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ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güven ilir oldu-
ğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı  operasyonlarda kullanıl-
masından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım  bilgi, yorum ve tav-
siyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate 
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile  risk ve getiri tercihle-
rinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurma-
yabilir.  
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17 Haziran 20 Haziran 21 Haziran 22 Haziran 23 Haziran

Hacim (mn TL) BIST 100

Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
BIST 100 2.574 2.543 -1,21% 36,90%

BIST 30 2.821 2.774 -1,67% 37,00%

Mali 2.486 2.458 -1,12% 40,11%

Sanayi 4.365 4.332 -0,76% 27,26%

Hisse (%) Hisse (%) Hisse (TL)
BERA 9,99 MZHLD -10,00 THYAO 3.339.500.493

UFUK 9,99 SNKRN -9,98 SISE 1.686.073.246

LIDFA 9,98 IHAAS -7,69 EREGL 1.631.610.165

NTGAZ 9,94 BRKO -5,19 AKBNK 1.316.874.457

OYYAT 9,93 SANEL -5,07 SASA 1.303.900.284

Yükselen Düşen Hacim

Para Piyasaları Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. (%) 
Repo (BIST repo, bileşik, %) 15,50 15,50 13,70 19,23%

Tahvil (en aktif, bileşik, %) 25,47 25,27 27,36 11,32%

Döviz (Serbest Piyasa) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Dolar 17,3557 17,3668 0,06% 30,84%

Euro 18,2664 18,2979 0,17% 21,13%

Euro/Dolar 1,0525 1,0536 0,11% -7,38%

Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Petrol (Brent, $) 106,5 106,9 0,45% 37,50%

Altın (Ons, $) 1.823,3 1.823,2 -0,01% -0,35%

* 24/06/2022 tarihinde geçerli olan f iyatlardır.

Uluslararası End. Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Dow Jones (ABD) 30.483 30.677 0,64% -15,58%

Nasdaq (ABD) 11.053 11.232 1,62% -28,21%

Dax (Almanya) 13.144 12.913 -1,76% -18,71%

Nikkei (Japonya) 26.150 26.171 0,08% -9,10%

FTSE 100 (UK) 7.089 7.020 -0,97% -4,93%

RTSI (Rusya) 1.403 1.416 0,93% -11,24%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
INX30 (Haziran 22) 2.853,8 2.789,0 -2,27% 33,00%

DOLAR (Haziran 22) 17,4217 17,4440 0,13% 20,28%

EURO (Haziran 22) 18,4877 18,3812 -0,58% 10,14%

ALTIN (Haziran 22) 1.031,22 1.033,28 0,20% 19,80%

BİST:  
Güne hafif pozitif başlangıç yapan BIST-100 Endeksi, Bankacılık Endeksi’ndeki %2,36 
düşüş öncülüğünde satışlarla karşılaşarak günü %1,21 düşüşle 2.543,21’den tamamladı. 
Resesyon endişeleriyle global riskten kaçış eğilimi ve yurtdışı borsalarda dalgalı zayıf 
seyir devam ederken Fed Başkanı Powell, resesyon riskinin kaçınılmaz olmadığına işa-
ret etti. Avrupa Borsaları bankacılık sektörü öncülüğünde günü düşüşle kapatırken ABD 
Borsaları, günü yükselişle tamamladı. Güçlü satışlar sonrası yurtdışı majör borsalarda 
tepki yükselişi denemelerinin devam etmesi beklenirken yükselişlerin satış fırsatı olarak 
kullanılması ve düşüş trendinin devam etmesi beklenmektedir. VIX Endeksi, 29 seviyele-
rinde seyrederken ABD Borsaları’nda tepki alımlarının güçlenmesi için Endeks’in ilk etap-
ta 25 altına gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Endeks, 25 seviyesi üzerinde kaldıkça tepki 
yükselişlerinin zayıf kalması ve satış baskısının devam etmesi beklenir. BIST genel ola-
rak yurtdışına göre güçlü görünüm sergilese de dün Avrupa Borsalarına paralel satışlarla 
karşılaştı. Enflasyona endeksli ya da benzeri bir yeni enstrüman sunulmadıkça BIST ’te 
satış baskısı devam etse de güçlü kar beklentilerinin korunması ve bilanço döneminin 
yaklaşması nedeniyle düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılması beklenir. Bununla bera-
ber, yurtdışı borsalardaki satış baskısının kuvvetlenmesi durumunda kısa vadede 
BIST’te dalgalı ve zayıf seyir devam edecektir. Yurtdışı borsaların tepki yükselişlerini 
güçlendirmesi durumunda ise BIST’in daha güçlü yükselişler gerçekleştirecektir. VIOP-
30 Endeks kontratı akşam seansını yatay eğilimle tamamlarken BIST kapanışına göre 
ABD ve Almanya vadelileri ortalama %1’e varan yükselişle seyrediyor. Asya Borsala-
rı’nda alıcılı bir seyir var. Endeks’in güne yurtdışına paralel tepki alımlarıyla başlaması 
beklenirken gün içinde dalgalı seyir devam edebilir.  
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Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Yıl B. (%) 
Fiba Portföy Sekerbank Para Piyasası 2,454656 2,455837 0,05% 8,05%

Fiba Port. Sekerbank Kısa Vad. Borc. 

Ar. Fonu

0,028554 0,028569 0,05% 7,94%

Portföy P. Giriş P.Giriş Son Getiri Relatif

Hisse Tarihi Fiyatı Fiyat (%) BİST

Coca-Cola İçecek 08/12/21 96,10 135,50 41,0% 11,1%

Şişecam 18/01/21 7,82 21,56 175,7% 65,3%

Arçelik 07/12/20 27,98 74,15 165,0% 38,6%

Erdemir 18/01/21 15,19 27,58 81,6% 8,8%

Yapı Kredi Bankası 07/07/21 2,22 4,84 118,0% 30,7%

Akbank 20/01/22 7,84 8,82 12,5% -10,9%

Bim 09/06/22 82,30 84,85 3,1% 4,2%

Ford Otosan 09/06/22 297,20 302,00 1,6% 2,7%

Portföyün Getirisi (yıllık) 161,7% 43,2%

Portföyün Getirisi (aylık) 1,7% -2,4%

Para ve Döviz Piyasaları:  

Dün 17,3295-17,3889 bandında işlem gören Dolar kuru önceki gün sonuna göre %0,05 
oranında değer kazanarak gün sonunu, 17,3610 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında 
ise Lira %0,33 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında on yıllık göster-
ge tahvilinin getirisi, önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü %19,65 seviye-
sinden tamamladı.  

Yurt İçi Gündem:  

*** TCMB politika faizini beklentilere paralel %14 seviyesinde sabit tuttu; jeopolitik 
riskler, ek makro ihtiyati tedbirler ve küresel büyüme endişelerine dikkat çekti: 
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini %14 seviyesinde sabit tutarak faizler-
de herhangi bir değişikliğe gitmedi. Karar metninde öne çıkan konu başlıkları; küresel 
büyüme endişeleri, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerindeki seyir, liralaşma strateji-
si ile makro ihtiyati tedbirler olmuştur. Ticaret yasakları ve emtia fiyatlarındaki yüksek 
seyrin enflasyon eğilimini yukarı yönlü canlı tuttuğu ifade edilmiştir. Makro ihtiyati politika 
setinin gerektiğinde ilave tedbirlerle devam edeceği vurgulanmıştır. Teminat ve likidite 
politikası para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini güçlendirmek için kullanılma-
ya devam edecektir. TCMB enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler 
oluşana ve enflasyon orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları 
liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini yinelemiştir.  
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Kurul önceki özet karar metnine bazı eklemeler ve değişiklikler yapmıştır. Buna göre “Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olum-
suz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme ta hminleri aşağı yönlü 
güncellenmeye devam etmektedir. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji 
başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçe kte üretici ve tüketici fiyatlarının 
artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki et kileri yakından izlenmektedir. 
Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden 
uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para 
politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artmaktadır. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destek-
leyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin arttığı gözlenmektedir.” Küresel büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü güncellemelere ilişkin risklerin 
karar metnine girmesi durgunluk endişelerinin yakından takip edildiğini gösteriyor. Ayrıca küresel olarak merkez bankaları ta rafından enflasyonla mücadele-
ye ilişkin yeni çözüm önerilerinin getirilmesi de enflasyonda daha önce belirtilen geçici unsurlara dayandığı yönündeki söyle min etkisini zayıflatıyor. Jeopoli-
tik risklerdeki artış ve ticaret yasakları maliyet yönlü enflasyon baskılarını tetiklemeye devam etmektedir. Enflasyondaki dü şüşün beklenenden uzun sürebi-
leceğine yönelik riskler ise para politikasındaki belirsizliği arttırmaya devam etmektedir.  

Kurul kararında yurtiçi makro görünüme ilişkin noktalar şu şekilde değerlendirilmiştir: “Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yılın başındaki 
güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte sürdüğüne işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı 
artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı iyileşmelerin yanında enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin 
sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına 
uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini  kararlılıkla uygulayarak gerekmesi 
durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır”. Dış talebin etkisinin artarak devam etmesi büyüme kompozisyonu için önemli bir göstergedir. Makro ihti-
yati politika setinin gerektiğinde ilave tedbirlerle uygulanmaya devam edeceği yönündeki söylem finansal istikrarın temel önceliklerden birisi olmaya devam 
edeceğine yönelik mesaj veriyor. Özellikle kredilerdeki büyüme hızının cari açık ve enflasyona negatif etkisi düşünüldüğünde bu önlemi yerinde görüyoruz. 
Detaylı analizimiz için lütfen linke tıklayınız.  

Sektör Haberleri:  

*** YP mevduatlarda son 2 haftada 2,65 milyar dolar azalma. 17 Haziran 2022 tarihli haftalık BDDK verisine göre, YP mevduatlar ($ bazında) haftalık 
670 milyon dolar tutarında ve 0,3% oranında azalarak 235,5 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Son 2 haftadaki toplam azalma ise 2,65 milyar TL seviye-
sindedir. 

2021 yıl sonuna göre gerileme ise 24 milyar USD tutarında ve %9,2 oranındadır. YP mevduatların toplam mevduatlar içindeki pay ı haftalık bazda 60 baz 
puan azalarak %58,1 seviyesine gerilemiştir. 

Gerçek kişiler YP mevduatlarında son 3 haftada 2,7 milyar dolar tutarında azalma. Gerçek k iş iler YP mevduatları ($ bazında) haftalık bazda 938 
milyon dolar daha azalarak 150,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Son 3 haftadaki azalma ise 2,7 milyar TL seviyesindedir. Ticari kuruluşlar YP mevdu-
atları ($ bazında) ise haftalık bazda sınırlı 355 milyon dolar artarak 79,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Resmi kuruluşlarda ise 86 milyon dolar seviye-
sinde azalma olmuştur. 

Kamu mevduat bankalarında haftalık azalma %0,6 seviyesinde olup daha belirgindir. Yabancı mevduat bankalarında %0,4 azalma ve  özel mevduat banka-
larında %0,1 artış gerçekleşmiştir.  

Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı hacminde artış hafif hız kaybederek haftalık bazda %3,4 seviyesinden %3,0 seviyesine gerilemiştir. Top-
lam KKM 992 milyar TL (57,6 milyar dolar) seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam toplam YP mevduatların %24,5’ine işaret etmektedir.  

Resmi kuruluş TL mevduatlarında %19,2 oranında sert artış. Toplam TL mevduatlar haftalık bazda kuvvetli 111 milyar TL tutarında ve %4,0 ora-
nında artmıştır. Gerçek kişilerde TL mevduatlarda haftalık %1,8 oranında ve 27 milyar TL tutarında artış vardır. Ticari kuruluşlarda ise %3,0 oranında ve 29 
milyar TL seviyesinde bir artış olmuştur. Resmi kuruluş TL mevduatlarında ise 55 milyar TL tutarında ve %19,2 oranında sert b ir artış yaşanmıştır.  

TL kredilerde artış hızında 27 Mayıs ’tan beri devam eden yavaşlama. TL krediler önceki haftadaki %1,8 artışın ardından %1,1 artmıştır. 1Ç22 ’ye 
göre artış %19,2 seviyesindedir (1Ç22: %11,6). YP krediler ($ bazında) ise geçen haftadaki %1,1 azalmanın ardından haftalık b azda %1,0 azalmıştır. 13 
haftalık hareketli ortalama kredi büyümesi (kur etkisinden arındırılmış) 1Ç22 ’deki %51,2 seviyesinden %95,9 seviyesine yükselmiştir. Yıl sonuna göre TL 
kredilerde artış %33,1 seviyesindedir.  

Tüketici kredileri büyümesinde yavaşlama, ihtiyaç kredilerinde haftalık gözle görülür yavaşlama. Tüketic i kredileri bir önceki haftadaki %1,4 artı-
şın ardından %0,6 artmıştır. 1Ç22 ’ye göre artış %12,4 seviyesindedir (1Ç22: %2,6). Konut ve taşıt kredileri %0,9 ve %2,5 artarken, ihtiyaç kredileri büyü-
mesi bir önceki haftadaki %1,5 seviyesine göre önemli ölçüde yavaşlayarak %0,4 seviyesine gerilemiştir. Taşıt kredilerinde 1Ç22’ ye göre artış %61,0 sevi-
yesinde olup oldukça kuvvetlidir. Yıl sonuna göre toplam tüketici kredileri artışı ise %15,3 seviyesindedir.  

Bireysel kredi kartlarında haftalık daralma . Bireysel kredi kartları haftalık bazda %0,2 azalırken ticari kredi kartları %3,3 oranında kuvvetli artmış-
tır. 1Ç22’ye göre artış %19,9 ve %28,4 seviyesindedir (1Ç22: %6,7 ve %11,8). Yıl sonuna göre artış ise %27,9 ve %43,5 seviyelerindedir.   

Taksitli ticari krediler büyüme hızında yavaşlama . Toplam taksitl i ticari krediler önceki haftadaki %1,7 artışın ardından %1,0 artmıştır. 1Ç22 ’ye 
göre artış %13,7 seviyesindedir (1Ç22: %5,5). Yıl sonuna göre artış ise %19,9 seviyesindedir.    

Aktif kalitesinde çeyreksel 40 baz puan iyileşme, TGA karşılıklarında haftalık sert artış. Sektörün TGA oranı 3 baz puan iyileşerek %2,52 seviyesi-
ne gerilemiştir (1Ç22: %2,92). Takipteki alacaklar özel karşılık oranı ise 7 baz puan azalarak %80,9 seviyesine gerilemiştir.  1Ç22’e göre TGA oranında 
toplam 40 baz puan azalma gerçekleşmiştir. 

TL ticari kredi faizlerinde 7 Haziran 2019 haftasından beri görülen en yüksek oran.  Fonlama tarafında, 1 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygula-
nan ağırlıklı ortalama faiz oranı 15 baz puan artarak %15,66 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle faizler yıl sonunda görülen %19,03 seviyesine göre 337 baz 
puan gerilemiştir. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı ise haftalık bazda 295 baz puan artarak %27,86 seviyesinde  seyretmiştir. Bu 7 Haziran 2019 
haftasında görülen %27,81 seviyesine göre en yüksek seviyedir.  

Kamu mevduat bankalarında YP kısa genel pozisyonu 253 milyon dolar seviyesine gerilemiştir.  17 Haziran 2022 tarihli haftalık BDDK veris ine 
göre kamu mevduat bankaları 253 milyon dolar YP kısa genel pozisyonu açıkladılar. Bir önceki haftada kamu mevduat bankalarının 565 milyon dolar YP 
kısa net genel pozisyonu bulunmaktaydı.  

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güven ilir olduğuna inanı-
lan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyon larda kullanılmasından 
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getir i tercihleri dikkate alına-
rak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk  ve getiri tercihlerinize 
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Yabancı ve özel mevduat bankalarında YP uzun net genel pozisyonu bir önceki haftaya göre %3 ve %2 azalarak  1,898 milyon dolar ve 1,910 milyon dolar 
seviyesine gerilemiştir. Sektörün toplam YP uzun net genel pozisyonda haftalık bazda %6 artarak 3,611 milyon dolar seviyesine  yükselmiştir.  

*** BDDK, yurt dışı yerleşik lerle türev işlem gerçekleştirecek bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt iç i yerleşiklere kullan dırılacak TL ve 
YP cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilere sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında %500 risk ağırlığı uygulanacağını açık lamıştır.  

*** BDDK, 9 Haziran'da açıkladığı Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirleri kapsamda konut kredilerinde kredi değer or anını tutar 
bazlı farklılaştırmıştır. Alınan kararla birlikte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı da tutar bazlı farklılaşmıştır. 

Buna göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için %90, konut değeri 2 milyon TL ile 
5 milyon TL arasında olan konutlar için %70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL olarak belirlendi. 
Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır. 

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için %90, konut  değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL 
arasında olan konutlar için %70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasın-
da olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu. Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için de konut kredisi imkanı bulunmamaktadır. 

Karar öncesinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için %90, enerji performansı B sınıfı 
olan konutlar için %85 ve diğer konutlar için %80 olarak belirlenmişti. Ayrıca karar öncesinde konutun 1. el veya 2. el olmas ı durumunda herhangi bir farklı-
lık bulunmuyordu. Son açıklanan BDDK datasına göre bireysel konut kredilerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı 23,7% seviyesindedir.  Konut 
kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı ise 5,4% seviyesindedir.   

*** Türkiye ve ABD Hazine Bakan Yardımcıları ik i ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusundaki teknik ve ekonomik işbirliği, küresel eko-
nomik gelişmeler, dünyada yükselen enflasyon ve fiyat stabilizasyonu için birlikte atılabilecek adımları görüşmüştür.  
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lan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyon larda kullanılmasından 
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getir i tercihleri dikkate alına-
rak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk  ve getiri tercihlerinize 
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun s onuçlar doğurmayabilir. 
 

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5  ŞİŞLİ /İSTANBUL 
                            Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com 


