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 Kapanış Değ% 

XU100 1547,03 +0,91 

XU030 1670,14 +1,12 

XUSIN 2736,05 +0,01 

XBANK 1422,12 +2,29 

XUTUM 1755,35 +0,55 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 38.560 +26,85 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 1.707 1.684 

Dolar/TL 9,80 9,71 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 9,64 9,60 

Euro/TL 11,19 11,07 

Sepet Kur 10,42 10,36 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

IHAAS 5,06 10,00 

PRKAB 24,70 9,97 

TUREX 13,35 9,97 

RODRG 16,02 9,95 

DOBUR 70,80 9,94 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

NUGYO 11,38 -9,97 

KARYE 19,79 -9,96 

BASGZ 31,14 -9,95 

HEDEF 3,40 -9,81 

CANTE 13,00 -9,41 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

GARAN 10,38        4.546 

THYAO 15,58 2.252 

FROTO 202,0 1.372  

YKBNK 2,88 
                

1.312  

SISE 8,75 1.113 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 

 Almanya, Hizmet PMI - Ekm  

 Euro Bölgesi, AMB Başkanı Lagarde’nin Konuşması, ÜFE – Eyl, Hizmet 

PMI, Markit Bileşik PMI 

 İngiltere, BoE Faiz Oranı Kararı, PPK Toplantısı – Ksm, İnşaat PMI  

 Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri – Ksm, TUPRS, ULKER, KCHOL 

3Ç21 Finansal Sonuçları 

 ABD, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ticaret Dengesi - Eyl  

Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor… 

Dün akşamki Fed toplantısında varlık alımlarının azaltımının piyasa 
beklentileri doğrultusunda açıklanması küresel risk iştahına destek verdi. 
Fed, varlık alımlarını azaltmaya 15 milyar dolarlık hızla Kasım'da başlayacak. 
Bu sabah ABD vadelilerde karışık seyir hakim olurken, bir günlük tatilin 
ardından açılan Japon borsaları kapanışa yakın yükseliyor. Asya borsalarında 
Çin ve Hong Kong da alıcılı seyrediyor. Brent petrol hafta başında 85 dolara 
kadar yükseldikten sonra bugünkü OPEC+ toplantısı öncesi 81 dolara yakın 
bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri Fed’in varlık alım azaltım programını 
başlatmasının ardından bu sabaha 1,60’a yükselirken, Dolar endeksi 94 puan 
üzerinde bulunuyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık ilk işsizlik 
maaşı başvurularında iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Euro bölgesinde 
AMB Başkanı Lagarde’nin yapacağı konuşma takip edilecek. Euro bölgesi ÜFE 
oranları açıklanacak. İngiltere’de MB (BoE) faiz kararını açıklayacak. 
Yurtiçinde DTH’lar ve resmi rezervler açıklanacak.  
 
Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları Fed kararı sonrası yükselişle 
kapandı. Güne düşüşle başlayan endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa 
Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Jerome 
Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 
%0,29, S&P 500 endeksi %0,65 artarken Nasdaq endeksi %1,04 kazançla 
15.811 puana çıktı. Üç endeks de kapanışta yeni rekorlar kaydetti. ABD 
tarafında Kasım ayı Fed toplantısında faizler beklendiği gibi değişmezken, 
varlık alım azaltımını bu ay başlatacakları kararı açıklandı. Kasım ayında 
başlamak üzere 120 milyar dolarlık varlım alım programında her ay 15 milyar 
Dolarlık varlık alımlarının azaltılacağı belirtildi. Toplantı sonrasında konuşma 
yapan Fed Başkanı Powell, varlık alım azaltımını gelecek yıl ortasında 
bitirmeyi plandıklarını, ancak faiz artışı için sabırlı olacaklarını söyledi. Ekim 
ayına ilişkin ISM hizmet endeksi 66,7 ile 1997 yılından bu yana en yüksek 

seviyeyi gördü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 
endeksin 62 olması yönündeydi. Önceki ay endeks 61,9 olarak kaydedilmişti. 
Ekim'de ADP özel sektör istihdamı 571 bin arttı. Piyasalarda beklenti 395 bin 
artış olacağı yönündeydi. Euro bölgesinde işsizlik oranı 7,4% ile iyileşme 
gösterdi. Gün içinde konuşma yapan AMB Başkanı Lagarde, faiz artışının 
2022 yılında da mümkün görünmediğini belirtti. Yurtiçinde açıklanan TÜFE 
oranı aylık %2,39, yıllık 19,89% ile beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici 
fiyat endeksinde ise aylık değişim %5,24 olurken, yıllık ÜFE 46,31%’e 
yükseldi. 

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları ve Ticaret 
Dengesi takip edilecek. İşsizlik başvurularında son dört haftadır iyileşme 
devam ederken, bu hafta 275 bin olması bekleniyor. Eylül ayı ticaret 
dengesinin 74,10 milyar dolar ile dış açığın artması bekleniyor. Euro 
bölgesinde açıklanacak Eylül ayı ÜFE oranının bir önceki aya göre %1,30 
artması bekleniyor. Bölgede Hizmet ve Markit Bileşik PMI verileri de 
açıklanacak. İngiltere’de bugün Merkez Bankası Faiz kararını açıklayacak. 
BoE Başkanı Bailey’in geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalar sebebiyle yatırımcılar 
faiz artışını önden fiyatlamasına rağmen bugün yapılacak toplantı da faizlerin 
0,10%’da sabit bırakılması bekleniyor. Yurtiçinde ise para ve banka 
istatistikleri takip edilecek.  
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Ekonomi Haberleri  

 

 Fed Başkanı Powell: Faiz artırım testi için erken. Fed Başkanı Powell, Kasım sonunda 15 
milyar dolarla başlayacak varlık alım azaltımını, gelecek yıl ortasına kadar bitirmeyi 
planladıklarını açıkladı. Faiz artışında sabırlı olacaklarını söyleyen Powell, "Faiz artırım testi için 
erken" dedi. Powell, bu yıl güçlü büyüme beklediklerini ve yüksek enflasyonun sebebinin 
pandemi kaynaklı artışlar olduğunu söyledi. Faiz artırımı için testler yerine gelmedi, çünkü 
maksimum istihdam seviyesinde değiliz Maksimum istihdama ulaştığımızda, faiz artırımı için 

enflasyon testinin karşılandığını görmemiz olası İstihdam hedefimize ulaştığımızda enflasyon 
testinin karşılanıp karşılanmadığına bakacağız. 

 Fed varlık alımlarını azaltmaya başlıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri yüzde 0-0.25 

aralığında bıraktı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar 
dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım 
hızını kasım ayında 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu ay 70 
milyar dolar ve aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı alınacak. Mortgage 
destekli menkul kıymet alımı bu ay 35 ve aralık ayında 30 milyar dolar olacak.  

 
 Lagarde: Gelecek yıl faiz artışı pek mümkün değil. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı 

Christine Lagarde, faizlerin önümüzdeki ekim ayında artırılacağına yönelik piyasadaki 
öngörülere karşın, ECB'nin gelecek yıl faizleri yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini 
açıkladı. Lagarde Lizbon'da yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarına yönelik ileriye dönük 
değerlendirmemizde, faizlerin yükselmeye başlaması için yerine getirilmesi gereken üç koşulu 
açıkça dile getirdik" dedi. Lagarde, "Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadede enflasyon 
görünümü düşük kalmaya devam ediyor ve bu nedenle bu üç koşulun gelecek yıl yerine 
getirilmesi pek olası değil" diye konuştu. 

 Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı. AB'de de ağustos ayında yüzde 6,9 seviyesinde olan 

mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde yüzde 6,7'ye indi. Euro Bölgesi'nde de ağustosta 

yüzde 7,5 olan işsizlik, eylülde yüzde 7,4'e geriledi. İşsizlik, geçen yılın eylül ayında Euro 
Bölgesi'nde yüzde 8,6, AB'de de yüzde 7,7 seviyesinde belirlenmişti. AB'de işsiz sayısı eylülde 
14 milyon 324 bin olurken, bunun 12 milyon 79 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. 25 yaş altı genç 
işsiz sayısı AB'de 2 milyon 815 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 307 bin olarak belirlendi. Ülke 
bazında ise en yüksek işsizlik yüzde 14,6 ile İspanya'da yaşandı. 

 Yurtiçinde Enflasyon 33 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyatları Ekim'de aylık 
%2,39, yıllık %19,89 artış gösterdi. Foreks anketinde beklenti verinin aylık %2,61, yıllık 
%20,18 gelmesi yönündeydi.Yıllık enflasyon en son 2019 Ocak ayında yüzde 20,35'i görmüştü. 
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim 

ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.  
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 İstanbul'da Ekim'de perakende fiyatlar aylık %3,2 arttı. 2021 Ekim ayında İstanbul’da 
perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki 

aya göre % 3,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 2,76 
oranında arttı. 2020 Ekim ayına göre 2021 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimleri Ticaret 
Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde %20,76, Toptan Eşya Fiyatları 
İndeksinde ise % 29,12 olarak gerçekleşmiştir. 

3Ç21 Finansal Sonuçları 

 Oyak Çimento Fabrikaları (OYAKC, Sınırlı  Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,48 oranında azalarak 152,72mn TL olarak 

açıklanmıştır. 3Ç21’de satış gelirlerindeki %34,22’lik artışa karşın, maliyetlerinin %30,60 

oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %46,87 

oranında artış ile 283,29mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda 

%9,86 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %47,64 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan 

artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 2,8 puan artış ile %22,59 seviyesine yükselmiştir. 

Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 5,1 puan azalış ile %13,11 seviyesine gerilemiştir. 

2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %177,58 oranında 

artışla 442,98mn TL'ye yükselmiştir. 

 

 Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %622,13 oranında artarak 141,21mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 139,4mn TL de bulunuyordu. Net 

satışlar piyasa beklentisine paralel 1.986mn TL olurken, FAVÖK rakamları piyasa beklentisinin 

hafif üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de satış gelirlerindeki %84,11’lik artışa karşın, satış 

maliyetlerinin %66,75 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 

3Ç20’ye göre %194,51 oranında artış ile 431,96mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %76,31 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda 

%240,06 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 5,7 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 6,6 puan artış ile 

%15,54 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 5,3 puan artış ile 

%7,11 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %430,69 oranında artışla 498,23mn TL'ye yükselmiştir.  

 

 Ege Gübre Sanayii (EGGUB, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %7,38 oranında azalarak 27,14mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç21’de 

satış gelirleri %28,59 azalırken, satış maliyetlerinin %47,91 oranında azalması karlılık 

rakamlarına pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %8,35 oranında artış ile 54,15mn 

TL’ye yükselmiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %41,67 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 3Ç21’de bir önceki yıla göre FAVÖK marjı 16,8 puan artış ile %44,67 seviyesine 

yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 6 puan artış ile %26,12 seviyesine 

yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,28 

oranında artışla 102,91mn TL'ye yükselmiştir.  
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 Türk Hava Yolları (THYAO, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 6.291mn 

TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 3.927mn TL de 

bulunuyordu. Net satışlar piyasa beklentisinin hafif gerisinde 29.033mn TL olurken, FAVÖK 

rakamları piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de satış gelirlerindeki %163,51’lik 

artışa karşın, satış maliyetlerinin %104,11 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki 

etmiştir. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %805,57 oranında artış ile 8.449mn TL’ye yükselmiştir. 

Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %85,87 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda 

%277,68 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 16,3 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 10,1 puan artış ile 

%33,34 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı %21,67 olarak 

gerçekleşmiştir. 2020 yılı dokuz aylık net dönem karı -5.203 olurken, 2021 yılı dokuz aylık net 

dönem karı, 6.232mn TL'ye yükselmiştir. Dünya genelinde seyahat kısıtlamaları tamamen 

kaldırılmış olmasa da, Türk Hava Yolları 2021 yılının ilk dokuz ayında toplam 31 milyon yolcu 

taşımıştır. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre ilk dokuz 

ayda Avrupa’da en fazla sefer yapan ikinci havayolu olmuştur. Türk Hava Yolları yolcu 

tarafındaki azalan talebi kısmen kargo taşımacılığı ile telafi etmektedir. Kargo gelirini geçen 

yılın aynı dönemine göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde %45,1, 2021’in ilk dokuz ayında ise 

%45,3 oranında artırmıştır. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yayınladığı verilere 

göre Turkish Cargo 2021 yılının Ağustos ayında taşıdığı yük oranı ile dünyanın en büyük 4. 

hava kargo taşıyıcısı olmuştur. 

 

 Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %9,68 artarak 915.76mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 772,2mn TL de bulunuyordu. Net satışlar piyasa beklentisinin 

hafif üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK rakamları piyasa beklentisinin gerisinde gerçekleşti. Brüt 

satış karı 3Ç20’ye göre %28,27 oranında artış ile 2.427,66mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 

faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %52,74 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %14,37 

oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 3,4 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 4,6 puan azalış ile %23,77 

seviyesine gerilemiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 3,3 puan azalarak %13,48 

olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %54,95 oranında artışla 2.040,11mn TL'ye yükselmiştir.  

 

 
Şirket Haberleri  
 

 Şişe ve Cam (SISE): Şirket, Şişecam Eskişehir Fabrikası'nın cam ambalaj üretim üssü 

statüsünü güçlendirme kararı almıştır. Faaliyetlerini 4 fırın ile sürdüren Eskişehir cam ambalaj 

üretim tesisine işletme sermayesi dahil yaklaşık 84 Milyon Euro yatırım bedeli ile 2023 yılında 

devreye alınmak üzere 155 Bin Ton/yıl net üretim kapasiteli yeni bir fırın yatırımı 

gerçekleştirilecektir. Bu yatırım sonucunda Türkiye'de kurulu üretim kapasitesi 1.5 Milyon 

Ton/yıl'a yükselecek, Macaristan yeni tesis yatırımının tamamlanmasıyla da Şişecam'ın küresel 

cam ambalaj üretim kapasitesi 3.2 Milyon Ton/yıl seviyesine ulaşacaktır.  
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 Türk Hava Yolları (THYAO) : Şirket, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Amerika 

Birleşik Devletleri'nin Seattle ve Detroit şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar vermiştir. 

 
 
 Ekonomik Takvim 

4 Kasım Perşembe         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 03:30 Hizmet PMI Ekm   47,8 

Almanya 11:55 Hizmet PMI Ekm 56 52,4 

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Ekm 56,1 54,3 

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Ekm 56,3 54,7 

İngiltere 12:30 İnşaat PMI Ekm 54 52,6 

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE - Aylık Eyl 1,30% 1,10% 

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE - Yıllık Eyl   13,40% 

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ekm     

İngiltere 15:00 Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı Ksm 0,10% 0,10% 

İngiltere 15:00 
Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu 
Toplantısı Ksm     

ABD 15:30 Ticaret Dengesi - USD Eyl -74,10 mlr -73,30 mlr 

ABD 15:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları Ekm 275 bin 281 bin 

Türkiye   AEFES Finansal Sonuçları 3Ç21 476mn TL 460mn TL 

Türkiye   MPARK Finansal Sonuçları 3Ç21 39mn TL -4,3mn TL 

Türkiye   SAHOL Finansal Sonuçları 3Ç21 2.088mn TL 1.611,5mn TL 

Türkiye   TUPRS Finansal Sonuçları 3Ç21 1.151,5mn TL -420,1mn TL 

Türkiye   ULKER Finansal Sonuçları 3Ç21 31,3mn TL 323,2mn TL 

Türkiye   VAKBN Finansal Sonuçları 3Ç21 714,3mn TL 1.100mn TL 

5 Kasım Cuma         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları - Aylık Eyl -2,0% -3,9% 

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları - Yıllık Eyl -1,50% -3,0% 

İngiltere 10:00 Halifax Konut Fiyat Endeksi  - Aylık Ekm   1,70% 

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Eyl   -4,0% 

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Aylık Eyl 0,80% 0,30% 

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Yıllık Eyl 0,40% 3,10% 

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık Ekm 0,40% 0,60% 

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Ekm 385 bin 194 bin 

ABD 15:30 İşsizlik Oranı Ekm 4,80% 4,80% 
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Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi - TL Ekm   -32,860 mlr 

Türkiye   ENKAI Finansal Sonuçları 3Ç21 1.442mn TL 825,5mn TL 

Türkiye   KCHOL Finansal Sonuçları 3Ç21 3.343mn TL 2.305mn TL 

Türkiye   MGROS Finansal Sonuçları 3Ç21 67,2mn TL 9mn TL 

 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks, 
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Raporu Hazırlayanlar: 

 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Sadullah Çalışır 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr  (216) 649 77 36 

 

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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 tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 

yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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