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Endeks ve Hacim (mn TL)
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Haftalık Ajanda

Fed’in faiz kararının açıklanacağı güne yatay bir başlangıç yaptıktan sonra alışların güç kazandığı BIST-100
endeksi, toparlanan hacim ve petrol fiyatlarındaki artıştan da destek bularak bir ara 72.683’e kadar yükseldi.
Ancak söz konusu seviyede tutunamayan endeks, seans sonuna doğru gelen satışlarla beraber günü %0.34
değer kazanımı ile 72.053 seviyesinden tamamladı. Bu gevşemede, beklentileri oldukça aşan konut verileri de
etkili oldu. Hacim ise 4.4 mlr TL ile yeniden son 9 işlem gününün en yükseğine çıktı.
Yeni konut satışları verisi, aylık bazda %2’lik beklentisini bir hayli aşarak %10,8 büyüme gösterince, piyasalar
olası bir erken faiz artırımını fiyatlamaya başlamıştı. Esas önemli gündem maddesi ise Fed’in FOMC toplantısı
sonuçlarını açıklamasıydı. Fed beklentileri karşılayarak faiz bandını %0,25-%0,50 olarak korudu.
Açıklamalarında, istihdamdaki iyileşmenin büyümeye rağmen sürdüğüne işaret edilirken, “kademeli artış”
vurgusu güç kazandı. Enflasyonu kısa vadede enerji fiyatları nedeniyle düşük bekleyen Fed, Aralık bildirisinde
yer alan “görünüme dair risklerin dengeli olduğu” görüşüne bu metinde yer vermedi.
Fed sonrası dikkatler artık Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) atacağı adımlarda. BoJ’dan parasal genişleme
beklentileri temelinde Asya piyasaları destek bulmuştu. Söz konusu beklenti halen devam etse de Kuroda’nın
bu toplantıyı pas geçebileceği de konuşuluyor. Özetle bugün başlayacak olan BoJ toplantısından yarın
açıklanacak karar Asya fiyatlamaları temelinde belirleyici olacaktır. Bugün ise yoğun bir veri akışı söz konusu.
Yurtiçinde ekonomik güven endeksi ve nüfus verileri açıklanıyor olacak. Yurtdışında ise 11:30’da İngiltere
büyümesi, 12:00’da Euro Bölgesi güven endeksleri, 15:00 Almanya öncü enflasyonu açıklanacak. ABD
cephesinde ise 15:30’da işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı tüketim mal siparişleri ile 17:00’da bekleyen
konut satışları verilerini izliyor olacağız.
Sabah saatlerinde piyasalar açısından olumsuz sayılabilecek bir tablo ile karşı karşıyayız. $32 üzerinde güç
kazanma çabası içinde olan petrol fiyatlarına karşın altın (ons)’ta halen ‘güvenli liman’ fiyatlamalarının
oluşması piyasaların yön arayışında olduğuna işaret ediyor. Asya borsalarında yataya yakın karışık
fiyatlamalar söz konusu. ABD vadelileri de olumlu bilançolara rağmen “short” pozisyonda kalmaya devam
ediyor. Avrupa borsaları açılışında da düşüş bekleniyor. Türkiye özelinde ise sınırlı güç kaybeden TL yeni
günün açılışına ilişkin hafif de olsa negatif bir algı yaratıyor.
Yeni güne hafif satıcılı açılmasını beklediğimiz endeksin saatlik grafiklerindeki göstergelerin güç kaybettiğini
görüyoruz. Bu durum destek seviyelerini gün içerisinde daha ön plana çıkarıyor. 71.800 ara desteği altında
71.100’e kadar geri çekilmeler olabilir. 71.100 üzerinde tutunduğumuz sürece geri çekilmeleri düzeltme olarak
algılayabiliriz. Olası yükselişler için ise 72.700 eve 73.000 seviyeleri izlenecek.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Oca. (Bekl: 100,81)
11:30 İngiltere GSYH Büyüme Çeyreksel 4Ç15-Öncü (B: %0.5)
11:30 İngiltere GSYH Büyüme Yıllık 4Ç15-Öncü (B: %1.9)
12:00 Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Oca. (Bekl: 106,4)
12:00 Euro Bölgesi İş Dünyası Güv. End. Oca. (Bekl: 0,4)
12:00 Euro Bölgesi Reel Kesim Güv. End. Oca. (Bekl: -2,5)
12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güv. End. Oca. (Bekl: -6,3)

15:00 Almanya TÜFE-Aylık Oca.-Öncü (Bekl: -%0.8)
15:00 Almanya TÜFE-Yıllık Oca.-Öncü (Bekl: %0,4)
15:30 ABD Haftalık İşs. Maaşı Başv. (Bekl: 281 Bin)
15:30 ABD Dayanıklı Tüketim Mal. Sip. Ara.-Öncü (B: -%0,7)
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat.-Aylık Ara. (Bekl: %1.0)
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat.-Yıllık Ara. (Bekl: %4.8)
TSKB 4Ç2015 Finansallarını açıklayacak. (Bekl: 113mn TL kâr)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
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Değ. (%)

Hacim (TL)
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Hisse
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 ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faizi %0,25-%0,50 aralığında bıraktı. Fed faiz oranlarında artışın
kademeli olacağı mesajını tekrarladı. Açıklamada faizin izleyeceği patikanın ekonomik görünüme bağlı olacağı
belirtildi. Açıklamada "İstihdam piyasası şartları son çeyrekte daha da iyileşti. Enflasyonun kısa vadede kısmen enerji
fiyatları nedeniyle düşük kalması bekleniyor. Global ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından izliyoruz" denildi.
*NTVPara
 Reuters'in haberine göre PYD Cenevre'de egrçekleştirilecek Suriye görüşmelerine davet edilmedi. Fransa Dışişleri
Bakanı, Birleşmiş Milletler Suriye masası özel temsilcisinin kendisine, PYD'nin Cenevre'de yapılacak görüşmelere
davet edilmediğini ve onun yerine Riyad destekli muhalif grubun çağrıldığını kaydetti. *BloombergHT
 Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geçen yılın 4. çeyreğinde 5,84 milyar dolar gelir elde etti ve şirket tarihinde bir
rekora imza attı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,56 milyar dolarlık net kar yakalayan Facebook, şirket tarihinde
ilk defa bir çeyrekte net karı 1 milyar doların üzerine çıkmış oldu. *Anadolu Ajansı
 Çin Merkez Bankası (PBOC), ters repo yoluyla piyasaya 340 milyar yuan (51.7 milyar dolar) verdiğini duyurdu.
Banka iki gün önce 440 milyar yuan vermişti. Bu hafta 590 milyar dolara ulaşan net nakit enjeksiyonu, Bloomberg'in
derlediği verilere göre, Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor. *BloombergHT
 ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, birinci el konut satışları Aralık'ta yıllık bazda %10.8 artarak 544
bin adetle beklentiyi aştı. 2015 yılının tamamında ise satışlar %14.6 artarak 501 bin adet oldu. ABD'de ikinci el konut
satışları da Aralık ayında beklentinin üzerinde artış kaydetmişti. *BloombergHT
 ECB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, ülkelerin Euro Bölgesi ekonomisinin büyümesi için yapabildikleri kadar
harcama ve yatırım yapmaları gerektiğini ve sorumlu mali politikaların bu hedefe ulaşılmasını sağlayacağını belirtti.
*Dünya
 Azerbaycan haber ajansı APA'nin verdiği bilgiye göre, Azerbaycan, IMF ve Dünya Bankası'ndan 4 milyar dolar
tutarında kredi paketi almak için bugün görüşmelere başlıyor. *NTVPara
 AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Yunanistan'ın Schengen bölgesi kuralları çerçevesinde sınır
görevlerini "ciddi bir şekilde ihmal ettiğini" ve üç ay içerisinde sorunların üstesinden gelmezse sınır kontrollerine tabi
tutulabileceğini söyledi. *Dünya
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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, son dönemde düşmeye başlayan enerji fiyatlarının ilerleyen süreçte doğalgaz fiyatlarına yansıyacağını belirterek, "Enerji fiyatlarındaki
düşüşü BOTAŞ ile indirim olarak yansıtmak için çalışmaya başladık" dedi. *Anadolu Ajansı
 Atlantik Konseyi'nden Ariel Cohen, gazın bir bölümünün İran-Türkiye arasındaki 14 milyar metreküplük boru hattından geçebileceğini belirtti. Bu hattan geçmesi halinde en fazla 7
milyar metreküplük bir gazın sevk edilebileceği belirtiliyor. İran tarafında ise bu yolun ekonomik olmayacağı yönünde iddialar var. uzmanlara göre gaz, Türkiye üzerinden Avrupa'ya
gidecek. Avrupa'ya 30 milyar metreküplük bir ihracatın olabileceği belirtilirken bunun hemen gerçekleşemeyeceği en az iki yıllık bir süre gerektiği belirtildi. Atlantik Konseyi'nden Ariel
Cohen, gazın bir bölümünün İran-Türkiye arasındaki 14 milyar metreküplük boru hattından geçebileceğini belirtti. Bu hattan geçmesi halinde en fazla 7 milyar metreküplük bir gazın
sevk edilebileceği belirtiliyor. İran tarafında ise bu yolun ekonomik olmayacağı yönünde iddialar var. *Sabah
 Lojistik Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Lojistik Koordinasyon Kurulu,
lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma prensiplerini belirleyerek, aralarındaki koordinasyonu sağlayacak. *NTVPara
 Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Gurubu Başkanı Mehmet Semerci, yağlık zeytinin üreticiden çıkış kilogram fiyatının 3,3 lira olduğunu ve zeytinyağının toptan litresinin 21 liraya
dayandığını belirterek, "İki sezon öncesine göre zeytinin kilosu yüzde 120 artarken, yağı yüzde 250 yükseldi" dedi. *Anadolu Ajansı
 AKFEN: Şirket’in geri alım programı kapsamında elde ettiği 14.819.314 TL’lik hissenin sermayeden azaltılması (%5,65838) işlemine 28 Ocak’ta başlama kararı almıştır. Söz konusu
günde açılış referans 13,78 TL olarak belirlenmiştir.
 ANHYT: Şirket, 4Ç15 döneminde 27.6 mn TL kâr etmiştir. (3Ç15: 34.4 mn TL kâr, 4Ç14: 34.5 mn TL Kâr). Böylece 2015 yıl sonu kârı yıllık bazda %36 artarak 145.1 mn TL olmuştur.
 ARBUL: Abdülkadir Cebeci, Şirket’teki payları 1.225.000 adet satış işlemi sonucu payları %0,79’a düşmüştür.
 ARBUL: Şirket’in bedelsiz bölünme öncesi 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatı “2 TL”nin altında kalacağı için başvurusu yürürlükten kaldırılmıştır.
 ARMDA: Şirket, tümleşik altyapı ve birleşik BT çözümleri alanında faaliyet gösteren EMC Federasyonu Şirketi, Virtual Computing Environment (VCE) ile distribütörlük anlaşması
yapmak üzere görüşmelere başlamıştır. 2014 yılında EMC, VCE girişiminin çoğunluk kontrolünü satın almış, CISCO %10 hisse ile ortaklığa devam etme kararı almıştır. 2016
itibariyle VCE EMC Converged Platform Department çatısı altına girmiştir.
 ATEKS: Şirket’in maliki bulunduğu Bakırköy-Osmaniye mahallesinde yer alan tapunun 51.383 m 2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık sureti ile bedelinde anlaşılarak satın
alınmasının düşünüldüğü ve 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi istenilmiştir.
 BEYAZ: Flap Kongre, şirket paylarının 653.294 lotluk kısmını borsada işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 BLCYT: Şirket’in 300 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 2020’ye kadar uzatılması konusunda SPK’ya başvurusu onaylanmıştır.
 BRKO: Şirket, KOTEKS A.Ş (% 99,9 Birko A.Ş bünyesinde bulunan Pazarlama Şirketi)’ye ait, İkitelli-İstanbul’da Masko Mobilyacılar Sitesi’nde yer alan 1.330 m 2 kapalı alanı olan 3
katlı bina için Sarıçam Mobilya’ya yaptığı satıştan 2 mn TL daha ödeme alarak toplam tahsilatı 2.5 mn TL olmuştur. Kalan 4.75 mn TL’nin de ödenmesi sonucu tapu devir işlemleri
başlayacaktır. Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında 1 mW GES Santrali kurulumu için Niğde
OSB'ye başvuruda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 EKGYO: Şirket, İstanbul Eyüp Alibeyköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 2 Şubat’ta yapılacaktır. Şirket
projelerinden "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 799 adet konut, 1 adet otel, 235 adet apart otel, 340 adet ticari üniteden oluşan
toplam 1393 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. Yorum: Kazlıçeşme projesinde 1.57 mlr TL’lik bir gelir payı söz konusu (Toplam NAD’ın %9’u) ve
Özak GYO ve 3 diğer şirketle beraber kurulmuş bir konsorsiyumla beraber bu projeye giriyor. Haber akışının OZKGY ve EKGYO hisselerine pozitif yansımasını
bekliyoruz.
 ETYAT: Oğuzhan Tuncel, Şirket paylarından 0,45-0,46 TL fiyat aralığından 200.000 lot satış yaparak pay oranını %5,92’den %4,92’ye çekmiştir.
 GEDIK (GDKGS): Şirket, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nda bulunan %35,54’üne tekabül eden sahibi olduğu 7.108.941 B grubu dolaşımda bulunan paylardan 860 bin
adedi BIST’de satış yapılmasına karar verilmiştir.
 GENTS: Şirket’in 120 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 2020’ye kadar uzatılması konusunda SPK’ya başvurusu onaylanmıştır.
 IDAS: Şirket’in 32.45 mn TL’ye fabrika, arsa ve makine-teçhizat’ı TEKSAL Tekstil’e satışı tamamlanmıştır. Böylece Pamuk Leasing ile İdaş Yatak ve Mob. A.Ş birbirlerini ibra etmiştir.
Marka satışı ile ilgili tescil işlemleri devam etmektedir. Şirket’in mali yapısını güçlendirmek ve faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında,
şirketimizle uzun yıllardır ticari ilişkisi bulunan bir kısım bayii ve tedarikçilerimizden oluşan Nitelikli Yatırımcı Grubu ile Universe Capital Partners LLC ile akdedilen tahsisli sermaye
artışı amaçlı sözleşmelerin sonlandırılması için görüşmeler sürdürülmektedir.
 ISFIN: Şirket, 4Ç15 döneminde 34.2 mn TL kâr etmiştir. (3Ç15: 14,6 mn TL kâr, 4Ç14: 22 mn TL Kâr). Böylece 2015 yıl sonu kârı yıllık bazda %4 artarak 82 mn TL olmuştur.
 ISGYO: Şirket bugün finansallarını açıklayabilir.
 KCHOL: Basında yer alan haberlere göre Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç olacak. Baba Rahmi Koç'un işaret ettiği Ali Koç'a ağabey Ömer Koç da destek veriyor. *Star
 KUYAS: Enver Çevik, 2,42-4,00 TL fiyattan 2.505.128 adet alış ve 2,54 – 4,01 TL 596.093 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece Enver Çevik’in pay oranı %17,25’e ulaşmıştır.
 LKMNH: Şirket geri alım programı kapsamında 2,33-2,34 TL fiyat aralığından 6.250 adet alış işlemi ile pay oranını %2,55’e çıkarmıştır.
 LUKSK: Şirket’in Bursa-İnegöl’de yer alan şubenin 29 Şubat’ta kapatılarak şubede bulunan hammadde, yarımamül, makine ve teçhizatların Kayseri-Melikgazi OSB’de yer alan şirket
merkezine taşınmasına karar verilmiştir.
 MGROS: Moonlight Capital elindeki %15.13’lük payı, kendi iştiraki olan Kenan Investment’a 26 TL fiyattan satmıştır. İşlem sonrası Moonlight Capital’ın payı %15.37’ye düşmüştür.
Yorum: Kenan Investments, Moonlight Capital’ın tamamına sahip olan bir grup şirketi. Her ne kadar işlem fiyatı mevcut fiyata göre %68 prime işaret etse de, bu işlemin
grup içi bir işlem olması, sahiplikte herhangi önemli bir değişime neden olmaması ve çağrı mecburiyeti doğurmaması nedeniyle hisse senedi üzerinde uzun soluklu etkili
olmasını beklemiyoruz.
 RYGYO: Şirket, İzmir-Menderes’de inşa edilecek 4.001 m2’lik lojistik depounun yapımı için inşaat yapı ruhsatı almıştır. Depo, Mayıs 2016’da bitirilecektir.
 SELGD: Gönen Kuru Kahve, 175.301 adet payı 0,4334 TL fiyattan satın alarak pay oranını %15,332 sınırına ulaşmıştır.
 TAVHL: Şirket CEO’su Sani Şener “Yurt dışında, özellikle Orta Doğu’da büyük bir sıkıntımız yok. Geciken ödemeler olabiliyor ama bu bölgede paranız kalmaz. Çünkü bütçe
disiplinine çok hakimler ancak bundan sonrası için yatırımlarda kısıtlamalara başladılar tabii ki” dedi. Şener “Yurt dışında bütün dünya pazarımız. Özellikle Güneydoğu Asya’da
projeleri takip ediyoruz. Ancak yeni stratejimiz gereği K. Amerika ve Afrika’da proje takip ediyoruz. İran’ın iyi bir pazar olacağını düşünüyorum” diye konuştu. *Star
 TRGYO: Antalya-Kepez’de yer alan ve iştiraklerin de malikleri arasında yer aldığı Deepo AVM'nin bulunduğu parsel ile komşu parseller birleştirilmiştir. Birleştirilen parselde
gerçekleştirilecek Deepo AVM'nin genişleme projesini de kapsayan otel, ofis ve ticari alanlardan oluşması planlanan karma proje inşaatının başlayabilmesi için gereken "Yapı
Ruhsatı" alınmıştır. Yorum: Söz konusu proje toplam kiralanabilir alanı 18 bin m 2’den 27 bin m2’ye çıkaracak. Söz konusu haber akışının hisse fiyatlarını hafif pozitif
etkilemesini bekliyoruz.
 ULUUN: Şirket bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk, Çorum-Alaca’da yer alan 9.177,63 m2 arsa ve her biri 5.000 ton kapasiteli 4 adet çelik silodan (depo) oluşan
gayrimenkulu, Unay Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 4.050.000 TL tutar karşılığında satın almıştır.
SPK Bülteni
Yapı Kredi ve Ayen Enerji borçlanma aracı ihracı için, Fenerbahçe ve Gedik Yatırım ise tahsisli ve bedelsiz sermaye artırımları için başvuruda bulunmuştur.
ICBC Turkey Bank’ın nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.
Reysaş GYO’ya ilişkili taraf işlemlerinden dolayıı, Arbul Tekstil’de yapılan işlemler nedeniyle bir yatırımcıya, DERIM, EMKEL, FLAP, IHLAS, IHGZT, IHMAD, IHEVA,
OZBAL, ROYAL ve TARAF şirketlerine ise teminat ve kefalet işlemlerinden dolayı idari para cezası verilmiştir.
Aksel Yatırım Holding’in bedelli sermaye artışının Staroll Petrolcülük için yeni bir değerleme raporu, 31.12.2015 tarihli veya daha güncel raporlar ile yeniden başvurulması,
Oğuz Murat Atay’ın sermaye artırımından elde edeceği paylar ile elindeki payları 1 yıl içinde satmama taahhüdü vermesi şartlarıyla yeniden değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
HURGZ ve DGZTE’nin birleşme işlemlerini 31.12.2015 bilançolarıyla yapmaları ile yeniden değerlendirilmek üzere bu aşamada işlemden kaldırılmıştır.

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
0,62% 16,30
AKCNS
12,95
12,87
-1,48% 8,80
GARAN
7,30
7,41
0,90% 13,20
HALKB
10,09
10,00
0,26% 21,00
MGROS 15,44
15,40
-0,10%
TCELL
10,20
10,21
13,00
-0,14% 9,00
THYAO
7,28
7,29
-0,35% 24,00
TOASO 19,89
19,96
-0,34% 93,10
TUPRS
73,90
74,15

Getiri
Potans.(%)
25,9%
20,5%
30,8%
36,0%
27,5%
23,6%
20,7%
26,0%

* 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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