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Oldukça yoğun bir gündem temelinde fiyatlandığımız geçtiğimiz haftada; Salı günü gelen güçlü tepki dışında genel
olarak satıcılı seyreden BIST-100 endeksi Perşembe ve Cuma günü gelen güçlü satışlara şahit oldu. Böylece Cuma
gününü %1.57 değer kaybıyla 74.265 seviyesinde yer alan endeks haftalık bazda %1.29 değer kaybetti. Hacimli
geçtiğini söyleyebileceğimiz haftada 4.1 milyar TL ortalama günlük hacim temelinde risk iştahının güçlü olduğunu
söylemek mümkündür.
Cuma günkü haber ve gündem akışında öne çıkan iki madde ABD istihdam verileri ve Moody’s’in kredi notu
değerlendirme raporu idi. ABD’de Tarım Dışı İstihdam Kasım’da 211 bin kişi artış ile beklentileri aşarken, Ekim ayı
verisinde Aralık 2014’ten bu yana en yüksek revizyon görüldü ve 298 bin kişi artış olarak güncellendi (Önck: 271 Bin)
Moody’s ise “Baa3” olan kredi notu ve “Negatif” olan görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Haftalık Ajanda

Yeni haftada ise bugün önemli bir gündem maddesi yok. Haftanın veri açısından en yoğun günü Perşembe olacak.
Yurtiçinde cari işlemler dengesi ve 3.çeyrek büyüme verilerinin açıklanacağı günde İngiltere Merkez Bankası (BoE)’de
faiz kararını açıklayacak. Yarın ise Euro Bölgesi’nin 3Ç15 ilk tahmin büyüme verileri açıklanacak.
İlk fiyatlamalar, haftaya bir miktar olumsuz bakış yaratsa da özellikle son dönemde endeks ve kur arasındaki
korelasyonun zayıflamış olması, geçtiğimiz hafta gelen satışların tepki alışlarının görülebileceği ihtimalini
güçlendiriyor. USD tarafında parite bazlı değer kazanımı, gelişmekte olan para birimleri üzerinde de etkisini gösteriyor.
TL’nin de bu noktada 2.89 üzerindeki hareketlerle, kırılgan ülke paralarından bir miktar daha negatif ayrışıyor. Öte
yandan ABD ham petrolünün OPEC toplantısı sonrası $40 kritik seviyesini aşağı kırdığı görülüyor. Sakin bir haftanın
sonlarında Tarım Dışı İstihdam verisinden destek bulan Altın (Ons) fiyatları $1080 seviyelerinden gevşeme eğilimi
içerisinde yer alıyor.
Yurtdışı borsalar ise yeni haftaya başlangıçlarını alış tarafında yaptılar. Asya piyasalarında Hindistan dışındaki
borsalarda değer kazanımları söz konusu. ABD’de Cuma günü veri bazlı yükselişlerin devamı niteliğinde endeks
kontratlarının yukarı yönlü işlem gördüğünü görüyoruz. Avrupa piyasalarının ise küresel iyimserlik temelinde yukarı
yönlü açılması bekleniyor.
Teknik anlamda da açılışta tepki alımlarının etkili olacağını düşündüğümüz hafta başlangıcında saatlik ve günlük
grafiklerin kısa vadeli indiktaörlerinde görülen iyileşme seyri de söz konusu beklentiyi teyid eder niteliktedir. 74.800
desteğinin önemini koruyacağı haftada 74.800’ün altında hareketler 72.800 ve 71.000 seviyelerini gündeme getirebilir.
74.800’ün üzerinde kapanışlar görmedikçe gevşeme eğiliminin etkili olabileceğini düşündüğümüz endekste, söz
konusu seviye aşıldığı takdirde; haftalık bazda 77.800 ve 80.000 ilk dirençler olarak izleniyor olacak.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Perakende Satışlar – Aylık Eki. (Önck: -%0,6)
10:00 Türkiye Perakende Satışlar – Yıllık Eki. (Önck: -%0,2)
11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven End. Ara. (Bekl: 17)
17:00 ABD Fed İşgücü Piy.End. Kas. (Önck: 1,6)

17:30 Türkiye Hazine Nakit Gerç. Kas. (Bekl: 19.9 mlr TL)
19:30 ABD Fed/Bullard konuşacak.
22:00 ABD Tüketici Kredileri Değişimi Eki. (Bekl: $18 mlr)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
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Hacim (TL)

AKPAZ

0,68
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5,9%
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En Çok Düşen Hisseler
Hisse
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ALCTL

7,23
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 Moody's, Türkiye'nin "Baa3" olan kredi notunu ve "negatif" not görünümünü değiştirmedi. Açıklamada; "Moody's'in
Türkiye'ye ilişkin not teyit kararı, ülkenin uzun seçim sürecinde korunan ekonomik direncini ve güçlü mali ölçütlerini
yansıtıyor.” Denildi. *Hürriyet
 Cuma günü gelen haberlere göre (TSK), peşmergenin eğitimi amacıyla Musul’da bulunan Türk birliğini değiştirmek için
150-200 civarındaki askeri kara yoluyla Musul’un kuzeyine gönderdi. Askerlerle birlikte 20-25 tank da bölgeye
konuşlandırıldı. *Habertürk Al-Mada haber sitesinde çıkan habere göre, Irak Türk birliklerinin 48 saat içinde Kuzey
Irak'tan çıkması çağrısında bulundu. Irak Başbakanı Haider al-Abadi, Türk birliklerinin Kuzey Irak'ta kalmaya devam
etmesi durumunda, konunun BM Güvenlik Konseyi'ne götürülmesi dahil tüm adımların masada olduğunu kaydetti.
*BloombergHT Reuters'ın haberine göre, Irak Savunma Bakanı Halid El-Ubeydi Kuzey Irak'a Türk askerlerinin
konuşlandırılması Irak hükümetinin bilgisi dahilinde olmadığını açıkladı. *Dünya
 OPEC mevcut petrol üretim politikasının devamına karar verdi, günlük petrol üretim üst sınırını ise 31.5 milyon varil olarak
belirledi. OPEC'in önceki üretim tavanı günlük 30 milyon varil seviyesindeydi. *BloombergHT
 ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 211 binle beklentinin üzerinde arttı. Ortalama saatlik ücretler aylık %0.2 artarken
yıllık bazda Ekim'deki %2.5 seviyesinden %2.3'e indi ve beklentiye paralel gerçekleşti. İşsizlik oranı değişmeyerek
beklentilere paralel olarak %5 oldu ve 7 yılın en düşük seviyesinde kaldı. *BloombergHT
 Geçici bütçenin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sevk edilmesi bekleniyor. *BloombergHT
 Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, para politikasındaki gevşemenin enflasyon hedefine ulaşmada istenen etkileri
gösterdiğini söyledi *BloombergHT
 BIST’de yabancı yatırımcılar Kasım ayında $1.14 mlr seviyesinde net satış gerçekleştirdi. Böylece ilk 11 ay sonunda
yabancı yatırımcılar 1.9 milyar TL net satış tarafında yer aldılar. *Matriks
 Azerbaycan’ın Hazar Denizi açıklarında Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı’nı da besleyen sahalardan biri olan Güneşli
petrol ve doğalgaz sahasındaki bir platformda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, geç saatlere kadar 30
civarında işçi için arama ve kurtarma çalışmaları devam etti. Azerbaycan’da 1 gün ulusal yas ilan edildi. *Hürriyet
 Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Muhtemelen salı günü Sayın Başbakanımız Rusya’ya ilişkin önlemleri açıklayacaktır.”
İfadelerini kullandı. Telafi edici tedbirler, caydırıcı tedbirler ve yapısal tedbirler olarak üç kategoride tedbir düşündüklerinin
altını çizen Başbakan Davutoğlu, caydırıcı tedbir almak istemediklerini ancak karşılıklı bu tutum devam ederse,
Türkiye’nin tedbirlerinin ne olacağını da düşündüklerini bildirdi. *Hürriyet

Şirket ve Sektör Haberleri

7 Aralık 2015

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iptal edilen Türk Akımı projesiyle ilgili olarak, "Kamuoyunda Türk Akımı Projesi'nin Rusya tarafından durdurulduğu yönünde
haberler çıkıyor. Türk Akımı, taleplerimizin karşılanmaması sebebiyle bir süredir tarafımızdan rafa kaldırılmış bir projedir" dedi. *Hürriyet
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "ekmeğe zam geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi. *Dünya
 Brent petrolde yaşaşan düşüş sonrasında akaryakıt ürünlerinden motorin ve gaz yağında indirim kararı alındı. Cuma gece yarısından itibaren geçerli olan indirimlerde
motorin 8 kuruş, gaz yağı 7 kuruş ucuzlayacak. Bu ürünlerdeki indirime karşın LPG'ye ise 4 kuruş zam geldi. *Dünya
 TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya'nın tarım ürünleri konusundaki yaklaşımı sonrasında fiyatlardaki düşüşün arz talep dengesinden kaynaklanmadığını, üreticilerin
hasadına başladığı bazı ürünleri hızla elden çıkarmaya çalıştığını belirtti. ayraktar, Rusya ile yaşanan bu durumdan birçok üründe psikolojik olarak ortamın bozulduğu,
ambargo kararı alınmayan ürünlerin de olumsuz etkilendiğinin görüldüğünü bildirerek, “Bu noktada, belirsizliğin giderilmesi ve olumsuz havanın dağıtılması için tedbirlerin
hükümetimiz tarafından bir an önce alınması gerekmektedir” dedi. *Dünya
 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘faizsiz bankacılık’ olarak bilinen katılım bankacılığında koordinasyon mekanizmasının hayata geçirilmesi için çalışmaların
başlatıldığını kaydetti. *Hürriyet
 Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile futbolculardan alınan vergi yeniden düzenlenecek. Hükümet programında yer alan kanun tasarısına göre futbolculara artık daha yüksek
gelir vergisi uygulanacak. *Sabah
 Rusya’nın doğalgazı kesmesi ihtimaline karşılık Katar ve Azerbaycan’la mutabakat imzalayan Türkiye şimdi de Kuzey Irak doğalgazını ithal etmeye hazırlanıyor. Bu
amaçla inşa edilecek Şırnak Boru Hattı’nın ihalesi yılbaşına kadar yapılacak. *Star
 AKGUV: Şirket’in ödenmiş sermayesinin bedelsiz sermaye artırımı sonucu 31 milyon TL’ye ulaşması nedeniyle ödenecek nakit kâr payı tutarları brüt 0,116129, net
0,098709 TL’ye revize edilmiştir.
 BMEKS: Şirket, 103.026 adet kendi hissesinin 2.03-2.04 fiyatlarından alımını gerçekleştirmiştir. Alım sonrası Şirket’in payı %1,31’e ulaşmıştır.
 DAGHL: Şirket iştiraki Koç Haddecilik’in 113 mn TL’lik sermayesinin 18.096.930,70 TL'si Bedelsiz ve 18.903.069,30 TL'si Bedelli olmak üzere yapacağı sermaye
artırımına katılma karrı almıştır.
 DERIM: JCR Eurasia, Şirket’in kredi notunu yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB', Kısa Vadeli Ulusal Notunu 'A-3' olarak
görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir.
 ECZYT: Şirket Borsa İstanbul’dan 14 TL fiyat ile 16.765 adet INTEM hissesi alımı gerçekleştirmiştir.
 FENER: Kulüp, UEFA’ya mevcut finansal durum ve planları ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiş ve çalışma dosyası sunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri kendilerine sunulan
bilgileri değerlendirmeye almıştır.
 FINBN: İspanyol Gazete El Confidencial'in haberine göre Garanti Bankası'nın sahibi BBVA, Finansbank'a talip oldu. Gazetenin adını vermek istemeyen kaynaklara
dayandırdığı haberine göre BBVA, Finansbank satış sürecinde ING ve Katarlı bir fon ile birlikte son aşamaya geldi. *Habertürk
 FROTO: Şirket’in üst düzey yönetim kadrosunda değişiklikler olmuştur. İmalat Operasyonları, Yeni Projeler, Ürün Geliştirme ve Malzeme-Planlama-Lojistik (MPL) Genel
Müdür Yardımcıları emekliye ayrılırken, Ürün Geliştirme ve MPL Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarına yeni atamalar yapılmıştır.
 GEREL: Sermaye artırım işlemlerini tamamlayan Şirket, söz konusu işlem sonrası 26.4 mn TL fon elde ettiğini açıklamıştır.
 GSRAY: Kulüp oyuncusu Sabri Sarıoğlu’nun 1+1 yıllık kontratındaki “oyuncunun belli maç sayısına ulaşması halinde otomatik olarak uzama opsiyonu” karşılıklı varılan
mutabakat çerçevesinde iptal edilmiştir.
 IZTAR: Firma, ithal gebe düve alımını tamamlamış olup, İtalya'da yüksek verimli çiftliklerin bulunduğu Lombardia bölgesinden Holstein Irkı 145 adet gebe düve sevkiyatı
7 Aralık (bugün) başlayacaktır. Söz konusu işlem için 2 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadeli 999.488 TL kredi kullanılmış olup, kredi faizinin ilk 18 aylık kısmı %75,18 ay
sonrası için ise %50 oranında faiz sübvansiyonu bulunmaktadır.
 LKMNH: Şirket, hisse geri alım programı çerçevesinde 2.20-2.21 fiyattan toplam 6.448 adet pay alımı gerçekleştirmiştir. Böylece Şirket’in payı %1.17’den %1.20’ye
yükselmiştir.
 MEMSA: Şirket ile Halkbank arasında borç tespiti ve buna bağlı bir takım hukuki tedbir ve takiplere yönelik olarak açılmış karşılıklı davaların görülmesine devam
edilmektedir. Halkbank hukuki takipleri itiraz üzerine durdurmuş ve konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilmiştir. Daha önce 173.872.155 TL olarak belirlenen Adana
fabrikasının ve arazisinin değerinin ipotek üzerinden nakde çevrilmesine ilişkin mahkemenin verdiği Red kararına gerek Halkbank gerek Şirket nezdinde yeniden itirazda
bulunulmuştur. Ayrıca Banka ile Şirket arasında, davaların daha uzun süre devam edeceği beklentisi nedeniyle yeni protokoller imzalanması planlanmaktadır.
 MRTGG: Şirket’in Eskişehir’de yer alan fabrika binasının üzerindeki takyidatların tamamının kaldırılması ve alım, satım masraflarıda dahil tüm masrafların karşı tarafa ait
olması şartı ile Selahattin Demirdaş'a satılması ile ilgili satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmenin süresi, 30 Kasım’dan 10 Aralık’a uzatılmıştır.
 OZBAL: Şirket’in % 51 kontrol hissesinin Erciyas Holding tarafından hakim ortaklardan devralınmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu'ndan izin alınmıştır. Söz konusu
hisse devir işleminin tamamlanması için diğer gerekli iş ve işlemler bakımından süreç devam etmektedir.
 RYGYO: Kurum portföyündeki; Eskişehir-Tepebaşı’nda yer alan 12.718 m2'lik binanın ve İstanbul-Üsküdar’da bulunan 700 m2'lik ve 816 m2'lik iki adet binanın inşaat
yapım işleri için; ana ortağın ilişkili tarafı olan Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ile şirketimiz arasında maliyet esasına dayalı İnşaat Yapım Sözleşmesi
imzalanmıştır. Ayrıca Şirket, RYSAS gibi hazırlamış olduğu “İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”nun sonuç kısmında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.ve Elmas Hizmet
Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının; kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal
tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılı sonunda da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf
işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.
 RYSAS: Şirket’in “İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”na göre 2014 yılında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'nin rapor kapsamına giren ilişkili taraf şirketlerinden Elmas
Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ve Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun
gerçekleştirilmiştir. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ve Persco Personel
Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide
finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılı sonunda da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda
ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.
 SISE: Şirket, TRKCM’a İtalyan Sangalli grubunun iştiraki olan Sangalli Vetro Porto Nogaro tesisinin satın alma işlemine yönelik tavsiyede bulunmuştur. TRKCM’de bu
yönde karar almıştır.
 SRVGY: Şirket, 2.30 TL fiyattan 91.214 adet hissesinin alımını gerçekleştirmiş olup payı %47.93’e ulaşmıştır.
 TMPOL: Şirket, halka arz esnasında yapacağını taahhüt ettiği 330 bin € tutarındaki “Termoform Tesisi” yatırımına ilişkin olarak Risk komitesinden almış olduğu rapor
neticesinde, fiyat tespit raporunda belirlenmiş olan hedeflere ulaşıldığı ve söz konusu yatırım durumunda; şirketin müşterisi olduğunu ve girdi olarak kullandıkları levhaları
satın alan kurumlarla rekabet ortamına girileceği ve Termoform’dan beklenen katkıyı sağlamayacağı öngörüsü ışığında 2016’da yeniden değerlendirilmek üzere
ertelenmesi kararını almıştır.
 TTRAK: Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Matthieu Jean-Marie Bernard Sejourne görevinden ayrılmış olup yerine Alessandro Cazzin atanmıştır.
 VERTU: Şirket ACSEL hisselerinin borsada işlem gören kısmından 5.06 fiyat ile 1.187.342 adet hisseyi TSP’de Ata Elektrik Enerji Top. Sat. A.Ş’den alımını
gerçekleştirmiştir. Böylece Şirket’in Acıselsan Acıpayam Selüloz’deki payı %29.78’den %40,86’ya yükselmiştir.
 YATAS: Almanya’da kurulan Yatas Europe Gmbh’in 85 bin € olan ödenmiş sermayesine 10 bin € ek sermaye ödemesi yapılmış olup iştirakin sermayesi 95 bin €’ya
ulaşmıştır.

Makro Haberler
 TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarındaki düşüş Kasım ayında enflasyon dinamiklerini etkileyen temel
unsurlardı.Ekim ayında sebze fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak azalış kaydeden işlenmemiş gıda fiyatları, Kasım ayında sebze fiyatlarındaki seyrin tersine dönmesi
ile artarak gıda enflasyonu görünümünde temel belirleyici oldu.
 TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında kasımda bir önceki aya göre 5.08 puan artarak 99.48'e çıktı. Böylece reel
efektif döviz kuru son dört ayın en yükseğine ulaştı. *BloombergHT
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1,32% 18,80
AKCNS
13,47
13,65
-3,60% 3,50
EKGYO
2,68
2,78
-1,34% 9,00
GARAN
7,37
7,47
-0,92% 14,00
HALKB
10,80
10,90
-2,18% 11,80
SAHOL
8,09
8,27
-2,25% 14,00
TCELL
10,88
11,13
-1,30% 11,00
THYAO
7,60
7,70
-3,95% 2,50
TRKCM
1,70
1,77

Getiri
Potans.(%)
39,6%
30,6%
22,1%
29,6%
45,9%
28,7%
44,7%
47,1%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
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, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. 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. 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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