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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/10/2018

Çarşambanın gelişinden Perşembe belli olmuyor…

Wall Street kaynaklı oynaklık devam ediyor. Çarşamba günkü sert satışın ardından Perşembe günü toparlanan hisse senetleri kapanış

sonrası gelen şirket karları sonrası yeniden satışa döndü. ABD vadelilerindeki zayıflamaya paralel Asya borsaları satıcılı bir seyir izliyor. 

ABD vadelilerindeki gerilemeye paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Küresel olarak değer kazanan dolara ve Merkez

Bankası’nın faiz artırmamasına rağmen güçlü duran Türk lirası ve uzun vadeli faizlerdeki düşüş Borsa İstanbul’un küresel dalgayı görece hafif

atlatmasını sağlıyor. 

Dün açıklanan 3. ceyrek sonuçları Anadolu Cam, Soda, İsdemir, Erdemir’in beklentinin üzerinde, Ford ve Trakya Cam’ın beklentinin altında

kaldığını gösteriyor.  Karı arttığı halde görece fiyatı artmayan Anadolu Cam, Ereğli, İsdemir ve Soda hisselerinde pozitif tepki görebiliriz.  
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (12-19 Ekim)

12-19 Ekim haftasında hane halkı ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya

kıyasla sırasıyla 0,4 milyar dolar ve 0,9 milyar dolar arttı. Böylece yılbaşından bu yana hane halkı döviz mevduatları 5,3 milyar dolar azalırken

(85,6 milyar dolara), şirketlerin döviz mevduatı 1,2 milyar dolar azaldı (66,8 milyar dolar). 

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 126 milyon dolarlık, tahvil piyasasına (repo hariç) ise 273 milyon dolarlık yabancı çıkışı oldu.

Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasından 1,4 milyar dolarlık çıkış ve tahvil piyasasına 0,7 milyar dolar yabancı girişi oldu.

 

Son olarak 19 Ekim itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 1,1 milyar dolar azalırken (65,3 milyar dolar) altın rezervleri 0,6 milyar

dolar arttı (18,5 milyar dolar). Böylece toplam rezervler 83,8 milyar dolara geldi (geçen yılın sonu: 107,7 milyar dolar). Öte yandan

hesaplamalarımıza göre aynı dönemde Merkez Bankası net rezervlerinde 1 milyar dolarlık erime oldu (25,7 milyar dolar). 

 

Reel Sektör Güven Endeksinde Sınırlı Toparlanma

Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi önceki aya göre %0,8 artarak 91,1 değerini aldı. Alt detaylara bakıldığında

sekiz alt endeksin beşinde aylık bazda düşüşün devam ettiği görülüyor. Ancak toplam sipariş (son 3 ay) ve genel gidişat endekslerinde kuvvetli 

artış (önceki ayın düzeltmesi) toplam endeksi yukarı çekti. Madalyonun diğer yüzünde ise toplam sipariş (mevcut durum), mamul stok miktarı

ve ihracat siparişleri (gelecek 3 ay) öncülüğünde düşüşler devam ediyor. Ek olarak Ekim’de mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım

oranı önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak %75,0’e geriledi. 

 

Özetle Ekim’de önceki ayki sert düşüşün düzeltmesi ile reel sektör güven endeksinde kısmi bir artış görülse de alt detaylarda (özellikle

geleceğe dair alt endekslerde) zayıf görünümün sürdüğü görülüyor. Bu hafta açıklanan tüketici güveni endeksi ile birlikte değerlendirildiğinde

Ekim’de iktisadi faaliyette gerilemenin devam ettiği ancak Eylül ayına kıyasla düşüşün bir miktar hız kestiği söylenebilir. Büyüme adına net

resmi sanayi üretim verisi ile göreceğiz. 

 

Enflasyonda Temkinli İyimserlik 

Merkez Bankası dün beklentiler dâhilinde faizleri sabit tuttu. PPK notunun detayları Merkez Bankası’nın enflasyon konusunda görece daha

iyimser olduğuna (iç talepteki yavaşlamanın da yansımasıyla) ancak ihtiyatlı duruşun da devam ettiğine işaret ediyor. Gelecek hafta

açıklanacak Enflasyon Raporu Merkez Bankası’nın görüşünü anlamak adına önemli olacak. Ayrıca 5 Kasım’da açıklanacak Ekim ayı

enflasyon verisi ardından resim daha da netleşecek. Son olarak büyüme tarafında TCMB finansal koşullardaki sıkılaştırmanın etkisine dikkat

çekiyor. Bu bağlamda TCMB’nin faiz kararını alırken yılın son çeyreğinde iktisadi faaliyetteki sert iniş tehlikesini de dikkate aldığını

düşünüyoruz. Para politikasının seyrine dair görüşümüzde değişiklik yok. Yılın kalanında sıkı duruşun korunacağını ancak ilave bir faiz

artışının yapılmayacağını düşünüyoruz.

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181025155547021_1.pdf

 

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 93,748 6,674 62.93 949 231 26.02 7.33 5.6899 6.4912 6.03835 2018 7.18%

1 Gün Δ 1.1% 7.5% 0.0 bps -0.4% 2% -10 bps -2.1 bps -0.7% -0.8% 1.2% 2019 5.53%

1AylıkΔ -5.6% -39.2% 1.4 bps -9% 5% 70 bps 5 bps -7.3% -0.8% -0.7% 2020 4.47%

En İyi 5 (%) KOZAL 5% TCELL 5% SAHOL 3% ISDMR 3% PETKM 3%

En Kötü 5 (%) TOASO -7% FENER -4% ODAS -4% AEFES -4% ULKER -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 732 GARAN 686 KRDMD 391 ASELS 377 AKBNK 349

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 9.56 -  Hedef Fiyat (TL) : 15.65 - Piyasa Deg.(TL) : 33460 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.13 ↑
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 63.74 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Güçlü FAVÖK marjı devam ediyor

Net kar yıllık bazda %69 arttı. Ereğli Demir Çelik 3Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 792 milyon TL net kara karşılık

1.34 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim 1.31 milyar TL’ye paralel gerçekleşmesine rağmen piyasa beklentisi olan 1.49 milyar

TL’nin altında kaldı.

AL tavsiyemizi koruyoruz. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak. Şu an için 12 aylık hedef hisse fiyatımız olan 15.65 TL’yi

koruyoruz. Bu da %64 yukarı yönlü potansiyel sunuyor.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Kapanış (TL) : 5.99 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.21 - Piyasa Deg.(TL) : 2576 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.11 ↔
ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.05 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Anadolu Hayat yılın üçüncü çeyreğinde TL 62.5 mn net kar açıkladı

Anadolu Hayat yılın üçüncü çeyreğinde TL 62.5 mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklenti ortalaması olan TL69mn’un altında bir

gerçekleşme. Şirketin yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ikinci çeyrekteki %31 seviyesinden %30’ a geriledi. Bunda ana faaliyet gelirlerini

teşkil eden emeklilik ve hayat tarafından elde edilen karlılığın çeyrekte hafif gerilemesi neden olmuş gözüküyor. Bunun yanında şirketin

yatırımlarından elde ettiği gelir bizim beklentilerimizin altında gerçekleşmiş durumda. Emeklilik tarafında giriş aidat gelirlerindeki görece

düşüş ve hayat tarafında ise yavaşlayan tüketici kredileri çeyrekte bu kalemde bir miktar gerilemeye neden olmuş durumda. Anadolu

Hayat’ın son çeyrek karlılığının daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz.

Garanti Bankasının karı beklentilerden %4 civarında iyi geldi

Garanti Bankasının karı beklentilerden %4 civarında iyi geldi. Garanti bankası 3Ç18’de TL 1,673mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar

rakamı bizim ve piyasa beklentisinin yaklaşık %4 üzerinde gerçekleşti. Bankanın üçüncü çeyrekte net faiz gelirlerinin çok kuvvetli TÜFEX

gelirleriyle sıçrama yaptığını ve yönetimin bu güçlü karı hem bozulma eğilimi gösteren aktif kalitesi için hem de tedbirli olmak adına karşılık

ayırmak için kullandığını görüyoruz. Dönem içinde ayrılan TL700mn serbest karşılığa rağmen böyle bir karın elde edilmesi bankanın ana

faaliyet karlılığının ekonomideki yavaşlamaya rağmen güçlü seyrettiğini gösteriyor. Bankanın ücret ve komisyon gelirleri %30 civarında yıllık

artış gösterirken faaliyet giderleri ise sene sonunda enflasyon rakamının çok altında %10 civarında artmış olacak. Her ne kadar sene

başında hedeflenen %17 ve üzeri öz kaynak karlılık rakamı bu sene karşılık giderleri nedeniyle yakalanamayacak olsa da bunun önemli

bölümünün bankanın son derece ihtiyatlı yaklaşımından kaynaklandığını belirtmek gerekiyor.     

Garanti Bankası için AL demeye devam ediyoruz. Her ne kadar takip rasyosu tırmanışta ve ayrılan karşılıklar bankanın potansiyel karlılığını

kısa vade de olumsuz etkileyecek olsa da bankanın uyguladığı son derece muhafazakâr karşılık ayırma ve sınıflama politikaları nedeniyle

bu etkinin görece daha hafif olacağını öngörüyoruz. Banka için hedef piyasa değerimizi TL 8.21’den TL 9.30’ a arttırıyoruz. Bu artış da br

önceki değerlememizde kullandığımız ekstra risk primini indirmemiz rol oynadı.     

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 64.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 92.74 - Piyasa Deg.(TL) : 22651 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.33 ↓
FROTO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 43.68 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerin altında 3Ç18 sonuçları

Ford Otosan 3Ç18’de tahminlerin altında (İŞY: 366 milyon TL; Piyasa: 384 milyon TL) yıllık bazda %2 artış ile 354 milyon TL net kar rakamı 

açıkladı. Şirketin FAVÖK rakamı bizim 752 milyon TL ve piyasanın 714 milyon TL beklentisinin altında ancak yıllık bazda %36 artış ile 667 

milyon TL olarak gerçekleşti. Kurun olumlu etkisi sayesinde faaliyet kalemlerinde dikkat çekici büyümeye rağmen net kar rakamındaki sınırlı 

artış 3Ç17’de 10 milyon TL olan vergi giderinin 3Ç18’de 136 milyon TL olarak gerçekleşmesinden kaynaklandı.

Yorum: Beklentilerin altında açıklanan 3Ç18 sonuçlarına piyasa beklentisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Ancak hisse fiyatındaki dünkü 

düşüş sonrası olumsuz piyasa tepkisi sınırlı olabilir.

FROTO için detaylı 3Ç18 Kar Analizi raporumuzu ekteki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181026091415345_1.pdf

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 3.61 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.9 - Piyasa Deg.(TL) : 4513 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.58 ↑
TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 63.43 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

TRKCM 3Ç18: Beklentilerin altında operasyonel performans 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

Trakya Cam 3Ç18’de bizim beklentimiz 252mn TL’nin biraz üzerinde ancak, 291mn TL konsensüs beklentisine paralel TL276mn net kar 

açıkladı. Operasyonel karlılık beklentilerimizin altında kalsa da, beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen kur farkı gelirleri ve öngörümüzün 

altında gerçekleşen etkin vergi oranı net kar beklentimizde gerçekleşen sapmanın ana nedenleri oldu. Trakya Cam’ın özellikle çeyreksel 

bazda artan net döviz pozisyonu 3Ç18 kambiyo karının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu. 

Trakya Cam’ın cirosu 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre% 65 oranında artarak 1.667mn TL'ye yükseldi. Türkiye’de düz cam 

fiyatlarındaki artış, TL’nin EUR karşında değer kaybı neticesinde uluslararası operasyonların artan katkısı ve Hindistan operasyonlarının 

konsolidasyon etkisi ciro büyümesini destekleyen temel faktörler olarak ön plana çıktı.

 

Şirketin 3Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %23 artış ile 219mn olarak gerçekleşerek, bizim ve konsensüs beklentilerinin altında kaldı. Özellikle, 

ana ortak Şişecam’a ödenen, geçen sene üçüncü çeyrekte kaydedilmeyen marka kullanım ücreti operasyonel giderlerde görülen artışın ve 

FAVÖK rakamımıza görülen sapmanın en nedeni oldu. 

Şirketin finanasal yatırımları dahil net borcu çeyreksel bazda %21artış ile 1,3 milyar TL’ye yükseldi. Tahminlerimizin altında operasyonel 

performans nedeni ile hisse fiyatının sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 6.38 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.9 - Piyasa Deg.(TL) : 6380 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.02 ↑
SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.5 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SODA 3Ç18: Güçlü operasyonel karlılık    

Hem bizim tahminimiz olan 634mn TL hem de piyasa beklentisi olan 668mn TL’nin üzerinde olarak, Soda 818mn TL net kar açıkladı. 

Soda’nın beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılığı, beklentimizin oldukça altında kalan fiili vergi oranı ve esas faaliyetler 

kalemi altında sınıflanan yüksek kambiyo gelirleri net kar tarafında görülen sapmanın ana nedenleri olarak ön plana çıkıyor. Konsolide satış 

gelirleri, TL’deki değer kayına bağlı olarak 3Ç18’de %59 artarken, kromuyum segmenti satışlarında, ürün fiyatlarında artışa bağlı %63 

büyüme ön plana çıktı. 3Ç18 FAVÖK ise %122 artış ile 333mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Tekfen Holding

Kapanış (TL) : 22.54 -  Hedef Fiyat (TL) : 24.15 - Piyasa Deg.(TL) : 8340 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.36 ↑
TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 7.16 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Beklenenin üzerinde güçlü sonuçlar ve şirlket beklentileirnde yukarı yölü revizyon.

Tekfen Holding 3Ç18’de bizim beklentimiz 398 milyon TL ve piyasa beklentisi 369 milyon TL’nin üzerinde 448 milyon TL net kar açıkladı. 

Kar rakamında gerçekleşen yıllık bazda %25’lik artış beklentilerin üzerinde gelen kambiyo karları ve taahüt ve tarımsal sanayi kollarının 

güçlü performanstan kaynaklandı. Şirket 2018 yılsonu ciro beklentisini %14 oranında arttırarak 12.9 milyar TL olarak güncelledi. Bir önceki 

beklentilerine göre FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %30 ve %49 yukarı revize edildi.

Güçlü sonuçların ve yukarı revise edilen yılsonu beklentilerinin hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz. TUT tavsiyemizi 12 aylık 

24.15 TL hedef fiyat ile koruyoruz.

Anadolu Cam                   

Kapanış (TL) : 2.94 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.9 - Piyasa Deg.(TL) : 2205 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.34 ↑
ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.65 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

ANACM 3Ç18: Net kar beklentilerin üzerinde 

Beklentilerin üzerinde olarak, Anadolu Cam 3Ç18’de 147mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 118mn TL, Piyasa: 121mn TL). Beklentilerimizin 

üzerinde gerçekleşen net karın en önemli nedeni şirketin 6mn TL ertelenmiş vergi geliri olurken, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen 

FAVÖK rakamı da net kar tarafında sapmaya neden oldu. Anadolu Cam’ın satış gelirleri bu dönemde beklentilere paralel %52 büyüme 

kaydederek 913mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 871mn TL, Piyasa: 884mn TL). Bunun temel sebebi Rusya operasyonlarında görülen hacim ve fiyat 

büyümesi, Türkiye’den artan ihracat, iç piyasada %18 fiyat artışları ve Rus Rublesinin TL karşında yıllık bazda ortalama %45 değer kazancı 

oldu. FAVÖK yıllık bazda %65 artışla 231mn TL olurken (İŞY: 205mn TL, Piyasa: 205mn TL), FAVÖK marjı ise yükselen kapasite kullanım 

oranı, verimlilik yatırımlarının ve fiyat artışlarının etkisi ile 2puan yükselerek 3Ç18’de %25,3 oldu. Hissenin güçlü sonuçlara hafif olumlu 

tepki vermesini bekliyoruz. 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3



X

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. 

Analiz Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

Takip Listesi Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1

Temettü Tahminleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5

Gelişmiş Hisse Arama  Yeni !

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx

26/10/2018

Yurtiçi Ajanda
EKGYO 3Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 7 

mn TL, Piyasa beklentisi: 61 mn TL)

ARCLK 3Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

240mn TL, Piyasa beklentisi: 217mn TL)

TAVHL 3Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

706mn TL, Piyasa beklentisi: 746mn TL)

TTRAK 3Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

23mn TL, Piyasa beklentisi: 26mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:GDP (Yıllıklandırılmış) % Saat:15:30 -- 0.042

ABD:Kişisel Tüketim % Saat:15:30 -- 0.038

ABD:GDP Fiyat Endeksi % Saat:15:30 -- 0.03

ABD:Çekirdek PCE QoQ % Saat:15:30 -- 0.021

x

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki

önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü

analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak

değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı

hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu

kriterlere göre değerlendirilir, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: 

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5

kanaat kullanabilmektedir. 

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından

temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış

(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan

portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,

seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak

anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri

hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. 

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile

ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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