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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın ikinci günündeki işlemlerini artan enflasyon endişele-

rinin etkisiyle düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 470 puanın 

üzerinde değer kaybetti ve %1,36 azalarak 34.269,16 puana geriledi. Endeks, 

Şubat ayından bu yana kaydedilen en kötü performansını gösterdi. S&P 500 

endeksi %0,84 azalışla 4.153,04 puana ve Nasdaq endeksi %0,09 kayıpla 

13.389,43 puana düştü. 

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre JOLTS açık iş sayısı Mart’ta 8.12 mi-

lyona yükseldi. Bu, verinin tutulmaya başladığı 2000’den beri görülen en yüksek 

seviye oldu. Tüm bölgelerde açık iş sayısı arttarken ekonomistlerin medyan 

tahmini ise 7.5 milyondu. 

 Avrupa borsaları, global piyasalarda artan enflasyon endişelerinin ardından tur-

izm hisseleri öncülüğünde Salı günündeki işlemlerini düşüşle tamamladı. İngil-

tere'de FTSE 100 endeksi %2,47 azalarak 6.947,99 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %1,82 düşerek 15.119,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,86 değer 

kaybıyla 6.267,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,64 gerileyerek 

24.396,01 puana düştü. 

 

 

Devamı... 

 

Forex - Emtia Piyasası 
USDTRY paritesi, 8,2726 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu 

seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışı gerçekleştirmesi durumunda yükseliş 

yönlü fiyatlanmalar boyut kazanabilir . Bu durumda ilk direnç seviyemiz 8,4963 

olacaktır. Aksi halde, 8,2726 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 8,0206 

desteğini takip ediyor olacağız.  

 

EURUSD, 1,2169 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı 

kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,2093 olacaktır. Aksi halde, 1,2169 sevi-

yesini aşması durumunda ise 1,2214 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

 

Yurt İçi Piyasalar  

 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününde 16,03 puan ve %1,10 düşüşle 

günü 1.444,87 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,41, 

sanayi endeksi %0,71, hizmetler endeksi %0,78, teknoloji endeksi %1,77 değer 

kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 75'i geriledi. Karde-

mir (D), Koza Altın, Garanti Bankası, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem 

gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksinde Salı günü yapılan işlemlerde, 1.444 destek seviyesinin 

üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanışlarına 

devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç 

seviyemiz 1.464 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin altında kalıcılık 

sağlaması halinde ise 1.408 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

        

       Destek: 1.444 – 1.408 – 1.371 

       Direnç: 1.464 – 1.499 – 1.520 

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1546,00 puandan başladığı günü 21,50 puan 

ve %1,34 değer kaybederek 1531,75 puandan kapattı. 

 

Devamı... 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1994 1,2046 1,2093 1,2122 1,2169 1,2214 1,2269 

USD/TRY 7,7873 8,0206 8,2726 8,3118 8,4963   

EUR/TRY 9,7441 9,9167 10,0467 10,0756 10,1637   

Altın / Ons 1785 1805 1829 1830 1854 1873 1904 

BRENT  64,73 65,95 67,29 68,45 68,90 70,22 71,23 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

11.05.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2122 -0,24 -0,78 

USD/TRY 8,3118 0,28 11,79 

EUR/TRY 10,0756 -0,14 10,72 

Altın / Ons 1830 -0,42 -3,73 

BRENT Petrol  68,45 -0,17 32,74 

Yurt içi Piyasalar Özeti 

11.05.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 515,49 -1,24 -7,36 

BIST 100 1 444,87 -1,10 -2,16 

VIOP  30 Yakın Vade 1 531,75 -1,34 -6,74 

Gösterge Tahvil 17,94 -0,77 19,92 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

YARIM 

GÜN 
TRY 

Ramazan Bayramı  - Erken 

Kapanış 13:05 
  

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 GBP 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 

(çeyreklik) (1.Çeyrek) 
-%1,6 %1,3 

09:00 GBP 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 

(çeyreklik) (1.Çeyrek) 
-%6,1 -%7,3 

09:00 GBP Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart)   

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

11.05.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 269,16 -1,36 11,97 

S&P 500  4 152,10 -0,87 10,54 

Nasdaq 13 389,43 -0,09 3,89 

NIKKEI 225 28 608,59 -3,08 4,24 

DAX 15 119,75 -1,82 10,21 

MSCI EM 1 329,08 -1,28 2,93 

VIX 21,84 11,09 -4,00 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,63 0,49 77,43 
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 ECB'nin varlık alımı geçen hafta 16.29 milyar euro artarak 1.03 trilyon euroya 

ulaştı. Bir önceki hafta varlık alımı 19.00 milyar euro artışla 1.02 trilyon euro idi. 

 Almanya’da ZEW ekonomik beklentiler endeksi koronavirüs aşılamasının 

hızlanmasıyla Mayıs’ta 70.7’den 84.4’e ulaştı. Bu, 2000 yılından beri görülen en 

yüksek seviye olarak kaydedildi. 

 Almanya'da iflas eden şirket sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 

kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntıya rağmen Şubat’ta 2020'in aynı ayına göre 

%21,8 azalarak 1195 oldu. 

 ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot'a göre, euro bölgesi ekonomisi, tasarru-

fların çözülmeye başlamasıve tüketimde toparlanma olmasının etkisiyle Avrupa 

Merkez Bankası tarafından şu anda öngörülen % 4'ün üzerinde büyüyebileceğini 

söyledi.  Knot, hizmet sektörü faaliyetinin, aşı uygulamasında daha hızlı olan 

diğer ülkelerin deneyimleri doğrultusunda yeniden canlandığını savundu.  Knot, 

"Önümüzdeki aylarda euro bölgesinin tam olarak aynı gidişatı izleyeceği, hiz-

metlerin de toparlanacağı konusunda rahatlayabiliriz, tüm yıl boyunca % 4'ün 

üzerinde büyüme bekliyoruz. Aslında hala önemli bir yukarı yönlü risk olduğunu 

ve bunun bastırılmış taleple ilgisi olduğunu savunuyorum " diye konuştu.  

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günündeki işlemlerinde, ABD'de 

teknoloji hisselerinde yaşanan gerilemeyi takip ederek sert satışlara 

yöneldi.Japonya’nın Nikkei endeksi %3,08, Güney Kore’nin Kospi endeksi %1,23, 

Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise %2,03 düşüşle günü tamamladı.  

 Global petrol üretimi, 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 

150 bin varil azalarak 93,06 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Üretim, 2020 

Nisan ayına göre ise 6,45 milyon varil/gün azaldı. Dünya petrol talebi için 2020 

yılı tahminlerini değiştirmeyen OPEC, tahminin 90,5 milyon varil/gün olarak 

sürdürdü. 2021 yılı için petrol talebinde büyüme tahminini de 6,0 milyon varil/

gün olarak koruyan OPEC, 2021'de günlük ortalama petrol talebinin 96,5 milyon 

varil/gün olacağını öngördü. 

 Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021-2022 görünümünü içeren Yenilenebilir 

Enerji Piyasa Güncellemesi Raporu'na göre, geçen yıl koronavirüs salgını nedeni-

yle tedarik zincirinde yaşanan aksamalara rağmen küresel yenilenebilir enerji 

kapasitesinde 1999'dan beri yıllık bazdaki en büyük artış yaşandı. İklim değişi-

kliğiyle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve hedefler, temiz enerji-

ye sağlanan destek ve düşen teknoloji maliyetleri rekor büyümenin itici gücü 

oldu. Geçen yıl yenilenebilir enerjide devreye alınan kurulu gücün yüzde 50'si 

Çin'de gerçekleşti. Çin hükümetinin yenilenebilir kaynaklara sağladığı ve sona 

erdireceğini açıkladığı alım garantisinden faydalanmak için projelere hız ver-

ilmesi bu artışın en büyük etkeni oldu.Ayrıca, geçen yıl ABD ve Vietnam yenilene-

bilir enerji kapasitesinde en fazla yenilenebilir büyüme görülen ülkeler arasında 

yer aldı. 

Uluslararası Endeksler  

11.05.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 269,16 -1,36 11,97 

S&P 500  4 152,10 -0,87 10,54 

Nasdaq 13 389,43 -0,09 3,89 

NIKKEI 225 28 608,59 -3,08 4,24 

DAX 15 119,75 -1,82 10,21 

MSCI EM 1 329,08 -1,28 2,93 

VIX 21,84 11,09 -4,00 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,63 0,49 77,43 

FTSE 100 6 947,99 -2,47 7,55 

CAC 40 Index 6 267,39 -1,86 12,90 

Hang Seng (Hong Kong) 28 013,81 -2,03 2,87 

Kospi (Güney Kore) 3 209,43 -1,23 11,69 

Forex—Emtia Piyasaları  

11.05.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,3118 0,28 11,79 

EUR/TRY 10,0756 -0,14 10,72 

EUR/USD 1,2122 -0,24 -0,78 

GBP/USD 1,4116 -0,18 3,22 

USD / JPY 108,86 0,22 5,42 

USD/CAD 1,2123 0,18 -4,70 

Altın  / Gram 489,00 -0,13 7,68 

Altın / Ons 1830 -0,42 -3,73 

Gümüş 27,39 -0,80 3,68 

BRENT Petrol  68,45 -0,17 32,74 

 

 

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışı gerçekleştirmesi durumunda pozitif algı boyut 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesi-

nin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1829 — 1805 — 1785  

Direnç: 1854 — 1873 — 1904 

 

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-
nin üzerinde günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabi-
lir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini 
kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 485,51 — 474,69 — 461,08  

Direnç: 509,60 — 535,36 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

 Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları -2,250 

milyon varil beklentisine karşın -2,533 milyon varil olarak 

açıklandı. 
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Yurt İçi Piyasalar 

 TCMB, 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetleri 

yayımladı. Karar metninde yer almayan 'sıkı parasal duruş' ifadesi toplantı 

özetlerinde yer aldı. Faizlerin sabit tutulduğu 6 Mayıs toplantısına ilişkin 

özetlerde TCMB, "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama dav-

ranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara 

karşı önemli bir tampon işlevi görecektir." ifadelerini kullandı. 

 Mart ayında cari açık 3,3 milyar dolar ile 3,6 milyar dolar civarındaki piyasa 

beklentisinin hafif altında kaldı. Böylece 12 aylık toplam açık 38.3 milyar dolar-

dan 36,2 milyar dolara geriledi. Cari açığın geçen senenin 5,4 milyar dolarlık 

açığına karşılık iyileşme göstermesinde pandeminin başlangıcı dolayısıyla bird-

en azalan ihracat ve turizm gelirlerinde bu sene Mart ayında baz etkisi dolayısıy-

la yüksek oranda artışlar görülmesi etkili oldu. Mart ayında ihracat geçen 

senenin aynı ayına göre %40,2 artarken turizm gelirleri %44,4 artış gösterdi. 12 

aylık toplam bazda turizm gelirleri 8,1 milyar dolardan 8,3 milyar dolara 

yükseldi. Önümüzdeki bu birkaç ayda baz etkisinin cari dengeye olumlu 

yansımasını ve cari açığın geçen seneye göre düşük kalmasını bekliyoruz.  

 Sanayi üretimi Mart ayında geçen senenin aynı ayına göre %16,6 artarak %

13,4’lük beklentilerin üzerinde kaldı. Dayanıklı tüketim malları üretiminin %30’a 

yakın artış gösterdiği Mart ayında aramalı üretimi %18,75 arttı. Yatırımın öncü 

göstergelerinden sanayi malları üretimi ve onun alt kalemlerinden makine ve 

techizat üretimi sırayla %21,2 ve %34,6 büyüme kaydetti. Makine ve techizat 

üretimi en son 2011’in yaz aylarında bu kadar yüksek büyüme göstermişti. Aylık 

%16,6’lık artış Birinci çeyrekte sanayi üretiminin %12,4 büyümesine neden oldu. 

GSYH büyümesine temel teşkil eden takvim etkisinden arındırılmamış sanayi 

üretimi büyümesi ise ilk çeyrekte %11,1 olarak gerçekleşti. Böylece zayıf 

seyreden hizmet sektörü aktivitesine rağmen sanayi sektöründeki büyüme 

toplam GSYH büyümesini ilk çeyrekte %6,0’nın üzerine taşıyacak gibi 

görünüyor.  

 Bank of America yayımladığı bir notta İş Bankası’nın ilk çeyrek performansını 

olumlu karşılarken, Halkbank’ın sonuçlarını zayıf buldu. BofA analistleri, İş Ban-

kası için tavsiyelerini nötr olarak koruduklarını ve hedef fiyatı 6,10 olarak tutma-

ya devam edeceklerini belirtti. İş Bankası’nın sorunlu kredi oranının %5,3 ger-

ilediğini ve grup iki kredilerin %11,9’a yükseldiğini belirten BofA, toplam karşıla-

ma oranının bunlara rağmen yüzde 7 seviyesinde istikrarlı olduğunu vurguladı. 

Analistler Halkbank’ın karşılama oranlarının ve sermaye tamponunun ben-

zerlerine kıyasla düşük kalmaya devam ettiğinin altını çizerek, banka için düşük 

performans tavsiyesini koruduklarını söyledi. 

 MSCI, endekslerinde 27 Mayıs 2021gece yarısından itibaren geçerli olacak 

değişiklikleri açıkladı.  Buna göre; MSCI Global Standard Endeksler kapsamın-

daki MSCI Türkiye Endeksi'ne  yeni bir hisse eklenmedi ancak Sabancı Holding, 

Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi Bankası endeksten çıkarıldı. MSCI Global 

Small Cap Endeksi'ne ise; Aksa Enerji, Hektaş, Jantsa, Sabancı Holding, THY, 

Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası eklenirken, Aygaz, İzmir Demir Çelik, Sasa ve 

Selçuk Ecza çıkarıldı. 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

11.05.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 444,87 -1,10 -2,16 

BIST 50  1 251,63 -1,12 -5,77 

BIST 30 1 515,49 -1,24 -7,36 

BİST SINAİ 2 708,67 -0,71 15,75 

BİST MALİ  1 345,71 -1,41 -14,02 

BİST BANKA 1 140,39 -1,70 -26,80 

BİST TEKNOLOJİ 1 866,01 -1,77 -4,47 

VIOP 30 (Mayıs)  1 531,75 -1,34 -6,74 

Gösterge Tahvil Faizi  17,94 -0,77 19,92 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

11.05.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ÇEMAŞ DÖKÜM 1,32 10,00 160 047,4 CEMAS 

KARSAN OTOMOTİV 4,41 8,35 531 819,0 KARSN 

ALARKO 10,23 3,13 74 720,5 ALARK 

TÜRKİYE SİGORTA 5,71 2,88 196 853,2 TURSG 

COCA COLA 84,10 2,06 48 374,3 CCOLA 

DÜŞENLER     

JANTSA JANTS 69,25 -9,95 277 068,8 

NUH ÇİMENTO NUHCM 52,80 -6,47 20 757,4 

BERA HOLDİNG 29,82 -6,17 39 000,3 BERA 

KEREVİTAŞ GIDA KERVT 4,99 -5,67 45 017,5 

FENERBAHÇE 26,12 -3,33 99 949,6 FENER 

11.05.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KARDEMİR D KRDMD 8,58 -1,49 1 526 774,4 

KOZA ALTIN KOZAL 127,30 -0,93 1 239 733,4 

GARANTİ BANKASI GARAN 7,68 -1,92 1 142 638,3 

PETKİM PETKM 6,63 0,30 1 073 880,9 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 13,35 -0,15 1 016 120,4 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Ford Otosan, daha önce 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara 

verilmesini kararlaştırdığı Gölcük fabrikasında 7 Haziran'da yeniden üretime 

başlayacağını duyurdu. Yapılan KAP açıklamasında, yarı iletken tedarikinde 

yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolunu etkilemesi sonucu Eskişehir fabrikasın-

da her yıl yaz aylarında yapılan planlı bakımın öne çekildiği belirtildi. Eskişehir 

motor fabrikasında 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir kamyon fabrikasında 31 

Mayıs- 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilecek. 

 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye 

Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. 

 İşbir Holding, halka arz edilmek suretiyle satılacak İşbir Sentetik 14.870.000 TL 

olan pay tutarını 10.257.000 TL olarak değiştirdi. 

 Türk Hava Yolları’nın 2021 yılı Nisan ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna 

göre Şirket’in doluluk oranı %58,7 olarak açıklandı. 2019 yılının Nisan ayında bu 

rakam %82,9 olmuştu. 

 Türk Eximbank, bir yıl vadeli, 466,9 milyon euro ve 218 milyon dolar sendikasy-

on sağladığını açıkladı. 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Bursa Çimento, bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net karını 61,5 mi-

lyon TL olarak açıkladı. Şirket’in geçen seneki ilk çeyreklik konsolide net 

karı ise 2 milyon TL olarak açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre Şirket, ilk 

çeyreklikler bazında söz konusu yıllarda konsolide net karını %2940 

artırmış oldu. 

 Torunlar GYO’nun 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 116 

milyon TL olarak açıklandı Şirket’in geçen seneki 3 aylık konsolide olma-

yan net zararı ise 105,9 milyon TL olarak açıklanmıştı. 

 Kartonsan’ın bu yılki 1.çeyreklik konsolide net karı 51,2 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen senki ilk çeyreklik konsolide net karı ise 20,4 

milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, ilk çeyreklikler baz 

alındığında söz konusu net karını %150 artırmış oldu. 

 Matriks’in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 8,9 milyon TL olarak açık-

landı. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyreklik karı ise 1,9 milyon TL olmuştu. Buna 

göre Şirket, söz konusu net karını %362 artırmış oldu. 

 Enka İnşaat, 2021 yılı ilk çeyreklik konsolide net karı 1,1 milyar TL 

olarak açıklandı. Şirket geçtiğimiz seneki ilk çeyreklikte 700,4 milyon TL 

zarar açıklamıştı. 

 Kervan Gıda’nın bu seneki ilk çeyreklik konsolide net karı 54 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki ilk çeyreklik konsolide net karı 19 

milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, söz konusu dönem-

lerdeki konsolide net karını %184 artırmış oldu. 

 

Burada yer alan 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. Bu görüşler 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 raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedi-
nin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu 

bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş 
ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber veril-
meksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.  
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