönleri mevcut." Değerlendirmesinde bulunurken Brexit konusunda da görüş belirtti. Brexit sonrasında İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlan-

da arasında "keskin" sınırların olmayacağına inandığını söyledi. 

ABD'de 2. el konut satışları üçüncü ayda da düştü. Haziran ayında % 0,6 düşen 2. el konut satışları 5,38 milyon adet oldu. Ortalama satış fiyat-

ları ise yıllık bazda %5,2 artışla 276 bin 900 dolara çıkarak rekor kırdı.  

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türk otomo-

tiv sektörünün Ocak-Haziran 2017'de traktörler hariç toplam 869 bin 162 adet olan üretimi, bu yılın aynı döneminde %3'lük düşüşle 843 bin 

193 adede geriledi. Türk otomotiv endüstrisinin, Ocak-Haziran 2017'de traktörler hariç toplamda 714 bin 283 adet olan ihracatı ise bu yılın aynı 

döneminde %3,7'lik azalışla 688 bin 81 adet oldu. 

Havalimanlarından Antalya’ya gelen turist sayısı, daha önce en yüksek rakamlara ulaşılan 2014 yılını geride bıraktı. 22 Temmuz itibariyle Antal-

ya ve Gazipaşa havalimanlarından kente gelen turist sayısı yıllık bazda %34 artış ile 6 milyon 356 bin oldu. 2014 yılının aynı döneminde yaklaşık 6 

milyon turist Antalya’ya gelmişti. 

Aselsan (ASELS) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı "FIRAT-M60T Projesi Sözleşmesi" kapsamında yapılan ilavelere bağlı olarak, 96,8 mil-

yon euro ve 25 milyon TL sözleşme artış bedeli için sözleşme değişikliği imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2020 yılların-

da gerçekleştirilecek. 

TÜPRAŞ, İran'dan petrol alımını azaltmaya başladığı haberleri üzerine açıklamada bulundu. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada "Yaptırımlara iliş-

kin “Wind Down” olarak adlandırılan geçiş süreci devam etmekte olup, şirketimizin operasyonları da optimizasyon programları çerçevesinde plan-

landığı şekilde yürütülmektedir" denildi. Şirket, geçiş dönemi sonrasına ilişkin olarak taraflar arasındaki görüşmelere devam edildiğine dikkat çek-

ti. 

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3.000 TL olarak açıkladı. TMO'nun internet sitesinden yapı-

lan açıklamaya göre, yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla %27 artarak 38 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki artışa 

bağlı olarak piyasa fiyatlarındaki düşüş ile üreticilerin mağdur olmaması için TMO’nun yeşil mercimek alımı ile görevlendirildiği belirtilirken, bu 

kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatının ton başına 3.000 TL olarak açıklandığı 

ifade ediliyor. 
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Tarımsal hibe ve destekler konusunda devletten beklentileri belirlemek üzere Frankfurt School’un Türkiye’nin 75 ilindeki çiftçilerle gerçekleş-

tirdiği 2017 Türkiye Tarımsal Desteklemeler Saha Araştırması’na göre üreticiler tarımsal desteklerde üç sorunu yetersizlik, geç ödenme ve bazı 

ürünlere destek verilmemesi olarak görüyor. Çalışma, tarımsal desteklerin üretim ve yatırım kararlarında etkili olmadığını ortaya koyuyor. 

Araştırmaya katılan üreticilerin %90,13'ü tarımsal hibe ve destekler olmazsa üretim veya yatırımından vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Çalışmaya 

katılan üreticilere tarımsal hibe ve destekleme politikalarından memnuniyet dereceleri sorulduğunda üreticilerin %48,27'sinin memnun olmadığı 

belirtilirken, %20,48'i ise pek memnun olmadıklarını ifade etti. Kısmen memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %13,99 olurken, %12,47'si kararsız 

olduğunu, %4,76'sı ise çok memnun olduklarını bildirdi. 

Şehir hastanelerine 5 yılda 3 milyar euro daha yatıracak. CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen yaptığı bir açıklamada Bilkent ve 

Mersin Şehir Hastanelerinin tamamlandığı sırada Trabzon, Aydın, Diyarbakır, Sancaktepe ve Denizli Hastanelerinin olduğunu belirtti. Yatak kapasi-

tesinde 10 yıl içinde 10 bin yatağa çıkmanın hedeflendiğini ifade eden Çeçen ilk 5 yılda 5 bin yatağa ulaşarak bu hedefe emin adımlarla ilerledikle-

rini ekledi. 

Robotik ve yüksek teknolojili üretim sistem entegratörleri, 10 büyük firmanın kapanması üzerine acilen bir araya gelerek dernek kurdu. Robo-

der Başkanı Gürel Yılmaz, amaçlarını, “yüksek teknolojide Türk imalat sanayini yerli ve milli üretimle geleceğe taşımak" olarak açıkladı. Kamu ku-

rum ve kuruluşları tarafından her alanda yerli ve milli üretim konusu sıklıkla gündeme getirilirken, katma değerli üretim modelinin temelini oluştu-

ran robotik ve yüksek teknolojili üretim sistemleri geliştiren imalatçılar ve entegratörler, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için kurdukları Roboder çatısı 

altında birleşti. Türkiye’de imalatı gerçekleşen üretim sistemlerinin büyük çoğunluğunun ithal mamullerin bir araya getirilmesi ile sağlanan sistem 

entegrasyonunun ötesine geçemediğini savunan Gürel Yılmaz bu konuda öncelikleri tespit edecek bir Ulusal Teknoloji Konseyi’nin ivedilikle kurul-

ması gerektiğini, sektörel gelişim alanlarının belirlenip Kalkınma Ajansları ve Kosgeb gibi kurumlarca KOBİ’lerin bu alanlara yönlendirilmesi gerek-

tiğini ve Endustri 4.0 trenini kaçırmamak için Sanayi Bakanlığı bünyesinde Endüstri 4.0 Genel Müdürlüğü kurulması gerekliliğini dile getirdi. 

Dünyanın en büyük şeker ihracatçıları, Hindistan, Pakistan ve Avrupa Birliği’ne sübvansiyonları ortadan kaldırma çağrısında bulundu. Pakistan 

hükümetinin şekere verdiği destek ve Hindistan’ın şeker ihracatını sübvanse etmesinin, dünya şeker fiyatlarının en verimli üreticilerin bile üretim 

maliyetlerinin altına düşmesine neden olduğu ifade edildi. 

Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkelerinden ithal paslanmaz çelik ürünlerle ilgili damping soruşturması başlattı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamada, AB, Güney Kore, Japonya ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çelik ürünlerin piyasada kontrol sağlamak üzere olması gerekenden dü-

şük fiyatlarla satıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, soruşturma sonunda damping yapıldığı kanaatine varılması halinde ürün-

lere ilave gümrük vergisi getirilebileceği belirtildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız getirildi. Abdullah Tancan, 

bu göreve seçilmeden önce 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) Kurul Üyesi olarak atandı. Tancan, 2016 yılı Ocak ayın-

dan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevine devam etti. Alparslan Bayraktar ise, 2010-2016 yılları arasında 

EPDK Kurul Üyeliği yaptı ve 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atandı. Bayraktar bu göreve gelmeden 

önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Mithat Cansız ise Bakan Yardımcılığı 

görevinden önce TPIC (Turkish Petroleum International Company Ltd.) Yönetim Kurulu Üyeliği, TPIC Genel Müdürlüğü ve TPIC Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) atanmıştı. 

ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı. ABD’nin ticari ham petrol stokları, piyasalarda beklenenin aksine geçen hafta 5,8 milyon varil arttı. Ülke-

nin ham petrol üretimi son 27 haftada 25 kez yükseldi. ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta %1,4 artışla 411,1 milyon varile ulaştığını açıkladı. 
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TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmaları 22 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Karadeniz altında 

inşa edilerek Rusya’dan doğrudan Türkiye’ye ve devamında Türkiye’nin komşu ülkelerle olan sınırlarına uzanacak olan 31,5 milyar metreküp 

doğal gaz aktarım kapasitesine sahip projede yeni bir aşamaya gelindi. Kıyı geçişi çalışmaları kapsamında deniz tabanı, kıyıdan itibaren deniz 

açıklarına doğru yaklaşık 2,4 kilometre boyunca kazılacak. Söz konusu çalışmanın 4 ila 8 hafta sürmesi planlanıyor. TürkAkım Sözcüsü Sander van 

Rootselaar konuya ilişkin açıklamasında proje takviminde doğal gaz akışının 2019 yılında başlamasının planlandığını ve çalışmaların proje takvimi-

ne uygun ilerlediğini belirtti. 

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), yayınladığı aylık bültende 2018 yılının Haziran ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre %3,38 

oranında arttığını açıkladı. Benzin satışları Haziran ayında 287 bin 898 ton olurken ilk altı ayda toplam 1 milyon 482 bin 330 tona ulaştı. Haziran 

ayında geçen yılın aynı ayına göre, motorin satışları %0,17 artışla 2,36 milyon m3, fueloil satışları %19,41 artışla 46 bin 554 ton ve oto gaz LPG 

satışları %5,52 artışla 287 bin 708 ton oldu. Kalorifer yakıtı satışları %30,93 düşüşle 3 bin 532 ton olurken gazyağı satışları %49,38 düşüşle 163 ton 

seviyesine geriledi.  

Teknoloji devi Apple, Çin’deki tedarikçileriyle birlikte ülkede yeni güneş ve rüzgâr projelerine 300 milyon dolarlık yatırım yapacak. Apple, en 

fazla tedarikçisinin bulunduğu Çin’de bu fon ile 1 gigavattan (GW) fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapılacağını ve bu yatırımlarla 1 milyon evin 

elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini açıkladı. Apple ile fon oluşturan tedarikçiler ise Catcher Technology, Compal Electronics, Corning Incorpora-

ted, Golden Arrow, Jabil, Luxshare-ICT, Pegatron, Solvay, Sunway Communication ve Wistron. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Kolin-Kalyon ortaklığı, doğal gazda arz çeşitliliği için Güney Koreli Hyundai’ye birer adet yüzer 

sıvılaştırılmış doğalgaz LNG depolama ve gazlaştırma terminali sipariş etti. Her bir geminin maliyeti 200-250 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. 

BOTAŞ’ın sipariş ettiği gemiden, günlük 28-30 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor. Adana-Ceyhan’a demirleyecek olan gemi 2020 yılında 

teslim alınacak. Kolin-Kalyon ortaklığı tarafından sipariş edilen diğer geminin ise 2019 yılı Nisan ya da Mayıs ayında İzmir’e teslim edilmesi bekleni-

yor. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rus şirketlerin İran’daki petrol ve doğal gaz projelerinde 

yer almasına yönelik atılabilecek adımları istişare etti. Tarafların, Rus şirketlerin İran’daki petrol ve doğal gaz projelerinde yer almasına yönelik 

atılabilecek adımları istişare ettikleri aktarılan açıklamada, bakanların, iki ülke arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Gaz İhraç Eden 

Ülkeler Forumu (GECF) nezdinde yürütülen iş birliği konusunda da görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

 


