
Beklentilerle uyumlu olarak FED politika faizini %2,25-2,50 aralığında muhafaza 

etti. Ancak metinde çok önemli "güvercin" bir değişiklik söz konusu. FED faiz 

oranlarındaki "daha fazla kademeli artışlar" ifadesini metnin dışına çıkartırken, kü-

resel iktisadi ve finansal gelişmeler ile ABD'deki donuk enflasyon görünümü ışığın-

da faiz kararlarında "sabırlı" olacağını söyledi. Düşük bir ihtimal olarak görülse de, 

bu cümlenin devamı FED'in faiz artış döngüsünü sonlandırdığı, hatta gelecekte bir 

faiz indirimine de kapıyı açtığı şeklinde yorumlanabilir. Sabırlı ifadesinin metne gir-

mesi ile bir sonraki olası faiz artışı ileri bir tarihe kayacaktır.  FED, geçen yıl Aralık 

ayı da dahil olmak üzere dört kez faiz artırdı ve Aralık ayında yaptığı toplantıda bu 

yıl iki artırım daha olacağının sinyalini vermişti. Artan enflasyon ve finansal istikra-

rın bir risk olarak kabul edilmemesi ve deniz aşırı ülkelerdeki büyümenin yavaşla-

ması ile federal hükümetin kapatılmasının ABD ekonomik görünümünü daha az 

belirli daha getiren "ters akıntılar" olmasıyla, FED Başkanı Jerome Powell son hafta-

larda faiz artışı ihtimalinin "zayıfladığını" belirtti.  FED gecesine ilişkin bir diğer 

önemli husus ise FED bilançosundaki normalleşme. Faiz kararından ayrı bir politika 

metninde FED bilançosunda yüksek miktarda rezerv tutmak istediğini açıkça dile 

getiriyor ve 4,2 trilyon dolardan 3,9 trilyon dolara gerileyen bilançonun daraltılma-

sında artık sona gelinmiş olabileceğini imâ ediyor. Piyasadaki temel hassasiyet nok-

tası bilançonun otomatik olarak her ay daraltılması ve piyasadaki likiditeyi çekiyor 

olmasıydı. Dolayısıyla FED piyasa ile inatlaşmamış oldu. Ancak bilançodaki varlık 

kompozisyonu tartışılmaya devam edecektir. FED'in faiz artırımlarında sabırlı olaca-

ğını söyleyerek, sıkılaştırma döngüsüne son verebileceğinin sinyalini vermesinin 

ardından piyasalarda ralli hızlanarak devam etti. Dow Jones ve Nasdaq %1,7 ve %

2,2 yükseldi. Asya borsaları dört ayın zirvesinde. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,9 

primli. Dolar üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken, euro/dolar 1,15'in üzeri-

ne geldi. Dolar/TL de 5,22 seviyesine kadar geriledi. ABD hazine tahvil getirileri düş-

tü, on yıllık tahvil faizi %2,67'de. Altın fiyatları doların gerilemesiyle dün gördüğü 

sekiz ayın zirvesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün 1.323 dolar ile 11 

Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.320 dolar ile ya-

tay seyrediyor. 

TCMB yılın ilk enflasyon raporunda, 2019 yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini %

14,6'ya (0,6 yüzde puan aşağı yönlü güncelleme) düşürürken, 2020 yılsonuna iliş-

kin tahminini ise %8,2’ye revize etmiştir (1,1 yüzde puan aşağı yönlü güncelle-

me). Revize edilen 2019 yılına ilişkin TCMB tahminleri, %16,45 seviyesinde       
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.20            6.470%

22 Nisan 2020 5.125% 98.36            6.531%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.50            7.025%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,189          0.09% 17.24% -9.66%

BİST-30 131,304          0.06% 18.15% -7.61%

XUSIN 119,200          -0.30% 16.17% -7.89%

XBANK 138,943          0.64% 22.75% -18.93%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2242 -1.56% 0.28% 37.88%

Euro/TL 6.0017 -0.91% -0.06% 31.97%

Sepet Kur* 5.6130 -1.39% 0.93% 34.73%

Euro/Dolar 1.1477 0.41% -0.28% -4.33%

Dolar/JPY 109.02 -0.33% -0.30% -3.24%

DXY 95.3400 -0.11% -1.53% 3.37%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1319.51 0.58% 2.71% 1.31%

Reuters/Jefferies CRB* 186.04 0.53% 6.29% -5.04%

Brent (Dolar/varil) 61.65 0.75% 11.01% -7.12%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.85 1.12% -0.44% -2.27%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.28% 18.35%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.91% 15.19%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.93% 6.97%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.68% 2.71%
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bulunan piyasa tahmininin (TCMB Beklenti Anketi — Ocak 2019) ve Yeni Ekonomi Programı’nda verilen %15,9’luk tahminin altında kalmaktadır. 

TSKB olarak bizim 2019 yıl sonu enflasyon tahminimiz %17,2 ile TCMB’nin revize ettiği tahmin bandının en üst noktasına yakındır. Başkan Çetinka-

ya’nın sunumunda verilen temel mesaj, enflasyonda "ikna edici" (manşet, çekirdek, fiyatlama davranışındaki eğilimler, görünümdeki düzelme 

trendi) bir düşüş görünceye kadar Banka’nın sıkı para politikası devam edecektir. Sıkı duruşta süre değil veri önemli olacaktır. Tek haneye atıf 

önemli bir mesajdı: bu hedefe olabildiğince erken ulaşabilmek adına parasal sıkılık neyi gerektiriyorsa o yapılacaktır. Mevcut seviyeler risklere kar-

şı yüksek derecede temkinli olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla enflasyonda istikrarı sağlayan politika bileşiminin korunmasını Banka çok önemli bulu-

yor.  Enflasyon Raporu sunumu sırasında verilen “sıkı duruş” mesajının ardından TL’de dolar karşısında sınırlı bir değerlenme gerçekleşirken 10 

yıllık tahvil faizi valörde %14,91 seviyesine kadar geriledi.  

Geçen yıl bankacılık sektörü net kârı 2017'ye kıyasla %10 artışla 53,52 milyar TL oldu. Bankacılık sektörünün takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 

1 puan artışla %3,87'ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre sektörün kredileri %14 artışla 2,4 trilyon lira 

olurken, mevduatları %19 artışla 2,04 trilyon liraya yükseldi. Sektörün aktif büyüklüğü de 3,9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye 

yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek %17'de gerçekleşti. 

Bugün saat 10.00’da açıklanacak olan Aralık ayı dış ticaret verisi ve 4. çeyrek turizm istatistikleri günün kayda değer veri akışını oluşturacak. 

Bununla birlikte saat 17.00’de Hazine’nin açıklayacağı 3 aylık borçlanma stratejisi ile Aralık ayı sınır giriş istatistikleri takip edilecek diğer verileri 

oluşturacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için bugün saat 12.00’de AKP manifestonu açıklayacak ve aday tanıtım 

toplantısında konuşacak. 

Aselsan (ASELS) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48,4 milyon TL ve 9,4 milyon doları tutarında 

sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecek. 

Arçelik (ARCLK) – 2018 yılı 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. 4. çeyrekte şirketin net satışları %30 artarak 7.414 milyon TL oldu. Bu 

dönemde toplam net satışların %25’ini oluşturan yurtiçi satışlar %3 gerilerken, yurtdışı satışlar %46 büyüdü. Arçelik’in yurtiçi beyaz eşya satış hac-

mi %17 daralmakla birlikte %22 daralan Türkiye pazarının üzerinde performans gösterdi. Yurtdışı satışlarda görülen %46’lık büyümenin %41’i kur 

etkisinden kaynaklandı. FAVÖK son çeyrekte yıllık bazda %113 artarak 918 milyon TL olurken FAVÖK marjı %7,5’ten %12,2’ye tırmandı. Net kar ise 

%212 arttı ve 281 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç17’de %1,6 olan net kar marjı ise bu çeyrekte %3,8 olarak gerçekleşti. Karlılığı olumlu yönde etkileyen fak-

törler olarak Türkiye, MENA ve Pakistan’daki fiyat ayarlamaları, operasyonel giderler / ciro oranındaki azalış ile hammadde maliyetlerindeki geri 

çekilme ön plana çıktı. Arçelik ayrıca 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket 2019 yılında %25 ciro artışı (2018: %29), 3,3-3,7 milyar TL 

FAVÖK (2018: 2,8 milyar TL) ve %10,5 FAVÖK marjı (2018: %10,4) öngörüyor. 

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2018'de yolcu sayısında %9,5 büyüme elde ederek, yolcu doluluk oranının %82'ye ulaştığı bildirildi. THY'nin twitter 

hesabından yayımlanan videoda filoya 12 yeni uçak daha katıldığı ve uçuş sayısının 332'ye yükseldiği belirtildi. 

Boeing'in satışları ilk kez 100 milyar doları aştı. Amerikan uçak üreticisi, 737 model uçakların üretimindeki kargaşanın ardından görülen topar-

lanma ile birlikte 2019 yılında yeni kazançların gelebileceğini kaydetti. Savunma bölümünün satışlarında dördüncü çeyrekte görülen %16'lık artış, 

Boeing'in kârının en büyük kaynağı olan 737 jetlerinin teslimatında sorun yaratan fabrika problemlerinin etkilerini yumuşattı.  

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ortaklığının 2018 yılı satışı bir önceki yıla göre %1,4 yükselerek 10,76 milyon adet oldu ve araç ve hafif 

ticari araç satış hacmi açısından sahibi olduğu dünya liderliği konumunu korudu. 2018’de dünya yollarına çıkan her 9 binek otomobil ve hafif 

ticari araçtan biri bu ortaklığa ait. NISSAN, 5 milyon 653 bin 683 adetlik satışla ortaklığın en çok araç satan markası oldu. Bu firmaların en çok satış 

adedine ulaştığı pazarlar Çin, ABD, Fransa ve Japonya olurken, ortaklık 2018 yılında sadece Çin’de 1,92 milyon adet araç sattı. Japon otomotiv devi 

NISSAN’ın en güçlü olduğu pazarlar ise Çin, ABD ve Japonya oldu.  
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Denizcilik piyasaları Ocak ayında hızlı düşüşe geçti. Aralık ortasında 1400 puan seviyesinde olan Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), Ocak ayında 850 

puana geriledi. BDI'de son bir yıldaki kayıp ise %26 oldu. Küresel piyasalardan etkilenen İstanbul Navlun Endeksi (ISTFIX) de büyük kayıp yaşadı. 

Akdeniz ve Karadeniz koster piyasasını gösteren ISTFIX, son bir yılda %25 kayıpla 850 puandan 600'e kadar geriledi. Piyasalardaki hızlı düşüş gemi 

fiyatlarında %20 düşmesine neden oldu. ISTFIX Araştırma Müdürü Engin Koçak, “Doğu-Batı bağlantısının kesilmesi ve sonbaharda petrol fiyatların-

da ani düşüşler, kiracıların baskısının artmasına ve geçen seneki kadar sert yükselişlerin görülmesinin önüne geçilmesine sebep oldu. Yeni yılla 

beraber ise piyasanın ana destek aldığı nokta olan tahıl işlerinin fiyatlardan ötürü zayıflaması ve Avrupa'da uzun süre kalan gemilerin tekrar Akde-

niz-Karadeniz'e dönmeye başlaması bölgede navlunları büyük bir baskı altına aldı.” şeklinde konuştu. Küresel ekonomideki belirsizliklerin de piya-

saya olumsuz yansıdığını belirten Koçak, "Ticaret savaşlarındaki gel-gitli durum piyasaları etkiliyor. Özellikle Karadeniz çıkışlı çelik yüklerinin Rusya-

AB gerginliği ve Türkiye'ye konulan kotaların dolaylı sonuçları yüzünden ticaret diken üstünde" dedi. İdeal Shipbroker yöneticilerinden İsa Temel 

ise “Gemi fiyatlarında şu anda ‘bekle gör' havası hakim. Şubat sonu Mart başı mevsimsel navlun yükselişleri eğer güçlü olursa, şu andaki navlun 

seviyeleri geçici bir düşüş olarak algılanacak ancak, yükseliş zayıf olursa, bu yıl armatörler için kötü bir yıl olacak ve gemi fiyatlarında ciddi bir dü-

şüş bu 2019 için kalıcı olacak. Dökme piyasasını domine eden Çin'deki büyümenin düşecek olması, büyük gemilerin navlunlarını ciddi etkileyecek. 

Ayrıca 2020'den başlayacak olan yeni kuralların ciddi maliyet getirmesi yatırımcıları tedirgin ediyor." yorumunda bulundu.  

Su ürünleri sektörünün 2023 ihracat hedefini yakaladığı ve yeni hedefler koyması gerektiği belirtiliyor. Norveç 2018 yılında 11,5 milyar dolarlık 

somon ihraç ederken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 1 milyar dolarda kaldığını dile getiren Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanvekili 

Haluk Tuncer, 2023 hedeflerine bugünden ulaşan sektörün kendine yeni hedefler koyması gerektiğini söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pet ve cam şişeler, süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönü-

şümde kullanmak için depozito uygulamasına geçileceğini belirtti. Bakanlık tarafından 2021 yılında uygulanmaya başlanacak depozito uygula-

ması hakkında bilgi veren Kurum, "2023 yılında tüm Türkiye'de depozito uygulamasına geçmek istiyoruz. Pet, cam şişeler süt içilen karton kutular 

gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçeceğiz. Amacımız üretilen kapların %

80'inin, %90'ının, bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geri toplanması. Dolayısıyla bu ham maddeleri üretimde yeniden kullana-

rak, çevreye daha az zarar vermiş olacağız. 2021 yılında plastik poşet, cam, metal şişeler, karton kutular gibi geri dönüşümü yapılabilecek malze-

melerde depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında 

destek olacağız. Belki nakit de verebiliriz" dedi. 

Mısır ithalatı artıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, 

"Türkiye’deki 6 milyon tonluk mısır üretimi, ihtiyacın %80’ini karşılıyor. 2017 yılında ithalatımız 2 milyon tonun biraz üzerine çıkmıştı. 2018 yılında 

ise ilk 11 ayda mısır ithalatımız 2,1 milyon tona ulaştı. Hayvan sayısındaki artış, kaba yem eksiği, fabrika yemi hammaddesinin mısır olması gibi 

etkenler ithalata etki eden faktörlerin başında geliyor" dedi. Türkiye’nin GDO’lu tohum kullanmayan ülkelerden mısırı ithal ettiğine dikkat çeken 

Atalık, 2,1 milyon tonluk ithalatın 1,2 milyon tonunun Rusya’dan, 600 bin tonunun ise Ukrayna’dan geldiğini ifade etti.  

SOCAR, EWE Turkey grubunu satın aldı. Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Ener-

vis, EWE Enerji ve Millenicom’u satın aldı. Satın alma işlemleri gerekli resmi onayların ardından tamamlanacak. SOCAR Başkanı Rövnag Abdulla-

yev, “2013 yılından bu yana Türkiye pazarına yıllık 1,2 milyar metreküp doğalgazın toptan satışını gerçekleştiriyoruz. TANAP projemizle, Azerbay-

can’dan gelen doğalgazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey’in satın alınmasıyla Türkiye’de doğalgazın üretim-iletim-dağıtım zincirinin tüm halka-

larını tamamlayan, ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisi-

ne ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 

TürkAkım Boru Hattı 2019 yılı sonunda işler hale gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Boru Hattı projesinin 2019 sonuna 

kadar işler hale geleceğini, 2023 yılına kadar ise Akkuyu Nükleer Santrali’nin faaliyete geçeceğini umut ettiğini söyledi. 
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SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye (Petkim) yaptı. STAR Rafineri Genel Müdü-

rü Mesut İlter, tam kapasiteyle çalışma noktasına geldiklerini belirterek şunları söyledi: "Rafineri birbirinden bağımsız en az 20 farklı fabrikadan 

oluşuyor diyebiliriz. Birinin çıktısı diğerinin hammaddesi oluyor ve bu zincirleme ilerliyor. Her bir fabrikayı tek tek test edip, deneme üretimi yapı-

yorsunuz. Ürün kalitelerinin doğruluğunu test ettikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Bir hafta 10 gün içinde tüm bunları tamamlayıp 

rafineriyi komple devreye almış olacağız. Artık son aşamadayız." İlk ürün satışı olarak Petkim’e nafta sattıklarını belirten İlter, yakın gelecekte jet 

yakıtı, dizel ve LPG satışı yapacaklarını belirtti. Mesut İlter ayrıca, hedeflerinin Şubat ayı içerisinde iç piyasaya da ürün vermeye başlamak olduğu-

nu ilave etti. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sayesinde 20 milyon ton sera gazı salımı engellenecek. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği 

Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mehmet Türkmen, Türkiye´nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu´nun iklim değişikliğine yapacağı katkıları anlattı. Türk-

men, Akkuyu’nun faaliyete geçtiği zaman Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %10’unu karşılayacağını belirtirken Türkiye’nin bir yıl içerisinde ürettiği 

toplam sera gazının %4’üne tekabül eden yaklaşık 20 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazının doğaya salınmayacağını ifade etti. 

Fransız Assystem, Akkuyu NGS'nin inşasında Rosatom'a yardım edecek. Fransız mühendislik grubu Assystem ve Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği 

anlaşması imzaladı. Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye edisyonunda yer alan habere göre 6 yıl süreli anlaşmaya göre Assystem, Akkuyu NGS'deki 

nükleer güvenlik açısından önem taşıyan tesislerin inşasının gözetlenmesini sağlayacak. Assystem, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun gereklerine 

uygun olarak inşaat ve montaj işleri sırasında nükleer güvenliğin temini açısından önemli tüm yapı, sistem ve bileşenlerin denetimini gerçekleşti-

recek. 

Kasım ayında en fazla üretilen katı yakıt linyit oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Kasım ayında 

en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti. Kasım ayında yaklaşık 7,14 milyon ton linyit üretilirken, 7,03 milyon ton l inyit teslim edildi. Kasım 

ayında taşkömürünün üretimi yaklaşık 104 bin ton ve taşkömürü kokunun üretimi ise yaklaşık 376 bin ton olarak gerçekleşti. Linyit teslimatının %

87,7'si termik santrallere ve %7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. 
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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. 


