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Dün tepki alımlarıyla başlayan endeks bir ara değer kazancını %2’ye çıkararak 71.695’e kadar yükselse de,
ardından gelen satış dalgası endeksi 70.000’in altına çekti. Dün günü %1.38 değer kaybı ile 69.308
seviyesinden tamamlayan BIST-100 son 9 işlem gününün 8’inde düşüş gösterdi.
Söz konusu geri çekilmelerin ağırlıklı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşlerin yarattığı küresel endişe temelinde
olduğu görüşü ağırlık kazanmış durumdadır. Özellikle petrol üreticisi ülkelerin fonlarında hisse ağırlığını
azaltma eğiliminde olduğuna ilişkin haber akışları bu görüşe temel oluşturmaktadır. Bu noktada petrol
fiyatlarının $34-36 seviyelerinden başlayarak yeniden toparlanma göstermiş olmasına ek olarak dünkü
düşüşün nispeten zayıf hacimle gelmesi, yeni günde tepki alımlarıyla başlangıç için dayanak oluşturuyor.
İlk fiyatlamalar da piyasa lehine hareketler gösteriyor. ABD’nin alıcılı kapanışı sonrası vadeli kontratların %0,7
civarındaki yükselişi, USD’nin kırılgan ülke para birimlerine karşı değer kaybı ve Euro/Dolar paritesinin değerini
koruma eğilimi, buna bağlı olarak gerek DAX vadelilerinin yükselişi ile Avrupa piyasalarında alıcılı açılış
beklentileri, güne tepki ile başlama ihtimalini güçlendiriyor.
Dün aylık %0.6 ile beklentilerden fazla artış gösteren Euro Bölgesi büyüme verisi dışında önemli bir gündem
maddesi yoktu. Bugün ise önemli bir veri takvimi bizleri bekliyor. Yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan
İşsizlik oranı ve 11:30’da açıklanacak olan Kasım ayı Bütçe dengesi izleniyor olacak. Dışarıda ise en önemli
gündemi bugün başlayacak olan Fed toplantısı oluşturuyor. Beklentilerin 25 baz puan seviyesinde oturduğu ve
fiyatlara yansıdığı toplantının sonuçları ise yarın saat 21:00’da açıklanacak ve 21:30’da Başkan Yellen’in
açıklamaları takip edilecek. 15:30’da açıklanacak Kasım ayı ABD enflasyonu ise Fed’in faiz artırım sürecinde
yol haritası açısından önem arzediyor. Beklentinin üzerinde bir veri, daha hızlı bir artırım beklentisi temelinde
piyasaları OLUMSUZ etkileyecektir. Avrupa’da ise 11:30 İngiltere TÜFE verisi ve 12:00’da açıklanacak
Almanya Zew Endeksleri, paritelerde harekete neden olabilir.
Teknik açıdan incelediğimizde, tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste uzunv adeli yükselen trend
desteğinin de kırıldığı görülmekte. 69.800 desteğinin altında kapanışla beraber söz konusu seviyeyi bu kez
direnç olarak izleyeceğiz. Gün içi pozisyonların devamı açısından 69.800 aşılmalı. Geçildiği takdirde 70.300 üst
direncinin geçerli olacağı endekste, alt destek olarak 69.000 seviyesini izliyor olacağız.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Eyl. (Bekl: %10.5)
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Kas. (Önck: 7.2 mlr TL)
11:30 İngiltere TÜFE-Yıllık Kas. (Bekl: %0.1)
11:30 İngiltere Perk. Fiyatlar – Yıllık Kas. (Bekl: %0.9)
11:30 İngiltere ÜFE-Yıllık Kas. (Bekl: -%1.3)
12:00 Almanya Zew Ekonomik Beklentiler End. Ara. (Bekl: 15)

15:30 ABD TÜFE-Aylık Kas. (Bekl: %0.0)
15:30 ABD TÜFE-Yıllık Kas. (Bekl: %0.5)
15:30 ABD Çekirdek TÜFE-Yıllık Kas. (Bekl: %2.0)
15:30 ABD NY Fed İmalat End. Ara. (Bekl: -7)
17:00 ABD NAHB Konut Fiyat End. Ara. (Bekl: 63)
ABD Fed Aralık ayı toplantısı başlıyor.

Öne Çıkan Haberler
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 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına sahip olduğunu söyledi, Davutoğlu
Fed'in kararının ekonomiye kalıcı etkisi olmayacağını belirtti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Merkez Bankasının bağımsızlığını pekiştirme ve kurumsal altyapısını iyileştirmede kararlı olduklarını belirtti.
Şimşek ayrıca, "Enflasyon ve faizde arzulanan yerde değiliz" dedi. *BloombergHT
 Moody's'ten yapılan açıklamada, Fed'in faizleri artırmasının, Türkiye'nin de aralarında olduğu, gelişmekte
olan ülkeler için riskler yaratacağı bildirildi. *NTVPara
 Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde uzun bir aradan sonra ilk somut adım atıldı. "Ekonomik ve Parasal
Politika" başlıklı 17'inci fasıl, müzakerelere açıldı. *NTVPara
 Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, “2016 Ekim ayında vizeler kalkacak" *BloombergHT
 Avrupa Merkez Bankası (AMB) İcra Kurulu üyesi Peter Praet, 3 Aralık'taki tedbirlerle birlikte parasal
koşulların önemli ölçüde gevşetildiğini söyledi. *BloombergHT ECB Başkanı Mario Draghi, bankanın bu ay
para politikasını daha da gevşetmesi sonrasında yüzde 2 enflasyon hedefine aşırı bir gecikme olmadan
ulaşacağını söyledi. *Dünya
 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Rusya'da yapılması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da katılması planlanan Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının
gerçekleşmeyeceğini açıkladı. *Sabah
 OECD tarafından yayınlanan rapora göre, G20 ülkelerinde büyüme önceki iki çeyrekte olduğu gibi 3'üncü
çeyrekte de yüzde 0,7 oldu. *Dünya
 Petrol, ABD Kongresi'nin 40 yıl sonra petrol ihraç yasağını kaldırma konusunda anlaşmaya yaklaşması ile
birlikte, Şubat 2009'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesinden yaptığı sıçramanın ardından kazançlarını
korudu. *BloombergHT
 Güney Afrika Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Jacob Zuma'nın daha önce Maliye
Bakanı olarak görevlendirdiği David van Rooyen'i değiştirerek, yerine Pravin Gordhan'ı atadığı kaydedildi.
*BloombergHT
 ABD Başkanı Barack Obama, Küba’da insan hakları ve özgürlükler konusunda ilerleme kaydedilmesi
halinde başkanlığı sona ermeden bu ülkeyi ziyaret edebileceğini söyledi. *Dünya

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Motorin fiyatlarına son 10 günde üçüncü indirim geldi. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yaptı. *NTVPara
 Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven, "Yaşanan maliyet artışlarının elektrik fiyatlarına 2016'da yansımasını bekliyoruz" dedi *BloombergHT
 Hayvancılık sektörü bir kez daha darboğazda. Hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle ülkede hayvan hareketleri tamamen durdu. Birçok hayvan pazarı geçici olarak kapatılırken ülkenin büyük
bölümü karantina altında. *Dünya
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 29 Ocak 2016'da gerçekleştirileceği duyurulan Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesi ileri bir tarihe ertelendi. *Dünya
 Türkiye'ye yönelik gümrük uygulaması nedeniyle Saint Petersburg'taki otomotiv üretiminin durma noktasına gelmesi üzerine, ithal edilen ürünlerin bir kısmı gümrüklerden geçmeye başladı. Rus
haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Saint Petersburg Endüstriyel Politikalar Komitesi Başkanı Maksim Meiksin, Türkiye'den ithal edilen otomotiv parçalarının gümrüklerden geçmeye
başladığını belirtti. *Hürriyet
 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet, IKBY'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı için 2017'de boru hattının döşeneceğini, 2018'de de doğal gaz
ihracının başlayacağını belirtti. *Star
 AKFEN: Hamdi Akın 10.91-11.09 TL fiyat aralığından 11.746 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 AKSEN: Şirket daha önce açıkladığı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim santralinin de bulunduğu bazı büyük santrallere gaz çekiş miktarlarında yüzde elli kapasite sınırı getirildiğini ve üretim
planlarındaki değişiklikleri belirtmişti. İlgili gaz çekiş sınırlaması 15 Aralık’ta (Bugün) sona erecek olup normal üretim şartlarına dönüleceği ifade edilmiştir.
 AKSUE: Şirket, lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği kapsamında MASFEN İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş ile 1 MW 'lık Güneş Enerji Santrali kurulumu için 1.25 mn Euro bedelli sözleşme
imzalamıştır. Sözleşme bedelini karşılamak üzere Vakıf Finansal Kiralama A.Ş 'den 1.125.000 Euro karşılığı 6 ay düşük ödemeli toplam 84 ay vadeli Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.
Ayrıca, Kayı Köyünde yapımına başlanan 2. Mw'lık Güneş Enerji Santrallerinin inşaatı tamamlanmış ve enerji satışı konusunda gerekli başvurular yapılmıştır.
 ALYAG: Şirket ortağı Şerif Hüseyin Yaltırık, halka açık paylardan alım yapmayı planladığını açıklamıştır. Bu açıklamayla beraber söz konusu ortak 0.64-0.65 TL fiyat aralığından 156.407 adet
hisse almış ve payını %2.62’ye yükseltmiştir.
 AVOD: Şirket’in bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Hasav Madencilik Enerji İnşaat Gayrimenkul Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
hisselerinin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 30.09.2015 tarihli finansallar baz alınarak devralınmasına ve sermayenin 21.339.900 TL’den, 44.389.800 TL’ye artırılmasına karar vermiştir.
 BAGFS: Avrupa ve Lübnan'a ihraç edilmek üzere, TRAMMO, Keytrade ve Agrofertrans firmalarından toplam tutarı 4.473.000 USD olan Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi ve 2.100
ton Di Amonyum Fosfat (DAP)gübresi siparişleri alınmıştır. Sevkiyatlar Aralık ayında tamamlanacaktır.
 BMEKS: Şirket geri alım programı kapsamında 1.94 - 1.98 TL fiyat aralığından 270.083 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 BMELK: Şirket’in Adıyaman’daki Şifrin Regülatörü ve HES üretim tesisinin bağlantı hattı yatırım bedelinin geri ödenmesi ile ilgili olarak Akedaş Elektrik Dağıtım A. Ş.' den olan alacağın 10 yıl
yerine 1 yıl içerisinde tahsil edilmesinin sağlanması amacıyla açılan davanın devam ettiği ve yürütmenin durdurulması hakkındaki Şirket talebinin ise daha önce reddedildiği açıklanmıştı.
 BRKO: Yönetim Kurulu, Niğde OSB’de yer alan toplam 445.99,45 m2 büyüklüğündeki parsellerin OSB dışına çıkarılması için Niğde OSB’ye başvuruda bulunulmasına karar vermiş ve gerekli
başvuruyu yapmışyır.
 DESA: Melih Çelet, 0.75-0.76 TL fiyat aralığından 25.000 lot alım gerçekleştirmiştir.
 ECILC: Eczacıbaşı Grubu, sağlık sektöründeki bir şirketini daha satma kararı aldı. 2007'de Eczacıbaşı Sağlık ile Özgün Kimya'nın yüzde 75 hissesini Çek Zentiva'ya 460 milyon euroya devreden
Eczacıbaşı, bu kez de diyaliz merkezlerindeki payını satıyor. Eczacıbaşı, RTS Renal Tedavi Hizmetleri'ndeki hisselerini şirketteki ortağı ABD merkezli Baxter Healthcare'e veriyor. Hisse satışı
sonrasında Baxter Healthcare, RTS Renal'de hakim hissedar olacak. Şirket, Türkiye'nin 10 ilde 16 diyaliz merkezinde, 500'den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. *Sabah
 ECZYT/INTEM/ECILC: Eczacıbaşı Yatırım Holding, 14 TL fiyattan 5.000 lot INTEM pay alımı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Holding, 2.50 TL fiyattan 400.000 adet ECILC alımı gerçekleştirmiştir.
Böylece Eczacıbaşı Yatırım Holding’in INTEM’de payı %49.99’a ECILC’de payı %28.06’ya yükselmiştir.
 EKGYO: Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 30 Kasım 2015 tarihleri itibariyle, toplamda 5.763.060.560,09 TL (KDV Hariç) değerinde, 9.580 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar
dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 1.037.243.045,81 TL (KDV Hariç) değerindeki, 1.283 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
 FINBN: PSA Finansman Anonim Şirketi'nin Banka tarafından satın alınması işlemlerini tamamlamış ve hisse devri gerçekleşmiştir.
 GLYHO: Mehmet Ali Deniz, 1.58-1.59 TL fiyat aralığından 330.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 ISGSY: Şirket bağlı ortaklığı Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 5.319.150 TL olan ödenmiş sermayesinin %312,50 oranında ve nominal 16.622.344 TL tutarında bedelli artırılması
işlemine iştirak edilmiştir. Bedelli sermaye artırımı Şirket, hariç diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılmıştır. İşlem karşılığında Ortopro'ya toplam 25.000.000 TL ödenecek olup
12.533.242 TL tutarındaki ilk ödeme 11.12.2015 tarihinde yapılmıştır. Kalan tutar ise 2 yıl içinde ödenecektir.
 KARSN: J10 hattının satışına veya sözkonusu hattı kullanmak suretiyle yurtdışında üretim yapılmasına ilişkin olarak Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding Co. Ltd. Şirketi ile
görüşmelerin devam ettiğini; sürdürülen çalışmalar öngörülen zaman planına uygun ilerlemediği için yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılmaya ve değerlendirilmeye başlandığı
açıklanmıştı Konuya ilişkin temas ve çalışmalar devam etmektedir.
 KERVN: Haberler.com adlı internet sitesinde "Beyaz Cennet Kayak Sezonuna Hazırlanıyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da 15 Aralık'ta başlaması
beklenen sezon için hazırlıkların devam ettiği ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yer tahsisi iptal edildiği için Nisan ayında kapanan Kervansaray Oteli'nin bu sezon hizmet vermeyeceği
yönünde haber yapılmıştır. Bu konuda devam eden yargılamanın ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile uzlaşma ve sulh görüşmelerinin hangi yönde sonuçlanacağının önceden bilinmesinin mümkün
olmaması nedeniyle, 15 Aralık'ta başlaması beklenen 2015 ve 2016 kış sezonunda Kervansaray Uludağ Otelimizin açılmaması planlanmaktadır.
 KRATL: Şirket iştiraki Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan'ı olarak Karakaş Atlantis seçilmiş olup, 31.12.2015 tarihli ve
sonraki dönemlerdeki şirket bilançosu konsolide olarak düzenlenecektir.
 KRDMA: Enkay Moda Konfeksiyon isimli firma, KRDMA hissesinde yapmayı planladığı satışı, istenen fiyat seviyesi oluşmadığı için iptal ettiğini açıklamıştır.
 KRSTL: Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan 1.56-1.60 TL fiyat aralığından 300.000, 1.53 fiyattan 30.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 KUTPO: Şirket, Bolu Highway AVM’de bulunan mağazasını kapatma kararı almıştır.
 KUYAS: Şirket’in sermaye artırımı sonrası kullanılmayan 229.197,961 TL nominal değerli paylarının birincil piyasada satışının tamamlanması sonrasında sermaye artırım sürecini tamamlamıştır.
Söz konusu sermaye artırımından toplam 9.390.609,91 TL fon sağlanmıştır.
 LKMNH: Şirket, geri alım programı kapsamında 2.12-2.15 TL fiyattan 12.230 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 NTHOL: Caravel Management, 3.25 TL fiyattan 439.000 adet Şirket hissesi satarak paylarının %4.99’a gerilediğini açıklamıştır.
 NTHOL: Şirket Karadağ-Budva’da Casino Avala d.o.o. şirketiyle casino işletmeciliği yapmak üzere bir yönetim anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın süresi 5 yıldır. Anlaşmaya konu casino alanı
Avala Resorts and Villas tesisinin içinde yer almakta olup 2.000 metrekaredir. İşletmeci %100 Net Holding A.Ş. ve/veya iştiraklerinden biri olacaktır.
 PIMAS: Şirket, bağlı ortaklıklarından Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company ENWIN RUS şirketinin sürekli zarar etmesi ve zarar etme eğiliminin devam
edeceği öngörüsü ile 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerinin ve 20 Aralık 2015 tarihi itibariyle satış faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiştir.
 PNSUT: CDP’nin her yıl yayınladığı CDP 2015 İklim Değişikliği Türkiye Raporu’nda Pınar Süt, programa gönüllü olarak yanıt veren şirketler arasında ilk sırada yer aldı. *Dünya
 TEBNK: Şirket’in Hollanda’da kurulu TEB NV isimli iştirakindeki %100 payının tamamı, TEBNK’ın dolaylı sahibi BNP Paribas Fortis’e 107.769.000 Euro bedelle satılmıştır.
 THYAO: THY’nin yolcu sayısı Ocak-Kasım 2015 yılının aynı döneminde %12,0 artışla 56,6 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15,9, dış hatlarda %9,2 oranındadır.
 TKFEN: Şirket ortağı Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker, 3.88-3.90 TL fiyat aralığından 100.000’er lot alım gerçekleştirmiştir.
 TUPRS: Şirket, kendi hissesinde, 67.44 TL ortalama fiyattan 3.710 adet alım yapmıştır.
 VERTU/GEREL: Verusatürk GSYO, %20 ortağı olduğu Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin %10 payına karşılık gelen 5 mn adet halka kapalı statüdeki payına ilişkin olarak, GEREL’in
hakim ortağı ile süresi 31.12.2020 yılında sona erecek (5 yıllık) şekilde karşılıklı opsiyon hakkı tanıyan "alım-satım opsiyon sözleşmesi" imzalanmasına karar vermiştir.
 VESTL: Şirket iştiraki Vestel Iberia SL ile İspanya'da mukim Telefonica de Espana S.A. arasında, Movistar markalı, internet tabanlı TV çözümlerini içeren televizyon üretmek için yapılması
planlanan proje kapsamında numune içerikli ön sevkiyat yapılmış olup, taraflar arasında projeye ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Projenin detayları bu aşamada belirlenmemiş olmakla birlikte,
bir sözleşme akdedildiği takdirde, bu kapsamda üretilecek ürünler, Telefonica'nın İspanya'da gerçekleştireceği kampanya kapsamında belirli süre boyunca yüksek hızlı internet servisleri ile birlikte
müşterilerine sunulacaktır. Üretilecek televizyonların lansmanı gerçekleştirilmiştir.
 YATAS: Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Nuri Öztaşkın 2.07-2.10 TL fiyat aralığından 95.513 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 YGYO: Şirket’in son bilançoda 42 olan çalışan sayısı 14 Aralık itibarıyla 32’ye gerilemiştir.
 YKGYO: Şirket’in Ankara Projesi’ne ilişkin gerçekleşen tüketici davasında yeni bir gelişme olmamıştır.
 Bugün ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, LIDFA, MRDIN ve UNYEC hisselerinin temettü ödemesi gerçekleşecek.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1,73% 18,80
AKCNS
13,07
13,30
0,00% 3,50
EKGYO
2,56
2,56
-0,29% 9,00
GARAN
6,83
6,85
-2,25% 14,00
HALKB
9,99
10,22
-1,30% 11,80
SAHOL
7,58
7,68
-0,99% 14,00
TCELL
10,05
10,15
-1,16% 11,00
THYAO
6,80
6,88
-2,52% 2,50
TRKCM
1,55
1,59

Getiri
Potans.(%)
43,8%
36,7%
31,8%
40,1%
55,7%
39,3%
61,8%
61,3%

* 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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