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Sayı: 298
Günaydın,
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları İsviçre ve Rusya varlıkları dışında pozitif
işlemler şeklinde gerçekleşti. Euro Stoxx 50 %0.53, FTSE 100 %0.38, CAC 40 %0.25 ve
DAX %0.41 düzeyinde performans sergiledi.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına benzer bir eğilim gözlendi. Majör ABD
endekslerinde gün sonu kapanışlarına baktığımızda en iyi performans %1.15 ile Nasdaq
cephesinde gerçekleşirken, S&P 500’de performans %0.41 ile takip edildi.
Asya seansı fiyatlamalarında yeni gün eğilimi genel olarak olumlu seyrin devam ettiğinden
yana görünüyor. NKY 225 %0.51, Hang Seng -%0.31, CSI 300 %0.06 ve KOSPI %0.11 ile işlem
görmekte. CNH-CNY spreadi 14 pips seviyesinde oluşurken, PBoC tarafından fixing kur
ayarlaması 6.6285 ile yuanda değer kaybının devamına işaret etmekte.
Geride bıraktığımız gün içerisinde küresel fiyatlamaların genel teması olarak Amerikan
dolarındaki değerlenme ve bunun diğer varlık gruplarına yansıması izlendi. G10 grubu para
birimlerinin tamamı gün sonunda USD karşısında zayıflarken, en yüksek değer kaybı
sıralamasının ilk üçünde CAD, NOK ve JPY yer aldı. Euro/dolar paritesinin zayıflama eğilimi
beklentimiz paralelinde gerçekleşmeye devam ederken, gün içerisinde 1.1720 bölgesinin
aşağı yönde gelişimin devamı açısından önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkmasını
beklemekteyiz. Söz konusu seviyenin kırılması halinde işlemlerin 1.1600’lı seviyelerde
dengelenmek istediğini görmemiz yüksek ihtimal. Parite, haftanın geride kalan üç gününde
de kapanış değeri olarak değer kaybı sergilediğinden duraklama isteğini göz ardı etmiyoruz.
Benzer eğilim gelişmekte olan ülke para birimleri cephesinde de söz konusu. Türk lirasının
bölge riskleri nedeniyle ön plana çıktığı son 1 haftalık dönem içerisinde JP Morgan tarafından
oluşturulan gelişmekte olan ülke para birimleri endeksi de 50 günlük ortalamasını aşağı yönde
kırdı. Bahse konu endeks 100 günlük ortalama seviyesinin geçtiği bölgede destek arayışı
içerisinde. 27 Eylül gün sonu işlemlerinde grup üyeleri arasında USD karşısında olumlu
ayrışmayı başaran iki üye Arjantin ve Hong Kong para birimleri oldu ZAR, MXN ve PLN %1’in
üzerinde değer kayıpları ile dikkat çekerken, TRY -%0.98 ile listenin dördüncü sırasında
kendisine yer buldu.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Pazar günü Almanya’da gerçekleştirilen genel seçim sonrasında ortak para biriminin
zayıflaması ve ABD Başkanı Trump’ın Çarşamba günü açıkladığı vergi reformu paketine dair
beklentiler Amerikan dolarının değer kazanımına imkan tanıyor. Ana hatları açıklanan pakete
göre, yurt dışında faaliyet gösteren ve gelirlerini ülke dışında tutan şirketlere bir defaya
mahsus vergi uygulaması getiriliyor ve bunun da ekonomiye daha fazla yatırım yapma şansı
tanıdığı belirtiliyor. Vergi dilimi sayısı yediden üçe düşürülürken, yeni seviyeler %12, %25 ve
%35 şeklinde güncelleniyor. Ayrıca, kurumlar vergisi oranı %35’ten %20’ye düşürülüyor ve bu
durumun da şirketlere avantaj sağlayacağının altı çiziliyor.
Orta Vadeli Program
GSYH Büyümesi (%)
Enflasyon (%)
Cari İşlemler Dengesi/GSYH (%)
İşsizlik Oranı (%)
Bütçe Dengesi/GSYH (%)

2018-2020
2016
2017 GT
3.2
5.5
8.5
9.5
-3.8
-4.6
10.9
10.8
-1.1
-2.0

2018P
5.5
7.0
-4.3
10.5
-1.9

2019P
5.5
6.0
-4.1
9.9
-1.9

2020P
5.5
5.0
-3.9
9.9
-1.6

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, OVP

Yurt dışında Başkan Trump’ın açıklayacağı vergi paketinin detayları ve olası yansımaları
beklenirken, içeride de OVP’nin takibi yapıldı.
Buna göre:






Bir önceki rapora kıyasla 2018 için hedeflenen GSYH artış hızı 0.5 % puan yukarı yönde
revize edilirken, benzer eğilim 2019 döneminde de gözlendi. 2020 projeksiyonu da
2018 ve 2019’da olduğu üzere %5.5 olarak belirlendi.
Yukarı yönlü revizyonlar enflasyon cephesinde de geçerli. 2017 için 3 % puan artırım
yapılırken, 2018’de 2, 2019’da ise 1 % puan revize gerçekleşti. %5’lik hedefe ulaşma
mevcut program dahilinde 2020 yılında mümkün görünüyor.
Cari işlemler dengesi/GSYH seviyesi basit yaklaşım ile -%4 seviyelerinde seyretmeye
devam edecek. En yüksek rakam 2018’de -%4.3 olarak belirlenmiş durumda.
İşsizlik oranında tek haneye düşüş OVP’ye göre 2019 ve 2020 yıllarında
gerçekleşecek. 2018’de hedeflenen seviye %10.5.
Bütçe dengesi/GSYH’da genişleme eğilimi devam ediyor. 2018 ve 2019 döneminde
%2’nin hafif altında %1.9 seviyesi belirlenirken, 2020’de söz konusu rakam %1.6
olarak açıklandı. Bir önceki programda 2018 için %1.6, 2019 içinse %1.3 seviyeleri
paylaşılmıştı.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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OVP’nin en çok tartışılan yanı ise kamuoyu ile paylaşılan vergi ayarlamaları oldu.
Buna göre:








Finans sektöründe kurumlar vergisi seviyesi %20’den %22’ye revize edilecek.
Kurumların dağıtılmayan kar paylarından %1 vergi tevkifatı gerçekleştirilecek.
Şirketlerin 2 yıldan fazla elde tutmuş oldukları gayrimenkulleri elden çıkarması
halinde %75 olan kazanç istisnası %50’ye çekilecek.
Gelir vergisi tarifesinde ücret değişikliği 2018’den itibaren geçerli olmak üzere;
üçüncü dilimde %27’den %30’a yükseltilecek.
Binek otomobillerin motorlu taşı vergilerinde %40 artış gerçekleştirilecek. Ayrıca, 1
Ocak 2018’den itibaren MTV’de sistem değişikliği yapılacak. Mevcutta sadece motor
silindir hacmi dikkate alınarak tasarlanan sistem otomobil değerini de dikkate alacak.
Şans oyunları ve çekilişlerden elde edilen kazançlardaki vergi oranı %10’dan %20’ye
yükseltilecek.
Makaron denilen sigara kağıtlarından ÖTV alımı başlayacak.

Konuya dair genel değerlendirmemiz:
2017’de sağlanan büyüme performansının KGF’de limitlerin tamamının kullanımına gelinmesi
nedeniyle 2018 ve sonrası dönemde yeni ve benzer bir düzenleme olmadan nasıl sağlanacağı
konusunda genel konsensüs çekimserlikten farklı bir noktada değiliz. Özellikle yılın son
çeyreğinden itibaren büyüme ve kredi artış hızında aşağı yönde dengelenme olabileceği
beklentisi içerisindeyiz. Vergi artışlarının tüketim tarafında momentumun azalmasına neden
olabileceğini, bunun da büyümeyi olumsuz etkileyebileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca, vergi
ayarlamalarının enflasyon kanalı üzerinde ek baskı unsuru olarak öne çıkma ihtimalini de göz
ardı etmiyoruz. Bu nedenle TCMB’nin 2018’in ilk yarısında olası politika gevşemesi hamlesinde
de sınırlanma görülebilir. Kaldı ki, Fed’in her ne kadar bilanço operasyonuna başlaması ile
birlikte gelecek 15 ay vadede nette tahvil piyasasında alıcı pozisyonda kalacak olmasına
rağmen beklentiler kanalı üzerinden risk iştahında azalış olabileceği ihtimalini göz ardı
etmiyoruz. Bu da aralarında bizim de bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelere yönelik fon
akışında sekteye uğrama durumunu gündeme getirebilir. Bütçe açığının GSYH’ya oranında
yüksek seviyelerin 2018 ve 2019’da korunacak olması tahvil piyasasında faizlerinde aşağı
yönde hareket etmesine sınırlama getirebilir. Mevcut bütçe beklentileri Hazine’nin borçlanma
performansında aşağı yönde somut bir gelişme olacağını ifade etmiyor. Finans sektöründe
yapılacak olan vergi ayarlaması maliyetler kanalı üzerinden faizlerde ek baskı unsuru olabilir.
(DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Strateji)

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Gelişmeler sonrasında fiyatlama stratejilerimizi ise kısaca şu şekilde oluşturmayı doğru
buluyoruz:
 Almanya seçimleri sonrasında Merkel’in güç kaybetmesi, AfD’nin ilk kez Bundestag
çatısı altında temsil edilecek olmasını gelecek dönem açısından pozitif euro algısını
olumsuz etkileyebilecek unsur olarak değerlendiriyoruz. 1 Ekim Katalonya
referandumu ve 2018’de yapılması muhtemel İtalya seçimleri yatırımcıları huzursuz
edebilir.
 Bölgeye dair haber akışı TL cinsi varlıkların fiyatlamasını olumsuz etkileyebilir. 3.4700
desteği aşağı yönde geçilmeden TL lehine hareket beklemiyoruz.
 Trump’ın Çarşamba günü açıkladığı vergi paketinde uzlaşının sağlanması USD
pozisyonlarına ilgiyi artırabilir.
 BİST 100’ün 106.000 direncini aşmadan 100.000 bölgesine olan hareket isteğinden
vazgeçmesini beklemiyoruz.
 ABD tahvil faizlerinde yükselişin TL ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerini
olumsuz etkilemesini bekliyoruz.
25-29 Eylül haftasına dair beklentilerimizi paylaştığımız raporumuza DenizÖzel’de Bu Hafta
başlığı altından ulaşabilirsiniz.
Eylül ayı işlemlerinde izlenecek olan takvimin kalabalık olması nedeniyle önemli konu
başlıklarını toparladığımız kapsamlı raporumuza Fiyatlamalar Eylül ayını beklerken… başlığı
altından ulaşabilirsiniz.
Yeni günde ekonomik veri takvimi açısından:












09.30/ ECB, Hansson konuşması,
11.00/ ECB, Praet konuşması,
12.00/ Euro Bölgesi, ekonomik güven endeksi,
14.10/ ECB, Lautenschlaeger konuşması,
14.30/ Türkiye, konut fiyat endeksi ve haftalık veriler,
15.00/ Almanya, TÜFE,
15.30/ ABD, GSYH, kişisel tüketim, çekirdek PCE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları,
ticaret dengesi, toptan stoklar,
16.45/ Fed, George konuşması,
17.00/ Fed, Fischer konuşması,
18.00/ ABD, Kansas City Fed imalat aktivitesi endeksi,
20.30/ Fed, Bostic konuşması yakından takip edilebilir.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Fiyatlama Beklentilerimiz
BİST 100: Teknik açıdan 106.000 puan seviyesi geçilmeden 100.000 desteğine geri çekilme
isteğinden vazgeçme beklemiyoruz. Direncin geçilmesi halinde 108.000 bölgesi takip
edilebilir. Destek seviyeleri olarak 101.200-100.000 bölgelerini izleyeceğiz.
Dolar/Lira: Destek seviyeleri olarak 3.5520-3.5210, direnç seviyeleri olarak ise 3.5930-3.6000
bölgelerini takip edeceğiz.
Tahvil: Yurt dışı piyasalarda ABD yönetimi kaynaklı artan siyasi haber akışı ve varlıkların baskı
altında kalması, içeride ise Hazine’nin artan borç çevirme rasyosu, Ekim ayında gerçekleşecek
olan yüksek borçlanma ve TCMB’nin kısa vadede para politikasında gevşeme yönlü adım
atmayacağı beklentimiz ile birlikte karlı tahvil pozisyonlarının korunması, yeni açılacak
pozisyonlar içinse Ekim ayı sonrasının beklenmesi şeklinde görüşe sahibiz.
EUR/USD: 1.1860-1.1800 desteklerinin aşağısındaki işlemlerinde 1.1600-1.1500 aralığında
dengelenme arayışı öne çıkabilir. 1.1720 seviyesini önemli destek noktası olarak görüyoruz.
Finansal Araç
USDTRY
EURTRY
GBPTRY
TRY (Sepet Kur)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCNH
USDCNY
CNH-CNY Spread (Pips)
JPMorgan EMFX
XU100
XBanka
XSanayi
Sanayi/Banka
NKY 225
SHCOMP
DAX
S&P 500
DOW JONES
MSCI Dünya
MSCI GOÜ
MSCI Asya Pasifik
TR Bench 2Y (%)
TR Bench 10Y (%)
2Y-10Y (Spread, bp)
Almanya 2Y
Almanya 10Y
2Y-10Y (Spread, bp)
ABD 2Y
ABD 10Y
2Y-10Y (Spread, bp)
Brent
WTI
Brent-WTI (Spread, USD)

Son Değer Kapanış
3.5888
4.2129
4.8012
3.9008
1.1728
1.3369
113.02
6.6615
6.6593
0.0022
69.231
101218
162221
258316
1.59
20367
3340
12657
2507
22341
1988
1079
161
11.93
11.05
0.88
-0.70
0.47
-1.17
1.49
2.35
-0.86
57.78
52.06
5.72

3.5771
4.2024
4.7892
3.8893
1.1745
1.3387
112.84
6.6398
6.6425
69.233
103929
170668
257802
20267
3345
12605
2497
22284
1983
1080
161
11.86
10.98
-0.72
0.41
1.47
2.31
57.90
52.14

Günlük Değişim Hareketli Ortalama Uzun Vadeli Trend Spread Analizi Hareketli Ortalama Kısa Vadeli Trend Spread Analizi
(%)
(200 Gün, Basit)
(Son Değer - 200 Gün H.O.)
(5 Gün, Basit)
(Son Değer - 5 Gün H.O.)
0.33
3.5930
Trend Gerisinde
3.5505
Trend Geçildi
0.25
3.9920
Trend Geçildi
4.1961
Trend Geçildi
0.25
4.5766
Trend Geçildi
4.7716
Trend Geçildi
0.30
3.7919
Trend Geçildi
3.8729
Trend Geçildi
-0.14
1.1117
Trend Geçildi
1.1814
Trend Gerisinde
-0.13
1.2742
Trend Geçildi
1.3438
Trend Gerisinde
0.16
112.06
Trend Geçildi
112.35
Trend Geçildi
0.33
6.8021
Trend Gerisinde
6.6239
Trend Geçildi
0.25
6.8142
Trend Gerisinde
6.6304
Trend Geçildi
-0.0121
Trend Geçildi
-0.0065
Trend Geçildi
0.00
68.435
Trend Geçildi
69.797
Trend Gerisinde
-2.61
94545
Trend Geçildi
103108
Trend Gerisinde
-4.95
159493
Trend Geçildi
168265
Trend Gerisinde
0.20
236394
Trend Geçildi
260514
Trend Gerisinde
1.48
Trend Geçildi
1.55
Trend Geçildi
0.49
19512
Trend Geçildi
20328
Trend Geçildi
-0.15
3207
Trend Geçildi
3348
Trend Gerisinde
0.41
12178
Trend Geçildi
12610
Trend Geçildi
0.41
2387
Trend Geçildi
2501
Trend Geçildi
0.25
21002
Trend Geçildi
22326
Trend Geçildi
0.24
1884
Trend Geçildi
1989
Trend Gerisinde
-0.14
990
Trend Geçildi
1091
Trend Gerisinde
-0.23
151
Trend Geçildi
162
Trend Gerisinde
0.59
11.34
Trend Geçildi
11.85
Trend Geçildi
0.64
10.85
Trend Geçildi
11.00
Trend Geçildi
0.49
Trend Geçildi
0.85
Trend Geçildi
-2.37
-0.70
Trend Gerisinde
14.71
0.44
Trend Geçildi
-1.13
Trend Gerisinde
1.09
1.29
Trend Geçildi
1.45
Trend Geçildi
1.55
2.32
Trend Geçildi
2.27
Trend Geçildi
-1.03
Trend Geçildi
-0.82
Trend Gerisinde
-0.21
52.62
Trend Geçildi
57.99
Trend Gerisinde
-0.15
49.57
Trend Geçildi
51.78
Trend Geçildi
3.05
Trend Geçildi
6.21
Trend Gerisinde

RSI

Aşırı Alım/Satım

Güncelleme Saati

71.4
63.2
74.6
69.0
39.2
57.1
66.0
64.3
65.2
30.4
30.6
28.4
37.4
63.1
51.2
70.6
63.9
65.0
59.2
42.0
44.6
66.9
66.5
-

Aşırı Alım
RSI Ara Seviyede
Aşırı Alım
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
Aşırı Satım
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
Aşırı Alım
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
-

08:08:43
08:08:43
08:08:42
08:08:41
08:08:43
08:08:43
08:08:43
08:08:43
08:08:00
08:08:43
08:06:00
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
07:48:40
07:53:21
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
08:08:00
08:08:00
08:08:00
07:58:12
07:58:40
07:58:40

*DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/Bloomberg
Uzun vadeli trend analizi yapılırken finansal varlığın son değerinden 200 günlük; kısa vadeli trend analizi yapılırken ise 5 günlük hareketli ortalama değeri çıkarılmıştır. Son değerin hareketli ortalama seviyeleri gerisinde kalması durumu "Trend Gerisinde"
üzerinde oluşması durumu ise "Trend Geçildi" olarak yorumlanmıştır. RSI İngilizce "Relative Strength Index" tanımlamasının kısaltılmış halidir. Türkçe'ye "Göreceli Güç Endeksi" olarak çevrilebilir. Teknik analizde 70 seviyesi ve üzerindeki durum "Aşırı Alım" ,
30 seviyesi ve gerisindeki durum ise "Aşırı Satım" olarak yorumlanmaktadır. İki seviye arasındaki hesaplamalarda ise "RSI Ara Seviyede" yorumu getirilmiştir. 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. Spread analizleri matematiksel hesaplamalara göre GYT değerlendirmesi yapmakta olup, mikro-makro bazda yapılan
değerlendirmeler ile aynı yönlü sonuçlar vermeyebilir. Tüm matematiksel hesaplamalar "Güncelleme Saati" nde yer alan değerlere göre yapılmıştır. Yatırım kararı verilirken saat ve değerler göz ardı edilmemelidir.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen
amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve
eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi
haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen
kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan
mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış
olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut
piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek
derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu
bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda
belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu
para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu,
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği,
devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan
ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan
hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer
alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. 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 ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte
olmayan 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. Yatırım
ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım
riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin
geçmişteki performansları, gelecekteki
performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden
yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur
risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal
metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801
Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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