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Haftalık Ajanda

Oldukça yoğun bir veri akışının olduğu dün yatay açılış sonrası volatilitenin güçlü olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak
satış baskısının etkisinde kalmış olan BIST-100 endeksi seans sonunda gelen alımlarla beraber günü -%0.05 gibi
oldukça sınırlı bir değişim ile 73.448 seviyesinden kapandı. İlk işlem gününün hacmi ise geride bıraktığımız hafta
ortalamasının altında kaldı ve 3.5 mlr TL’ye gevşedi.
Haftanın ilk işlem gününe dair en önemli veri akışı hiç şüphesiz ABD’den gelen ISM İmalat PMI verisi idi. Söz konusu
veride herhangi bir sürpriz olmadı ve 48.2 seviyesinde beklentilerin çok hafif altında açıklandı. Böylece imalat
cephesi 4. ay üstüste daralma kaydetti. Önemli bir alt bileşeni olan istihdam ise %2.1 düşüşle 45.9 olarak açıklandı
ve daralma eğilimi bu ay da devam etti. Almanya ve Euro Bölgesi cephesinde açıklanan İmalat PMI verileri,
beklentiler dahilinde açıklandı. Türkiye’de ise TİM verilerine göre ihracat Ocak ayında $9.2 mlr ile ivme kaybetti.
Bankacılık sektörü ise kârını Aralık ayında 29.06 mlr TL ile güçlendirdi. İmalat PMI verisi ise 50.9’a gerilese de halen
sektörde canlanma sürecinin devam ettiğini gösteriyor.
Bugün oldukça sınırlı bir veri akışını takip ediyor olacağız. Piyasa etkisi sınırlı olacak olan verilerden 12:00 Euro
Bölgesi ÜFE ve İstihdam verileri bir adım daha öne çıkıyor. Ancak bugün açıklanması beklenen önemli banka
bilançolarına (GARAN, AKBNK ve YKBNK) ilişkin beklentiler, hisse bazlı hareketleri destekleyecektir.
Sabah saatlerinde açılışa öncü veriler, küresel bazda bir olumsuzluğa işaret ederken; kur cephesindeki gelişmelerin
etkisiyle, baskının nispeten zayıf kalacağı sinyallerini vermektedir. Özellikle $30 seviyelerine kadar gevşeyen ABD
ham petrolü ilk etkilerini Asya piyasalarında ciddi anlamda satış baskısı olarak göstermekte. ABD endeks
vadelilerinin hafif toparlanma eğilimine rağmen Avrupa borsalarının düşüşlerle açılmasının beklenmesi, yeni güne
ilişkin bakışı olumsuz tarafta tutuyor. Bu noktada 2,95’in altında izleyen ve diğer gelişmekte olan ülke para
birimlerinden pozitif ayrışan USD/TL, açılışta görülebilecek baskının bir miktar zayıf kalabileceğine işaret ediyor.
Teknik olarak, yatay başlangıç sonrası 73.000-73.500 destek-direnç bandının üzerinde tutunduğunu görebileceğimiz
endekste, 74.400 üst direnci test edilebilir. 73.000 desteği altına inilmesi durumunda ise alt destekler izlenmeli.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:15 ECB/Coeure konuşacak.
10:55 Almanya İşsizlik Oranı Oca. (Bekl: %6.3)
12:00 Euro Bölgesi ÜFE-Aylık Ara. (Bekl: -%0.6)
12:00 Euro Bölgesi ÜFE-Yıllık Ara. (Bekl: -%2.8)

12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Ara. (Bekl: %10.5)
17:00 ABD IBD/TIPP Eko. İyms. End. Şub. (Bekl: 47.6)
20:00 ABD Fed/George konuşacak.
TR GARAN,AKBNK,YKBNK,ARCLK,TOASO 4Ç15 finansalları

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
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BJKAS

3,29

10,8%
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10,4%
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En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KLGYO

2,05

-4,7%

IHLAS

0,22

-4,3%

14.869.241
1.068.033

KONYA

308,30

-3,7%

14.293.074

TBORG
OZKGY

6,46
2,12

-3,4%
-3,2%

197.120
948.491

 Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, finansal piyasalarda son dönemde yaşanan oynaklığın ve global
ekonomide yavaşlama işaretlerinin devam etmesi halinde ABD ekonomisinin sıkıntı yaşayacağını bildirdi.
Fischer konuşmasında ayrıca, petrol fiyatlarında düşüş ve ABD Doları'nın değer kazanmasının enflasyonun
yüzde 2 hedefine doğru hareket etmeden önce, daha önce beklenenden daha uzun süre düşük kalacağına
işaret ettiğini de vurguladı. *NTVPara
 Budapeşte'de AMB Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowotny, “yatırımcılar açıkça çok fazla şey beklediğini Aralık
toplantısından öğrenmiş olmalı” dedi. Benoit Coeure ise MB'nin 10 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantıda politika
duruşunu “gözden geçireceği ve bir ihtimal yeniden değerlendireceği” konusunda güven verdi.
*BloombergHT
 ABD'de Aralık 2015'e ilişkin kişisel gelirler yüzde 0,3 yükselişle beklentiyi aşarken, kişisel harcamalar değişim
göstermeyerek beklentinin altında kaldı. *Dünya
 Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama, "Önümüzdeki dönemde cari açıktaki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki
düşüşün etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Piyasaya esnek döviz satım ihaleleri
yoluyla gerekli görülen günlerde ve tutarlarda döviz likiditesi sağlanmaya devam edilecek" denildi. *Dünya
 Avustralya Merkez Bankası faizleri %2, Hindistan Merkez Bankası faizleri %6.75’te sabit bırakmaktadır.
*BloombergHT
 ABD'de başkanlık yarışı için Iowa'daki ön seçimlerde Teksas Senatörü Ted Cruz, milyarder Donald Trump'ı
geçerek, Cumhuriyetçi adaylar arasındaki ilk seçimi yüzde 28 oyla kazandı. *BloombergHT
 Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, Rusya Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde faizleri
düşürebileceğini açıkladı. *BloombergHT
 Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın görüşme talebinden haberdar olduğunu ve bu konuda henüz karar vermediğini kaydetti.
*BloombergHT

Şirket ve Sektör Haberleri
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 OPEC'in üretimi, Ocak'ta günlük ortalama 32 milyon 600 bin varile ulaştı. Bu, üretimin 1997 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştığı anlamına geliyor. *NTVPara
 Standard&Poor's (S&P), Türk bankalarının ağırlıklı olarak yurtdışından finansmana bağımlılığı nedeniyle küresel likidite ve risk algısındaki değişikliklere karşı hassas olduğunu belirtti. *Hürriyet
 Suudi Arabistan'da yayımlanan el Hayat gazetesine bilgi veren bir OPEC kaynağı, OPEC içinden ve dışından "herkesin işbirliği yapması" halinde Suudi Arabistan'ın petrol piyasasını idare etmeye
hazır olduğunu söyledi. *Dünya
 Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorinin litresinde ortalama 6 kuruş zam yaptı. *Anadolu Ajansı
 Merkez Bankası çalışmasına göre, Türkiye genelinde konut fiyatlarında meydana gelen nominal artışın yaklaşık dörtte biri, reel artışların ise yaklaşık yarısı kalite artışlarından kaynaklanıyor.
*NTVPara
 Rusya Uluslararası Karayolu Taşıyıcılar Birliği’nin (ASMAP) yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Rus TIR'larının ülkeye girişini yasakladı. *Dünya
 Türkiye'nin yazılım alanında atılım yapması amacıyla hazırlanan Türkiye Yazılım Sektörü Strateji ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) sunuldu. Buna göre yazılım satışlarına
ihracattaki gibi KDV iadesi geliyor. Yazılım firmaları için de derecelendirme sistemi oluşturulacak. Kamu, tek tek yazılım almak yerine, ucuz olması için topluca yazılım alımı yapacak. *Sabah
 AGYO: Çankaya-Ankara’daki Arjantin Caddesi’nde yer alan arsa üzerine inşa edilecek bina için Çankaya Belediyesi tarafından Yapı Ruhsatı verilmiştir. Şirket aleyhine Ankara 3. Fikri ve Sınai
Haklar Hukuk Mahkemesi'nin sayılı dosyasında açılan davada 26.05.2016 günü saat 11.00 de ön inceleme duruşması verilmiştir.
 AKBNK: Banka’nın bugün bilanço açıklaması bekleniyor (YF Beklentisi: 878 mn TL Piyasa Beklentisi: 903 mn TL)
 AKSEN: Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun, "Şu anda ekiplerimiz Afrika'da bir ülkede kontratla ilgili görüşmeler yapıyor. İnşallah çok yakında buradan bir santralimizi daha hangi ülkeye
taşıyacağımızı açıklarız" dedi. *Anadolu Ajansı
 ARCLK: Şirket’in bugün bilanço açıklaması bekleniyor (YF Beklentisi: 211 mn TL Piyasa Beklentisi: 180 mn TL)
 AVGYO: Şirket’in İstanbul-Şişli Metrocity A Blok K:17’de yer alan bağımsız bölümün 190 m 2’lik kısmı aylık 23.650 TL bedelle Metro Yatırım Men. Değ. A.Ş’ye, 95 m2’lik kısmı aylık 11.825 TL
bedelle Atlas MKYO’ya, 135 m2’lik kısmı aylık 11.825 TL bedelle Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş’ye kiralama sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır. Samsun-İlkadım’da yer alan iki adet
akaryakıt istasyonunun MEPET Petrol Tesisleri’ne olan kira sözleşmesi aylık 11.000 TL bedelle 1 yıl uzatılmıştır.
 BAKAB: Şirket, müşteri memnuniyeti, kapasite, verimlilik ve kaliteyi yükseltmek amacıyla 2018 yılı sonuna kadar 30 mn Euro tutarında yatırım gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Bu bağlamda
kapasite artışına yönelik makina yatırımları, Türkiye solvent ithalatını azaltmak, sürdürebilirlik ve çevre politikalarını desteklemek amacıyla solvent geri kazanım tesisi yatırımı; Bak-2 tesis
kapasitemizi arttırmak amacıyla İzmir Atatürk OSB’de 2015 yılında alınan arsa üzerine ek tesis ve düzenleme yatırımları ve mevcut tesislere çeşitli modernizasyon yatırımları yapılması
planlanmaktadır.
 BJKAS: Hakim ortak BJK Derneği, tahsisli bedelli sermaye artırımı sürecine katılmama yönünde karar almış olup, söz konusu süreç iptal edilmiştir. Marcelo Antonio Guedes Filho'nun 2015-2016
sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Hannover 96 ile anlaşmaya varılmıştır. Hannover 96 Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecek olup, profesyonel futbol takımı oyuncusu Alexandre
Milosevic 2015-2016 sezonu sonuna kadar Hannover 96 kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır.
 CRFSA: Şirket, 1.5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK’ya başvurmuştur. Ayrıca Şirket, çıkarılmış 113.839.305,57 TL sermayesini iç kaynaklardan
586.160.697,43 TL (%514,90186) artırarak 700 mn TL’ye yükseltme kararı almıştır.
 DOHOL: %100 bağlı ortaklık Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 35 mn TL’den 67 mn TL’ye artırılmasına ve söz konusu 32
mn TL’lik artırım için rüçhan haklarının tamamen kullanılmasına karar verilmiştir. Artırımın %25’ine isabet eden 8 mn TL’lik kısım ödenmiş olup kalan ödeme 2016 ilk yarısında tamamlanması
beklenmektedir.
 ETILR: Şirket ile Nezka Genel Gıda ve Teks.San.Tic.Ltd.Şti. arasında bulunan ve İstanbul-Başakşehir KC AVM’de yer alan "Etiler Marmaris" ismiyle kurulan işyerinin franchise şube işletme hakkı
taraflarca karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
 FINBN: Şirket daha önce MTN programı kapsamında 1.5 mlr ABD doları limit açıkladığı ihracı güncelleyerek ihraç limitini 2 mlr USD’ye çıkarmıştır.
 GARAN: Banka’nın bugün bilanço açıklaması bekleniyor (YF Beklentisi: 884 mn TL Piyasa Beklentisi: 861 mn TL)
 GRNYO: Şirket, 2015 yılı 4. Çeyreğinde 0.2 mn TL net kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yıl sonu kârı bir önceki yıla göre %86 azalarak 0.3 mn TL olmuştur.
 GSRAY: Jem Paul Karacan’ın 2015-2016 sezonunun sonuna kadar bedelsiz olarak Bursaspor kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu’nun tüm ücretleri Bursaspor
külubü derneği tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Bursaspor Kulübü, 50 bin Euro bonservis ödemek kaydıyla satın alma opsiyonuna sahiptir.
 ISCTR: İş Bankası 4. Çeyrekte solo bazda 884mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi olan 778mnTL’nin üzerinde gerçekleşen net kar, çeyreksel bazda %134 artış gösterdi. 2015 yılı net kar yıllık
bazda %9 düşüş gösterdi.
 KARSN: Şirket, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'nde ön-yeterlilik kazanarak prototip geliştirmek üzere teklif çağrısı gönderilecek tedarikçi listesine alınmaya hak
kazandığını, ihale makamının prototip geliştirmek üzere teklif çağrısını ve nihai şartnameyi göndermiş olduğunu ve 2016 yılının ilk çeyreğine kadar çağrıya cevap verilmesinin istendiğini
açıklamıştır. "Prototip geliştirme teklif çağrısı" ve çağrıya sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda "üretim teklif çağrısı" aşamalarından oluşan ihaleye katılım kapsamında, 01.02.2016 tarihli
Yönetim Kurulu Toplantısı'nda "prototip geliştirme teklif çağrısı"'na Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC ile işbirliği yapmak suretiyle teklif sunulmasına; "prototip geliştirme
çağrısı" ve "üretim teklif çağrısı" kapsamında taraflar arasındaki söz konusu işbirliğinin temel şartlarına ilişkin bir işbirliği sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
 KNFRT: Hatay-Dörtyol’da yer alan atıl durumda bulunması nedeniyle satışa çıkarılan 4.662,16 m 2 yüzölçümlü ve 2.471 m2 yüzölçümlü taşınmazlar 2.6 mn TL’ye satılmıştır.
 KOMHL: Şirket ortakları, 40.260 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi talebiyle MKK’ya başvurmuştur.
 KRGYO: Balıkesir-Edremit Güre Mah.’de geliştirilen Körfez Tatil Beldesi projemizde inşaatı devam eden devremülklerin ön satışlarına başlanmıştır.
 KRSAN: Trabzon’da yer alan şube kapatılmış ve şubede görevli iki personel işten çıkmıştır. Sinop’ta yer alan fabrikada çalışan işçilerin de 5’i çıkış yapmıştır.
 MRGYO: Şirket, 2015 yılı 3. Çeyreğinde 19.65 mn TL net kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılı ilk 9 aylık dönemdeki kârı 15.6 mn TL olmuştur. (2014/09: 1.19 mn TL net zarar)
 THYAO: Avrupa futbol ve basketbol şampiyonalarının bir numaralı sponsoru THY'nin hedefinde şimdi de ABD var. ABD'de uçuş noktalarını artırmak için yeni anlaşmaların eşiğinde olan THY,
ülkenin vazgeçilmezi Amerikan Futbol Ligi Super Bowl'a sponsorluk için de hazırlık yapıyor. ABD ekonomisine 14 milyar dolarlık katkı sağlayan Super Bowl'u dünyada 800 milyon kişi izliyor.
*Sabah
 TOASO: Şirket’in bugün bilanço açıklaması bekleniyor (YF Beklentisi: 261 mn TL Piyasa Beklentisi: 204 mn TL)
 TSPOR: Şirket’in futbolcusu İshak Doğan’ın Eskişehirspor Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Stephane M’Bia Etoundi’nin 6 mn Euro karşılığında Hebei China
Fortune Football Co LTD kulübüne transfer olmuştur. Ayrıca Kulüp, Deniz Yılmaz ile arasındaki sözleşmey, futbolcunun 1.83 mn TL’lik alacağı karşılığında feshedilmiştir.
 VAKBN: Şirket’in KKDF ve Cezai Faiz Tahakkukuna ilişkin vergi dairesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve tahakkuk fişlerinin iptali istemiyle, dava açılmıştır.
 YKBNK: Banka’nın bugün bilanço açıklaması bekleniyor (YF Beklentisi: 596 mn TL Piyasa Beklentisi: 607 mn TL)
 YKGYO: Şirket, 2015 yılı 4. Çeyreğinde 8.5 mn TL net kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yıl sonu kârı bir önceki yıla göre %81 azalarak 5.8 mn TL olmuştur.
 ZOREN: Şirket, Reuters’te çıkan habere istinaden, %42,15 oranında Şirket iştiraki olan Solad Energy Ltd.'nin %57,85 payla diğer ortağı olan Edeltech Ltd., ortağı olduğu projelerde kullanmak
üzere uzun vadeli bir doğal gaz tedarik anlaşması imzalamıştır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ söz konusu anlaşmaya taraf değildir. Bahsi geçen anlaşmaya göre, tedarik edilecek gazın bir kısmı
ileride Solad Energy Ltd. Şirketi tarafından yapılması planlanan 77 MW kurulu güce sahip olacak Solad doğal gaz kojenerasyon santralinde kullanılmak üzere Solad Energy Ltd.'e
devredilebilecektir. Ancak bu aşamada Solad Energy Ltd. Şirketi'nin söz konusu gazın tedariğine dair almış olduğu bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır, konu hakkında fizibilite çalışmaları
sonucunda karar verilecektir. Edeltech Ltd. ayrıca Şirketimizin %42,15 oranında ortağı olduğu Ezotech Electric Ltd. Şirketi'nde de %57,85 paya sahiptir. Yapılan anlaşmada tedarik edilecek gazın
Ezotech Electric Ltd.'in sahip olduğu ve 2015 Aralık ayında devreye aldığı Ashdod ve Ramat Negev doğalgaz kojenerasyon santrallerinde kullanılmasına ilişkin bir madde yer almamaktadır.
 PETKM: Socar, tüm cazibesine ve ucuz olmasına karşın bayi ağı olmadığı için ulaşılamayan CNG’yi Türk tüketicisine sunuyor. Socar’ın Gebze’den, Mersin ve İzmir’e açtığı ‘mavi hatla’
taşımacılıkta yakıt maliyeti azalacak. *Star

Makro Haberler
 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak’ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 azalarak 9 milyar 208 milyon dolar oldu. *Anadolu Ajansı
 İstanbul'da 2016 Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,24, toptan fiyatlar ise yüzde 1,23 arttı. Ücretliler Geçinme İndeksi 2016 Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9,27, Toptan
Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,48 artış gösterdi. *BloombergHT
 Bankacılık sektörü net karı Aralık ayında 2,152 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar aylık bazda %20 düşüş, yıllık bazda %10 artış gösterdi. 4. çeyrek net karı 7,306 milyon TL ile
çeyreksel bazda %43 arttı. Özkaynak karlılığı Aralık ayında %12,5’ten %9,9’a geriledi. Her ne kadar tüfeye endeksli bono getirileri ve güçlü komisyon geliri net karı desteklese de,
kredi karşılıkları, ticari zarar ve diğer giderler nedeniyle net kar aylık bazda düşüş gösterdi.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-0,08% 16,30
AKCNS
13,14
13,15
-0,40% 8,80
GARAN
7,40
7,43
-0,88% 13,20
HALKB
10,09
10,18
-0,81% 21,00
MGROS 15,84
15,97
-0,19% 13,00
TCELL
10,50
10,52
-0,27% 9,00
THYAO
7,29
7,31
2,36% 24,00
TOASO 20,86
20,38
-1,34%
TUPRS
73,90
74,90
93,10

Getiri
Potans.(%)
24,0%
18,9%
30,8%
32,6%
23,8%
23,5%
15,1%
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
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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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