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13 Ocak2014Pazartesi
SAAT ÜLKE

DÖNEM

9,45 Fransa
10,00 Türkiye
11,00 Đtalya
21,00 ABD

Kasım Bütçe
1Ç2014 DışTicaret Beklenti Anketi
Kasım Sanayi Üretimi-Yılık
Aralık AylıkBütçe

SAAT ÜLKE

DÖNEM

AÇIKLANACAKVERĐ

9,45 Fransa
9,45 Fransa
10,00 Türkiye
10,00 Türkiye
11,00 Đtalya
12,00 AB
15,30 ABD
17,00 ABD

Aralık
Aralık
Kasım
Kasım
Aralık
Kasım
Aralık
Kasım

SAAT ÜLKE

DÖNEM

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

-86mlr €
0,10% -0,50%
-15mlr $ -135.2 mlr$

14 Ocak2014 Salı
AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

TÜFE-Yıllık
Cari Denge
Sanayi Ciro Endeksi
Cari Açık
TÜFE-Yıllık
Sanayi Üretimi-yıllık
PerakendeSatışlar
ĐşletmeStokları
FED/Plosser-Fisher Konuşmaları

0,80%

0,80%
-2.1 mlr €

0,70%
0,8%
0,40%
0,40%

0,70%
0,20%
0,70%
0,70%

15Ocak 2014Çarşamba
AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

10,00 Türkiye Ekim ĐşsizlikOranı
10,00 Almanya
Reel GSYH
11,00 Türkiye Aralık Merkezi BütçeSonuçları
12,00 AB
Kasım DışTicaret Dengesi
15,30 ABD Ocak NYEmpireĐmalatEndeksi
15,30 ABD Aralık ÜFE-Yıllık
17,00 Türkiye 4Ç2013 Doğrudan YabancıYatırımlar
21,00 ABD
FEDBej Kitap
FED/Evans Konuşması

0,50%

9,90%
0,70%

0,80%

14.5mlr €
0,98
0,70%

16Ocak 2014Perşembe
SAAT ÜLKE

DÖNEM

9,00 Almanya Aralık
11,00 Đtalya Kasım
12,00 AB
Aralık
15,30 ABD Aralık
15,30 ABD Haftalık
16,00 ABD Kasım
17,00 ABD Ocak
17,00 ABD Aralık

AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

TÜFE-Yıllık
DışTicaret Dengesi
TÜFE-Yıllık
TÜFE-Yıllık
ĐşsizlikBaşvuruları
Net UluslararasıSermayeAkışı
NAHBKonutEndeksi
PhiledelphiaFEDĐmalat
FED/WilliamsKonuşması

0,014

1,30%
4,07mlr €
0,80% 0,90%
1,40% 1,20%
330bin
195 mlr $
59
58
10
7

17Ocak 2014 Cuma
SAAT ÜLKE

DÖNEM

11,30 Đngiltere
14,30 Türkiye
15,30 ABD
15,30 ABD
16,15 ABD
16,15 ABD
16,55 ABD

Aralık
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Ocak

AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

PerakendeSatışlar-Yıllık
Özel Sektör Yurtdışı Kredi Borcu
Đnşaat Đzinleri
Konut Başlangıçları
Kapasite KullanımOranı
Sanayi Üretimi
MichiganTüketici Güveni-I

2,00%

79,10%
0,50%
83,5

1mn
1mn
79%
1,10%
82,5

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış
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Değ. (%)

Hacim (TL)

LTHOL

0.90

16.9%

LATEK

0.52

13.0%

14,443,091
8,412,850

RHEAG

0.80

12.7%

7,952,147

PRZMA
SRVGY

4.24
2.28

12.5%
8.6%

16,438,655
574,887

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

YYAPI

0.91

Değ. (%)

-11.7%

Hacim (TL)

4,431,757

SAMAT

1.93

-10.6%

19,669,354

NIBAS

0.77

-7.2%

3,153,153

CEMAS
ISYHO

0.78
0.48

-6.0%
-5.9%

3,149,166
670,007

BIST100 Endeksi dün yaklaşık 1.000 puana yakın fiyat boşluğu bırakarak açılmasının ve en düşük
66.885 seviyesine kadar %1.73 oranında değer kaybetmesinin ardından, öğleden sonra güçlenen
alımlarla günü 68.000 seviyesinin hemen üzerinde yatay tamamladı. Bankacılık Endeksi bir önceki
günkü %0.39 oranındaki kaybına karşılık, dün %0.96 oranında yükselirken, Sanayi Endeksi ise
%0.30 oranında geriledi.
Hatırlanacağı üzere endeks, 17 Aralık sonrasında 75.000 seviyesinden 61.150 seviyesine kadar
düşmesinin ardından ilk güçlü tepkisini 68.000 seviyesinin üzerine yükselmeyi başardığı 27 Aralık
tarihinde vermişti. Söz konusu tarihten itibaren endeksin 68.500 ile 65.500 seviyeleri arasında
toplam 5 kez merdiven basamakları gibi bir aşağı bir yukarı, inip çıktığını gözlüyoruz. Her seferinde
bir önceki alt basamağın hafif üzerinden tekrar yukarı dönen endeks, yükselen dipler şeklinde bir
sıkışma sergiliyor. Dün de bir önceki alt basamağa gerilemeden 67.000-67.500 aralığında tutunan
endeks, 27 Aralık tarihinden sonra dördüncü kez 68.000 direncinin üzerinde kapandı. Gerek açılışta
oluşan fiyat boşluğunu aynı gün içinde doldurması gerekse 68.000 seviyesinin üzerinde üst üste
ikinci gün kapanışını gerçekleştirmesi nedeniyle, endeksin dolar kurundaki yükselişe rağmen teknik
açıdan yükselme potansiyelini halen koruduğunu düşünüyoruz. Ancak dün alımların gün sonuna
doğru güçlenmesi nedeniyle hisselerin ağırlıklı ortalama fiyatları, kapanış fiyatlarının altında kaldı.
Endeks ağırlığı en yüksek GARAN hissesi, bir önceki gün %1.46’lık değer kaybının ardından dün
%0.89 değer kazandı. Piyasa değeri yüksek bankalar arasında yer alan YKBNK, AKBNK ve GARAN
hisselerinin ağırlıklı ortalama fiyatları dün kapanışlarının yaklaşık %1.95 altında kaldı, ISCTR ve
HALKB hisselerinde ise bu oran %1.5 oldu. Bu bakımdan yukarıdaki gibi ağırlıklı ortalama fiyatları
dün oldukça aşağıda kalan hisselerin bugün açılışta bir miktar baskı altında kaldığını görebiliriz.
Bugün Asya borsaları Dünya Bankası'nın küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini artırmasının
ardından alıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD vadelileri yatay seyrediyor, Avrupa borsalarının ise
%0.25 artıda açılması bekleniyor.
Bugün hafif alıcı açılmasını beklediğimiz endeksin, ağırlıklı ortalama fiyatlar
hesaplandığında da 68.000 seviyesini aşıp aşamayacağını takip ediyoruz.

üzerinden

Bugün Açıklanacak Veriler
10.00 TR Đşsizlik Oranı Ekim
10.00 Almanya Reel GSYH (B:0.5%)
11.00 TR Merkezi Bütçe Sonuçları Aralık
12.00 AB Dış Tic. Fazlası Kas. (B:16.7 mlr €)

15.30 ABD NY Empire Đmalat Ocak (B:3.75)
15.30 ABD ÜFE-Yıllık Aralık (B:1.1%)
17.00 TR Doğrudan Yabancı Yatırımlar 4Ç13
21.00 FED Bej Kitap

Öne Çıkan Haberler
• Fisher, Aralık ayı toplantısında 20 milyar dolar azaltım istediğini söyledi.*BloombergHT.
• Plosser, tahvil alım programının azaltılmasını "doğru yöne adım" olarak niteledi.*BloombergHT.
• ABD perakende satışları yıl sonu tatil sezonunda yüzde 3,8 oranında arttı. Veriler tüketicilerin ekonomik düzelmenin
kararsız bir seyir izlediği dönemde harcama yapmaktan çekindiğini gösterdi.*Euronews.
• ABD’de GM 2008’den sonra ilk kez hisse başına 30 sent temettü ödeyeceğini açıkladı.
• Đspanya Hükümeti kurtarma şemsiyesi altındaki Bankia’da bu yılın ilk çeyreğinde olumlu piyasa koşullarının etkisiyle
vermiş olduğu kaynağın bir kısmını geri almak için hisse satışı planlıyor.
• Fransa kamu harcamalarını 2015-17 yılları arasında 50 milyar € azaltmayı, şirketler üzerindeki vergi yükü ile
ailelerden alınan varlık vergisinin düşürülmesini planlıyor.
• Fransa’da da satışlar ümit verici değil. Kış indirim sezonunun ilk haftasında büyük giyim mağazası zincirleri
satışlarının geçen yıla göre yüzde 5 ile 10 arasında gerilediğini belirtti. Bu oran küçük mağazalarda yüzde onun
üzerine çıktı.*Euronews.
• Yeni AB düzenlemelerine göre kaya gazı çıkarmaya izin veren Avrupa ülkelerinin, 18 ay içinde hukuki açıdan
bağlayıcı hale gelebilecek 'en iyi çevre uygulamalarına' uyumunu gösteren bir 'karne' yayımlaması
gerekecek.*EurActiv.
• Japonya’da ticari araç satışları 2013 yılında yıl bazında iki katın üzerinde artarak 2007’den sonra en yüksek seviyeye
ulaştı.
• Çin merkez bankası 2014’te likiditeyi esnek yapıda idare etmeye ve ihtiyatlı para politikası uygulamaya devam
edileceğini belirtti.
• Dünya bankası 2014 yılında global büyümenin gelişmiş ülkeler öncülüğünde hızlanacağını belirtti.*CNBC.
• Suriye Dış Đşleri Bakanı, batılı istihbarat kuruluşlarının radikal gruplarla mücadele konusunda görüşmek için Şam’a
geldiklerini söyledi.
• Geçen yıl mayıs-kasım arası 6 aylık dönemde, hisse senedi ve tahvil yatırımları net olarak 18 milyar dolarlık bir giriş
gösterirken, bu yıl 2 milyar dolar çıkış var.*Hürriyet.
•

Şirket ve Sektör Haberleri
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• Đkinci dalga yolsuzluk soruşturması kapsamında yedi işadamı ve iki şirketin mal varlıklarına konulan tedbir, soruşturma dosyasını inceleyen dört savcı
tarafından kaldırıldı. Đşadamlarının malvarlıkları kaldırılırken gözler Sabah-ATV’nin satışına çevrildi.
• Damping ve ithal kağıttaki artış yerli üretimi zora soktu.*Dünya.
• Uluslararası Bahreyn Havacılık Fuarı’nda görücüye çıkacak olan ‘T129 ATAK’, fuarda bir de uçuş gösterisi yapacak.*Milliyet.
• AEFES: Konsolide satış hacmi 4Ç2013 döneminde yıl bazında %1.1 artarken 2013 yılının tamamında %3.8 artmıştır. 4Ç2013 döneminde toplam bira
satış hacmi yıl bazında %10.1 düşerken 2013 yılının tamamında %12.8 gerilemiştir. Bira satış hacminin %29’u Türkiye operasyonlarından oluşmaktadır.
Meşrubat satış hacmi 4Ç2013 döneminde yıl bazında %7.2 artarken 2013 yılının tamamında %13 yükselmiştir. Meşrubat satış hacminin %54’ü Türkiye
operasyonlarından oluşmaktadır.
• ANELT: Şirketin %9.99’una tekabül eden 5 mn adet hisse bedelsiz olarak Elderbar şirketinden Kavnel şirketine transfer edilmiştir.
• AVGYO/METRO: AVGYO 0.66-0.68 TL fiyat aralığından 438 bin adet METRO hissesi almıştır.
• CCOLA: Güney Irak’taki Al Waha’nın %15 oranındaki 1.8 mn adet hissesinin alımı 14.44 USD fiyattan toplam 26 mn USD karşılığında tamamlanmıştır.
Bedel Hollanda merkezli Waha şirketinin sermaye artırımını müteakip ödenecektir. Sermaye artışıyla CCOLA’nın Al Waha’daki dolaylı pay oranı %80
seviyesine çıkacaktır.
• CLKHO: SPK haftalık bülteninde 23.75 mn TL tahsisli sermaye artış kararı yer almıştır.
• EMKEL: SPK ödenmiş sermayesinin 4.5 mn TL bedelli sermaye artışıyla 24.3 mn TL’ye çıkarılmasına onay vermiştir.
• GUBRF: Şirket, 2013 yılında satışlarını %7,5 artırarak 1 milyon 670 bin ton seviyesine taşıdı. Şirket 2014 yılı satışlarını 1.7 mn ton olarak hedefledi.
Lojistik ve üretim alanındaki altyapı projelerini tamamladığında,3-4 yılda pazar payını %35'ler seviyesine çıkarmayı hedefliyor.*BloombergHT.
• HALKB/HALKS: HALKB bağlı ortaklığı HALKS ile ilgili basında yer alan Đzmir Đl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 aracın kasko sigortası poliçelerinin iptali
işlemleri haberinin gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır. Açıklamada söz konusu poliçelerin, Ege Bölgesindeki iki yetkili acente tarafından kasko poliçe
düzenleme esaslarına aykırı olarak tanzim edildiği, haberlerde bahsi geçen operasyon tarihinden çok daha önce 02.01.2014 tarihinde ilgili acentelerden
düzenleme esaslarına aykırı olarak tanzim edilen poliçelerin iptali istendiği, poliçelerin sistemsel iptali 08.01.2014 tarihinde gerçekleştiği belirtilmiştir.
• HALKB: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Londra Temsilcilik Ofisinin 10 Ocak 2014 tarihi itibari ile tescil işlemleri tamamlanmıştır.
• IHYAY: IHLAS sahip olduğu 35 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvurmuştur.
• KIPA: SPK haftalık bülteninde 1.16 milyar TL bedelli sermaye artış kararı yer almıştır.
• KOZAL: Koza Altın’ın bugün rezerv ve kaynak rakamlarını açıklaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Şirket geçen sene 3.7 milyon ons rezerv ve
7.8mn ons kaynak açıklamıştı. Yeniden değerlenmiş rakamlarda altın fiyatlardaki düşüş sebebiyle bir miktar gerileme olacağını tahmin ediyoruz. 2013
yılı başında ilan edilen rezerv ve kaynak rakamları $1,450/ons altın fiyatı seviyesine göre değerlenmişti. Ancak şu anki altın fiyatları seviyesi olan
$1,240/ons rezerv ve kaynakların bir kısmının çıkarılmasının karlı olmamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla yüksek tenörlü kısmın payının arttırılması
amacıyla rezerv miktarlarında düşüş olmasını bekliyoruz.
• KUYAS: SPK haftalık bülteninde 8.5 mn TL bedelsiz sermaye artış kararı yer almıştır.
• METAL: SPK haftalık bülteninde 4.1 mn TL tahsisli sermaye artış kararı yer almıştır.
• METRO: Sahip olduğu MEPET hisselerinin satışı için yetkilendirme yapılmıştır.
• MMCAS: 13.3 mn TL ödenmiş sermayesinin %350 bedelli sermaye artışıyla 60 mn TL’ye çıkarılmasına ilişkin karar yenilenmiştir.
• NETAS: Ankara-Đstanbul Hızlı Tren Projesi Köseköy-Gebze bölümü GSM-R ve telefon sistemleri rehabilitasyon ve kurulumu konusunda 3 mn Eur tutarlı
anlaşma yapmıştır.
• NETAS: Bangladesh Telecommunications ile fiber optik şebekesinin kapasite ve seviye artırımı konusunda 2.9 mn USD tutarlı anlaşma yapılmıştır.
• ORGE: Yönetim kurulu başkanı 3.23-3.29 TL fiyat aralığından 78,609 adet hisse satmıştır.
• OSTIM: Irak, Kerkük Đli Valiliğiyle indirici trafo merkezi yapımı için 21.4 mn USD tutarlı anlaşma yapılmıştır.
• OZBAL: TANAP ön yeterlilik başvurusunun 2013 Ekim ayı içinde sonuçlandırılacağı belirtilmişti. Đşveren şirket ön başvuruları inceleme safhasını henüz
bitirmemiştir.
• PGSUS: Bir aracı kurum tavsiyesini AL’dan TUT’a indirdi.
• PRKME: Şırnak Silopi’deki asfaltit sahasına ait rödovans sözleşmesinin ve işletmenin 61 mn TL karşılığında hakim ortağı Park Holding olan Silopi
Elektrik’e devredilmesine karar verilmiştir.
• RAYSG: 2013 yılının tamamında toplam 354.3 mn TL prim üretilmiştir.
• TAVHL: Bir aracı kurum tavsiyesini AL’dan TUT’a indirdi.
• TCELL: Privy Council Çukurova’nın Turkcell’deki %13.8 payını muhafaza etmek için Alfa Grubuna yapması gereken 1,565mn USD’lik ödeme için son
tarih belirlemek üzere 5-6 Şubat tarihinde toplanacak. Hatırlanacağı gibi mahkeme daha önce Ocak-Nisan döneminde son tarih ile ilgili bir karar
verileceğini açıklamıştı. Şu aşamada bu açıklamaların beklentiler dâhilinde olduğunu düşünüyoruz. Çukurova bu karar ile Finansman bulmak için bir
miktar daha ilave zaman kazanabilir. Bu noktada temettü ve hisse geri alım uygulamalarının yılın ilk yarısında gerçekleşme ihtimali çok zayıf görünüyor.
• THYAO: Bir aracı kurum tavsiyesini TUT’tan AL’a yükseltti.
• TIRE: Daha önce satış duyurusu yapılan 50,450 m2 alanlı Çorlu Fabrikası’nın satış fiyatı 10 mn TL ile ekspertiz raporuna paralel olmuştur. satış bedeli
son bilançosundaki maddi duran varlıklarının toplam net değerinin % 25'ine veya aktif toplamının %10'nuna ulaşmamaktadır.
• TSGYO: 0.69-0.70 TL fiyat aralığından 200 bin adet hisseyi şirket geri almıştır.
• TUPRS: Rekabet Kanunu'nu ihlalden haklarında soruşturma açılan TÜPRAŞ ve OPET hakkındaki kararı 29 Ocak'ta açıklayacak.*BloombergHT.
• YKSGR: 2013 yılının tamamında toplam 1.26 milyar TL prim üretilmiştir.

Makro Haberler
 TCMB tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi verilerine göre Kasım ayında cari açık 3,9 milyar dolar gelerek 4,2 milyar dolar olan piyasa beklentisinin
ve beklentimizin bir miktar altında gerçekleşti. Mevsimsellikle birlikte Temmuzdan beri en yüksek seviyesine ulaşmış olan cari açık yıllık bazda 3.5%
düşüş kaydetti. Ocak- Kasım birikimli açık 56 milyar dolar seviyesinde yükselirken bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %28.3 artışa işaret
etmiş oldu. Kasım ayı verisiyle birlikte 12 aylık birikimli açık Marttan beri ilk defa düşüş kaydederek 60,8 milyar dolara gerilemiş oldu. Net altın
ithalatındaki güçlü artışa rağmen %9 artış kaydeden ihracat verisiyle birlikte 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret açığı yıllık bazda %2,2
gerilemiş oldu. Đhracat artışında bavul ticaretinde süregelen hızlı büyümenin etkisi dikkat çekti. Gelir dengesindeki açığın düşüşünde doğrudan yabancı
yatırımların kar transferlerindeki azalma etkili olurken, hizmetler dengesindeki fazlanın düşüşü turizm dışı açığın gerilemesi ve net turizm gelirlerindeki
düşüş kaynaklı oldu. Bu bağlamda 17,5 milyar dolarlık dış borcun(yılbaşı-bugün) %60’ından fazlası kısa vadeli. Kasım ayı verileri 61 milyar dolar olan
2013 yılsonu cari çaık tahminimizi desteklerken, 55,6 milyar olan 2014 tahminimiz, iktisadi faaliyetteki daralmanın, TL’deki değer kaybının ve yıla düşük
başlayan petrol fiyatlarının etkisiyle aşağı yönlü riskler barındırmakta. Portföy akımlarına bağlılığın parasal genişlemenin durdurulması döneminde de
süreceğini öngörerek cari açıkta finansman kalitesi ana sorunumuz olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
 CNBC-E Tüketici Güven Endeksi öncü verileri Ocak ayı için %19 düşüşe işaret etti. Bir önceki ay %4.3’lük düşüş gösteren endeks bu ay 71.3 düzeyinde
gerçekleşerek 2009 1. çeyrekten beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Araştırma sonuçlarına göre tüketici algısındaki bozulma geniş tabanlı
gerçekleşmeye devam ederken, %43 gerileyen tüketim eğilimi endeksi dayanıklı mal, otomobil ve konut alım iştahındaki düşüşün etkilerini yansıttı.
Veriyle birlikte yayınlanan notlarda bu sert düşüşün son dönemdeki makro ihtiyati tedbirlerin talep üzerindeki olumsuz etkisini yansıttığı ortaya konuldu.
Son olarak, düşüşün boyutlarına bakıldığında son dönemdeki gelişmelerin de tüketici algısındaki bozulmada etkili olduğunu görmekteyiz.
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Günlük Teknik Analiz Önerilerinin Performansı
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Önerilerin Getirisi (100 TL anapara)

GÜNCELLENM ĐŞ MODEL P ORTFÖY* - Ara ştırm a
De ğ. (%) He de f
1.35%
7.61
-0.30%
7.40
-0.58% 10.90
-1.10%
3.10
-1.31% 14.10
0.70%
8.50
-0.81% 14.25
0.59%
2.60

Ge tiri
P ota ns.(%)
12.24%
12.12%
28.08%
14.81%
24.45%
17.73%
15.85%
52.94%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları b u perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Endeks Getirisi (100 TL anapara)

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
Önc.
Hisse
Ka pa nış Gün K.
6.78
6.69
AKBNK
6.60
6.62
ENKAI
8.51
8.56
S AHOL
2.70
2.73
S IS E
11.33
11.48
TCELL
7.22
7.17
THYAO
12.30
12.40
TOASO
1.70
1.69
UYUM

30 Ekim

13 Ekim

26 Eylül

9 Eylül

23 Ağustos

6 Ağustos

20 Temmuz

3 Temmuz

16 Haziran

30 Mayıs

26 Nisan

13 Mayıs

9 Nisan

23 Mart

6 Mart

17 Şubat

31 Ocak

14 Ocak

28 Aralık
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / Đstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 317 69 32

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması,
yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer
mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen
ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı
ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan
çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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Şubelerimiz
Akmerkez

+90 (212) 317 69 00

Merkez

+90 (212) 263 00 24

Adana

+90 (322) 458 77 55

Ankara – Çankaya

+90 (312) 438 14 37

Ankara – Kızılay

+90 (312) 417 30 46
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Ataşehir
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