
TCMB politika faizini beklentilerin üzerinde 425 baz puan indirirken 4,5 yıl-

lık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirdi. Dün alınan karar 

2002’den bu yana uygulanan enflasyon hedeflemesi rejimi içinde en büyük 

faiz indirimine işaret ediyor. Böylece bir haftalık repo faizi %19,75’e geriledi. 

Para Politikası Kurulu'nun kararına ilişkin açıklamada, küresel konjonktürün 

faiz indirimine müsait olduğu imâ edildikten sonra, yurtiçinde enflasyon dina-

miklerindeki olumlu gelişmelerin altı çizildi. Açıklamada, yılsonunda manşet 

enflasyonun son Enflasyon Raporu'nda verilen öngörünün bir miktar altında 

kalabileceğine işaret edildi ve bu çerçevede enflasyon görünümünü etkileyen 

tüm unsurlar dikkate alınarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine ka-

rar verildiği belirtildi. Banka yılın geri kalanında faizlerin seyrine ilişkin açık bir 

yönlendirmede bulunmadı. Ancak enflasyon patikasında Temmuz ayı sonra-

sında kuvvetli baz etkileri kaynaklı olarak enflasyonda hızlı bir gerileme gör-

memiz çok olası. TCMB'nin de mevcut tahmininden daha iyimser bir enflas-

yon görünümüne işaret etmesi Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimleri 

ile politika faizini biraz daha düşüreceğine işaret ediyor. Ülke risk primine ve 

küresel merkez bankalarının gevşeme yönündeki aksiyonlarına bağlı olarak, 

200-300 baz puan aralığında bir reel faiz olanağı sunacak şekilde TCMB politi-

ka faizini Eylül ve Ekim toplantılarında indirmek isteyebilir.  

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz toplantısında beklentilerle uyumlu 

olarak, faizler mevcut seviyelerinde korundu. Bankaların ECB’de tuttukları 

mevduat için oran hâlâ eksi seviyede. Ancak bu toplantının önemi faizlerle ve 

diğer para politikası enstrumanlarıyla ilgili olarak ileriye yönelik yönlendirme-

nin kuvvetlendirilmiş olmasıdır. Düne kadar ECB, faiz oranlarının en azından 

2020 yılının ilk yarısı sonuna kadar cari seviyede belirleneceğini bildirmişti. 

Mevcut duruş, “cari seviyede veya bundan da düşük bir seviyede” ibaresi ile 

daha da güvercin hale getirilmiş oldu. Metinde hedefe bir türlü yönelemeyen 

enflasyon karşısında ECB’nin kararlılık mesajı okunuyor. ECB karar metninde 

yeni önlemlerin pek yakında devreye alınacağını anlıyoruz. Yani mevcut politi-

ka duruşu gevşeyecek ve muhtemeldir ki varlık alım programı yeniden başla-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,045          -1.37% 7.61% 11.81%

BİST-30 128,557          -1.67% 8.41% 12.43%

XUSIN 116,423          -0.64% 5.49% 11.01%

XBANK 146,736          -1.79% 10.56% 24.63%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7017 -0.05% -1.17% 7.83%

Euro/TL 6.3607 0.06% -3.17% 5.09%

Sepet Kur* 6.0267 -0.16% -2.11% 6.21%

Euro/Dolar 1.1145 0.05% -2.01% -2.83%

Dolar/JPY 108.62 0.42% 0.37% -0.86%

DXY 97.8180 -0.01% 1.69% 1.70%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 17.25% 17.96%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.96% 16.32%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.89% 6.92%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.07% 2.05%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.210%

22 Nisan 2020 5.125% 99.80            5.393%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.63            6.888%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1414.13 -0.82% 0.34% 10.24%

Reuters/Jefferies CRB* 187.16 -0.18% -2.29% 6.17%

Brent (Dolar/varil) 63.39 0.11% -4.64% 16.76%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.24 -0.58% -0.69% -24.12%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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yacak. Eksi mevduat oranlarının Euro sistemindeki banka bilançoları üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak adına rezerv faiz uygulamasında ka-

demeli bir sistem uygulanacak. Küresel tahvil getirilerindeki düşüş, ECB Başkanı Mario Draghi'nin para politikasının gevşetilmesinde hızlı adım 

atılmamasına işaret eden temkinli açıklamalarından sonra durdu. Ancak Draghi ekonomik büyüme görünümündeki bozulmaya dikkat çekerek 

para politikasının gevşetileceğini konuşmasında ifade etti ve hatta para politikasına temel oluşturan enflasyon hedefinin gözden geçirileceğine 

işaret etti. Artık Eylül'de faiz indirimi piyasadaki hakim beklenti olmuş durumda. Hisse senetleri piyasaları ECB’den gelen güvercin mesajlara 

ve FED’den faiz indirimi beklentilerine rağmen satış dalgası yaşıyor. Beklentilerin altında kalan bilançoların etkisiyle S&P 500’ün rekor seviye-

lerden geri çekilmesinin ardından haftanın son işlem günü Asya’da da hisse senetleri düşüş kaydediyor 

Haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 19 Temmuz haftasında:  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 48,4 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 157,9 milyon dolar azalış yö-

nünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 30,6 milyar dolar, DİBS stoku ise 14,9 milyar dolar ola-

rak gerçekleşti.  

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 1,6 milyar TL azalış kaydederken, yabancı para krediler 3,3 milyar dolar azalış kay-

detti. Böylece TP krediler geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında azalış kaydederken, YP kredilerde azalış oranı %4,5 seviyesinde 

gerçekleşti.  

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 406 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 726 milyon 

dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 218 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 59 milyon dolar artışla 23,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 

615 milyon dolar azalışla 75,1 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 556 milyon dolar azalışla 98,4 milyar dolara geriledi. 

TÜİK Temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki aya göre değişim hizmetler 

sektöründe %2,2, perakende ticaret sektöründe %3, inşaat sektöründe ise %3,8 oranında azalış yönünde gerçekleşti.   

Merkez Bankası Temmuz ayı Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. KKO bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 oranında azalış 

kaydetmişken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış KKO bir önceki aya göre %0,7 oranında azalış gösterdi.   

Merkez Bankası Temmuz ayı Reel Kesim Güven Endeksi’ni (RKGE) açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış RKGE bir önceki aya göre 3 

yüzde puan azalarak 96,6 seviyesine geriledi. Endeksin alt başlıklarına bakıldığında gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri 116,5 ile yüksek sevi-

yede kalmaya devam ederken, toplam sipariş alt endeksi 82,8 seviyesinde. RKGE’nin detayları iç talebin zayıf, dış talebin ise güçlü seyrini de-

vam ettirdiğine işaret etmekte.   

Akbank'ın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %20,2 azalarak 1,3 milyar liraya geriledi. Bankanın dün akşam KAP'a açık-

ladığı konsolide olmayan Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre net kâr ilk yarıda ise %18,8 azalarak 2,7 milyar liraya indi. Bankanın net faiz 

gelirleri ikinci çeyrekte %1,4 artışla 3,7 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri %34,1 artışla 1,1 milyar lira oldu. 
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Ford Otosan (FROTO) – Yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime ara vereceği tarihleri duyurdu. Gölcük Fabrikası 29 Temmuz – 17 Ağus-

tos, Yeniköy Fabrikası 28 Temmuz – 19 Ağustos ve İnönü Fabrikası 27 Temmuz – 16 Ağustos tarihleri arasında periyodik bakıma girecek. 

Katmerciler (KATMR) - Bir Afrika ülkesi ile 4x4 Mayına Karşı Dayanıklı Zırhlı Muharebe Aracı ve bu araçların yedek parça ve eğitim hizmet-

lerini kapsayan 20,77 milyon dolar tutarında bir ihracat anlaşması yaptı. Teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'ye elektronik ürün senedi işlemleri için faaliyet izni verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü 

sayısında yayımlanan ilana göre, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş., elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senedine dayalı vadeli işlem 

sözleşmelerine yönelik işlemleri yapmak üzere faaliyet gösterebilecek. 

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Bosch Türkiye’nin geçen yıl cirosunu %25 artırarak 19 milyar TL’ye ulaştırdığını açıkladı. 

Young, şirketin ihracat gelirinin 2018 yılında 12,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtti. Steven Young, TL bazında %16 ciro artışı bekledikleri-

ni belirterek, bu yıl 1,2 milyar TL civarında yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Steven Young, hem 

küresel rakamları paylaştı hem de Türkiye ile ilgili gelişmeleri kaydetti. 2018 yılında Türkiye’de 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını 

anımsatan Young, 17 bin 59 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, “Ar-Ge yatırımlarının toplam tutarı 200 milyon TL. Bu alanda 679 kişi çalışıyor. 

Bu yıl ki beklentilerimize gelince, TL bazında %16 büyümeyi öngörüyoruz ve 1,2 milyar TL yatırım yapacağız” açıklamalarında bulundu.  

Booking.com’a, İtalya’da ödenmemiş 150 milyon euroluk vergi için soruşturma başlatıldı. İtalyan yetkililerin, Booking’in 2013-2018 yılları 

arasındaki ödenmemiş vergilerden sorumlu olup olmadığını araştırdığı kaydedildi. 

TÜİK, yazılı medya istatistiklerini yayınladı. Gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayın-

ların %58,7'sini dergiler oluşturdu. Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %17,6 azaldı. 2018 yılında yayımlanan gazete ve 

dergilerin yıllık toplam tirajının %94,2'sini gazeteler oluşturdu. Açıklanan verilere göre 2018 yılında yayımlanan gazetelerin %91,3’ü yerel,       

%6,9’u ulusal ve %1,81’i bölgesel yayın yaptı. 

Boeing, uçuşlarının askıya alınmasının daha fazla devam etmesi halinde 737 Max’ın üretimini imalatını durdurabileceği uyarısında bulun-

du. Boeing firması dün yaptığı açıklamada firmanın problemli 737 Max sebebiyle bu zamanki çeyrek yıllık dönemlerde görülmemiş bir  şe-

kilde 3,4 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bununla birlikte Boeing'in patronu Dennis Muilenburg'in  Ekim ayında 737 Max'ın yeniden havala-

nacağına inandığı kaydedildi. Mart ayında, Etiyopya Hava Yolları’na ait Boing 737 Max'ın düşerek 157 kişinin ölmesi üzerine bu modelin uçuş-

ları durulmuştu. Etiyopya uçağının düşmesinden 5 ay önce de Lion Hava Yolları’nın Boeing 737 Max uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybet-

mişti. Dünya genelinde 150 ülkede müşterisi bulunan halen uçuş güvenlik kuruluşlarının onayını bekliyor.  

Novartis ve Eczacıbaşı'dan iş birliği. Novartis Onkoloji Türkiye, üç ürününün satış, tanıtım ve dağıtım haklarını, süreli olarak Eczacıbaşı İlaç 

Pazarlama A.Ş.'ye tanıdı. Bu sözleşme kapsamında; Novartis Onkoloji Türkiye; Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanların-

daki 3 ürününün (ruhsatları Novartis’te kalacak şekilde) Türkiye ve KKTC’deki satış, tanıtım ve dağıtım haklarını 1 Ağustos 2019 itibarıyla süreli 

olarak Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. firmasına tanıdı. 

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre %4,9 artışla 125,2 milyar euro gelir elde eder-

ken, vergi öncesi kârını %6,5 yükselişle 9,6 milyar euroya çıkardı. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran 

ve merkezi Wolfsburg'da olan Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu. Küresel otomotiv sektöründeki zor koşul-

lardan dolayı Volkswagen'in tüm birimlerindeki satışların geçen yıla göre %2,8 düşerek 5,4 milyon araç seviyesine inmesine karşın gelir ve 

kârındaki artış dikkati çekti. Spor otomobillere olan talebin artması ve dizel skandalı için daha az kaynağın ayrılması şirketin bilançosunu olum-

lu etkiledi. 
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Yılın ilk yarısında köprü ve otoyollardan elde edilen gelir 906 milyon 252 bin 712 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Haziran ayında geçen 7 milyon 595 bin 700 araçtan 26 milyon 277 

bin 973 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 30 milyon 484 bin 803 taşıttan da 100 milyon 954 bin 282 lira gelir elde edildi. Yılın 6 

ayında ise köprü ve otoyolları kullanan 219 milyon 755 bin 298 araçtan toplam 906 milyon 252 bin 712 lira gelir sağlandı. 

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir yatırım haberi duyurdu. Yıldı-

rım, bu hafta şirketin İstanbul Maslak merkezinde Taranto Liman İdaresi Başkanı Sergio Prete ve Genel Sekreter Fulvio ile toplantı yaptıklarını 

belirtirken, Taranto Konteyner Terminali’nin 49 yıllık kapsayan İmtiyaz Sözleşmesi'ni 30 Temmuz Salı günü Taranto'da imzalamaya hazır ol-

duklarını açıkladı. Dünyanın en büyük konteyner operatörlerinden CMA CGM’nin %24 hissesine de sahip olan Yıldırım Holding’in yurt içinde 

ve yurt dışında önemli liman yatırımları bulunuyor.  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halk Varlık Kiralama'nın Emlak Konut GYO adına 2 milyar liraya kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira ser-

tifikası ihracına izin verdi.  

Sinop Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) karar Ağustos ayında açıklanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop NGS'ye iliş-

kin fizibilite raporlarının kendilerine geçen yıl sunulduğunu belirterek, “Bunun üzerine Bakanlıktaki arkadaşlarımız, uzman kuruluşlar ve şirket-

ler çalıştılar. Açıkçası ilk etaptaki sonuçlar beklentilerimizden uzak. Ağustos ayında sonucu açıklayacağız. Eğer beklentilerimizi karşılamazsa 

karşı taraf da bu anlamda bir adım atmazsa, sonuçlanmış olur" dedi. Nükleer enerji alanında Akkuyu'da Rusya ile, Sinop'ta Japonya ile, üçüncü 

santral için de Çin ile çalıştıklarını kaydeden Dönmez, “Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışma-

larımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Çünkü bu tip projeler için yerin belirlenmesi zaten yıllar sürüyor. Bizim 

Sinop'ta da yine proje yerimiz ve proje alanımız devam edecek. Kiminle yola devam edeceğiz konusu ilerki günlerde belli olacak. Özetle, Si-

nop'ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz" diye konuştu. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin kömür üretiminin 20 Temmuz'da biten hafta itibariyle 2018 yılının aynı dönemine göre %7,3 

azalarak 13,5 milyon ton olduğunu açıkladı. EIA, 2019 yılının tamamındaki kömür üretiminin ise geçen yıla göre %4,6 düşüşle 389,5 milyon 

ton seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. 

Çin'in toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 750 gigavata (GW) ulaştı. Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), ülkenin bu yılın ilk 6 ayında 1,82 GW 

hidroelektrik kapasitesi, 9,09 GW rüzgâr enerjisi kapasitesi ve 11,4 GW güneş enerjisi kapasitesi eklediğini bildirdi. NEA, Haziran ayı itibariyle 

Çin'in toplam 354 GW hidroelektrik kapasitesine, 193 GW toplam rüzgâr enerjisi kapasitesine ve 186 GW güneş kapasitesine sahip olduğunu 

açıkladı. 

Naturel Enerji’nin halka arzına onay. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verildiği-

ni açıkladı. SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, hisselerin halka arz fiyatının 5,80 lira olarak belirlendiği kaydedildi. Bültende ayrıca Yusuf 

Şenel’e ait 4 milyon lira nominal değerli payların halka arz edildiği bilgisi de yer aldı. Halka arz ile birlikte firmanın 25 milyon lira değerindeki 

mevcut sermayesi 8 milyon lira artırılarak 33 milyon liraya çıkacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 69,6 milyon lira 

olacak ve sermayenin %36,3'ü borsada işlem görecek. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Başkent Elektrik Dağıtım'ın 1 milyar TL'ye kadar tahvil ihracına onay verdi. 25 Temmuz 2019 tarihli SPK Bül-

teni’ne göre, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nitelikli yatırımcıya tahsis edilmek üzere 1 milyar TL’ye kadar tahvil ihracı için onay aldı.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


