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Piyasa Yorumu 

Güne satıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksi öğleden sonra gelen 

alımların eşliğinde günü %1 değer artışıyla 114.719 seviyesinden 

kapattı. 

Bugün yurtiçinde Kasım ayı Ödemeler Dengesi ve TCMB Beklenti 

Anketi açıklanacak. Ancak her iki verinin de önemli bir piyasa 

etkisinin olmasını beklemiyoruz. Günün en dikkat çekici verisi ise 

Türkiye saatiyle 16:30’da ABD tarafından gelecek olan Aralık TÜFE ve 

perakende satışlar verisi olacak. Söz konusu veri özellikle kur ve 

tahviller tarafında önemli bir hareketlilik yaratabilir.   

Küresel piyasalarda olumlu havanın devamı etmekte olup hem hisse 

senedi piyasalarında hem de GOÜ para birimlerinde olumlu 

yansımalarını görmekteyiz. Buna bağlı olarak, Borsa İstanbul’da alıcılı 

başlangıç olmasını beklemekteyiz. 

BİST-100 endeksinde 113.000’de bulunan son Fibonacci seviyesinden 

gelen tepki etkili oldu ve dün 115.000’ne doğru yükselerek kapattı. 

113.000/114.000 arasında oluşan tabanında hedefi 115.000 seviyesidir. 

Bugün 115.000/115.200 direncini kırarsak bu hafta içerisinde 115.000’nin 

altına sarkma ayı tuzağı durumuna düşecek. Destek seviyesi 114.000 

olacak. Eğer 115.000/115.200 direnç bölgesi kırılamazsa ve 114.000 

altında kapanış gerçekleşirse o zaman piyasada trendin değiştiği büyük 

ölçüde belli olacaktır. 114.000 altında kapanışlar artık stop-loss, 

115.000/115.200 üzerinde ki kapanışlar ise alım şeklinde kullanılabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 29 Aralık - 5 Ocak  haftasında hisse senedi piyasasında 206 

milyon dolar, bono tarafında ise (repo işlemleri hariç) 35,6 

milyon dolarlık bir yabancı girişi görüldü.  

▪ Bugün Kasım Ödemeler Dengesi & TCMB Ocak Beklenti Anketi 

açıklanacak. 

▪ ABD Türkiye'ye seyahat ile ilgili uyarılarda bulundu. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akdeniz Güvenlik – Tanıtek’in %50’sini 5 milyon TL’ye satın aldı. 

▪ Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek bugün 2017 hacim verilerini 

açıklayacak. 

▪ Bankacılık Sektörü – Başbakan Yardımcısı Şimşek’in açıklamaları 

▪ KOZAA – KOZAL – Vergi cezasında uzlaşma sağlanıldı. 

▪ YKBNK – Bloomberg’de sermaye artırımına ilişkin haber 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Ocak      Kasım Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                   TCMB Ocak Beklenti Anketi

15 Ocak      Ekim İşgücü İstatistikleri

16 Ocak      Hazine İhalesi (12 ay)

18 Ocak      Haftalık Portföy Hareketleri (5 - 12 Ocak)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (5 - 12 Ocak)

                   PPK Toplantısı

19 Ocak      Fitch Türkiye Değerlendirmesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 114,719 %1.0 -%0.7

BIST-30 140,123 %1.0 -%1.0

Banka 169,051 %1.3 -%0.9

Sanayi 131,686 %1.1 -%0.4

Hizmet 81,160 %0.5 -%1.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.42 13.44 13.32

10 yıllık bono faizi 11.81 11.78 11.79

Kur

USD/TL 3.79 %0.8 -%0.9

EUR/TL 4.53 %0.0 %0.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.16 %0.4 -%0.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 228 230 214

Ortalama işlem hacmi * 2.18 2.24 1.90

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.75x 0.66x

FD/Satışlar 1.32x 1.31x 1.20x

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %62.1 %11.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.6

Temettü verimi %2.9 %4.0 %4.2

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

2018 yılına standart portföy kanallarında yabancı girişi ile başlandı 

2017 yılı ile ilgili hatırlatma yaparsak; hisse senedi piyasasında toplam 3,34 milyar 

dolarlık giriş görülürken, bu miktar 2016 yılında görülen 868 milyon dolarlık girişe göre 

önemli bir artışı işaret etmişti. 

• 29 Aralık - 5 Ocak  haftasında hisse senedi piyasasında 206 milyon dolarlık bir 

yabancı girişi görüldü. 

• Yabancı yatırımcılar söz konusu hafta içerisinde bono tarafında ise (repo 

işlemleri hariç) daha sınırlı miktarda, 35,6 milyon dolarlık bir alım 

gerçekleştirdiler. 

• Eurobond piyasasında ise 29 Aralık – 5 Ocak haftasında 123 milyon dolarlık net 

yabancı girişi görüldü. 

• Söz konusu hafta içerisinde, dolar endeksindeki gerileme ve küresel 

piyasalardaki yüksek risk iştahı ile birlikte gelişen ülke piyasalarında pozitif bir 

seyir hakimdi. 

Rapor için tıklayınız.  

Kasım Ödemeler Dengesi & TCMB Ocak Beklenti Anketi açıklanacak  

Bugün saat 10:00’da Kasım ayı Ödemeler Dengesi verilerini görüyor olacağız. 

• Cari açığa ilişkin kurum tahminimiz 3,5 milyar dolar, piyasa beklentisi ise 3,85 

milyar seviyesinde bulunuyor.  

• Beklentilerimiz doğrultusunda bir açık gelmesi durumunda yıllık açık 41,9 

milyar dolardan (GSYİH’nin %5’i), 43,1 milyar dolara (GSYİH’nin %5,1’i) 

yükselmiş olacak.  

• Aralık ayında ise cari açığın 7,5-8 milyar dolar arasında gerçekleşme olasılığını 

yüksek bulurken, yılı GSYİH’nin %5,5 seviyesinde kapayacağını tahmin 

ediyoruz. 

Saat 14:30’da ise TCMB Ocak ayı Beklenti Anketi açıklanacak. 

• Orta vadeli enflasyon beklentileri aralıksız kötüleşme trendini geçen hafta da 

devam ettirdi. 

• 12 ay ileriye yönelik TÜFE beklentileri %9,3, 24 aylık beklentiler ise %8,47 

seviyesinde.  

• Bunun yanı sıra özellikle Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetleri çerçevesindeki 

tahminler takip ediliyor olunacak. 

• Büyüme verilerinde de yukarı yönlü revizyonunun gelmeye devam etmesi 

beklenmeli. 

ABD Türkiye'ye seyahat ile ilgili uyarılarda bulundu  

Hürriyet’in haberine göre, ABD’nin yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için 

uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi 

riskli ülkeler arasında gösterdi. Sözkonusu karar üzerine Büyükelçilik Maslahatgüzarı 

Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Habere göre, Kosnett’e Ankara’nın durumdan 

duyduğu rahatsızlık iletildi. 

• 2017 yılı sonuna doğru 3 ay devam eden Türkiye-ABD vize krizinin sona ermesi 

sonrasında bu tip haber akışının rahatsızlıklar yarattığı dikkat çekiyor.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_29_Aralik_-_5_Ocak.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akdeniz Güvenlik – Şirket Tanıtek’in %100 sermaye artırımına katılarak %50 payı 5 

milyon TL karşılığında satın aldı. Tanıtek, kamu kurum ve kuruluşlarına özel çözümler 

üretimi, plaka tanıma, araç takip ve denetimli serbestlik konularında proje üretiminde 

uzmanlaşmıştır. Akdeniz Güvenlik’in ticari alandaki tecrübe ve itibarı ile kamu ve özel 

sektör müşterileri ile oluşan sağlam ilişkiler sayesinde sinerji yaratılması 

hedeflenmektedir. Şirket Ankara ODTÜ Teknokent’te kurulmuş olup, kurumlar 

vergisinden istinası bulunmaktadır. Tanıtek’in beş alanda büyüme planları vardır. Bunlar 

sırasıyla, i) Plaka tanıma ve TEDES/EDS Sistemleri Yönetimleri Platformu, ii) Plaka tanıma 

ve TEDES/EDS Sistemleri Donanımları, iii) Araç ve Kişi Takip Sistemleri, iv) Biometrik 

Kontrol Sistemleri v) Akıllı Kapı Dürbünü Yönetim Sistemi. 

Anadolu Efes (AL) ve Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46TL) bugün 2017 hacim 

verilerini açıklayacak. Anadolu Efes için 2017 için bira hacmi tahminimiz 20,6 milyon 

hektolitre (+%3,5); Türkiye 5,8 milyon hl (-%3,3) ve EBI 14,8 milyon hl (+%6,4). Coca-Cola 

İçecek için tahminimiz 1.243 milyon birim kasa (+4,6%); Türkiye 621 milyon birim kasa 

(+%3,3) ve yurtdışı 622 milyon birim kasa (+%5,8).  

Bankacılık Sektörü – Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberde, Ekonomiden sorumlu 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank’a bir ceza gelmesi durumunda, cezanın 

Halkbank tarafından ödeneceğini, Halkbank için ekstra bir borçlanmaya gidilmeyeceğini 

belirtti. Şimşek daha önceki ifadelerinden yola çıkarak Halkbank ve finans sisteminin 

başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği verileceği 

yönündeki açıklamasının likidite desteği anlamında olduğunu belirtti. Şimşek, 

açıklamaları içerisinde KGF ile ilgili yorumlara da yer verdi. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu 

kararına dayalı olan bir protokol taslağı hazırlandığını, KGF ile Hazine arasında yaklaşık 1 

hafta içinde bu protokolün imzalanabileceğini söyledi. Son olarak, konut almak için 

tasarruf yapmak isteyenlere verilen devlet katkısını da içeren konut hesabında yeni bir 

model için çalışma başlattıklarını belirtti. 

KOZAA – KOZAL – Vergi Dairesi ile uzlaşması sonucu Koza Holding A.Ş. için tahakkuk 

eden vergi cezası uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 27.731.729 TL olup, Koza 

Altın İşletmeleri için ise tahakkuk edilen vergi cezası uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile 

birlikte 71.283.951 TL’dir. 

Yapı Kredi Bank – Bloomberg’de yer alan bir haberde, Unicredit SPA ve Koç Holding’in 

eşit ortak olduğu Yapı Kredi Bankası’nda 1 milyar dolar sermaye artırımına hazırlandığını 

kaydedildi. 30 Eylül 2017 itibariyle, Yapı Kredi Bankası’nın konsolide özsermayesi 29 

milyar TL seviyesinde olup, bankanın konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranı, ana 

sermaye yeterliliği oranı ve sermaye yeterliliği oranı rasyoları, sırasıyla, %10,33, %10,20 ve 

%13,76 idi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Avrupa Merkez Bankasının Aralık ayı toplantısının tutanakları dün açıklandı.  

Tutanaklarda Bankanın sözlü yönlendirme politikasını önümüzdeki dönemde 

değiştirebileceğine yönelik yer alan ifadeler, parasal genişleme programının yeniden 

azaltılabileceği ya da bitirilebileceğine yönelik beklentileri artırarak euronun sert bir 

şekilde değer kazanmasını sağladı. Eurodaki sert yükseliş ile birlikte dolar endeksinin de 

dünkü düşüş hareketine devam ettiği ve yeniden 92 seviyesi altına indiği görüldü. Bu 

gelişmelerin etkisi ile birlikte dünü 3,80 seviyesi altına geçiren kur, gün içerisinde 3,76’lı 

seviyelere kadar geriledi. Bunun yanı sıra, dün öğle saatlerinde açıklanan ve beklentilerin 

altında bir performans sergileyen ABD ÜFE verileri de kurdaki gerilemede etkili oldu. 

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan TÜFE verileri 

belirleyici olacak. ABD’de Aralık ayı fiyat artışlarının zayıf bir performans izlemesi 

bekleniyor. Dolayısı ile bugünkü verilerdin beklentiler dahilinde gelmesi durumunda 

dolar negatif bir fiyatlamanın oluştuğunu ve bir süredir USDTRY’de beklediğimiz geri 

çekilmenin (ancak Çin’in açıklamaları sonrasında bozulan görüntü) devamını global 

kaynaklı gelişmeler çerçevesinde görebiliriz. Ancak beklentilerden yüksek bir 

gerçekleşme olması durumda kısa vadeli de olsa dolardaki güçlenme baskısı ön plana 

çıkabilir ve kurun yeniden 3,80 seviyesi üzerinde kalıcı olmasına neden olabilir. Kurdaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7742 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,78 seviyesi direnç, 3,77 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,78 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,7880, 3,77 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 3,7535. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankasının Aralık ayı toplantısının tutanakları dün açıklandı.  

Tutanaklarda Bankanın sözlü yönlendirme politikasını önümüzdeki dönemde 

değiştirebileceğine yönelik yer alan ifadeler, parasal genişleme programının yeniden 

azaltılabileceği ya da bitirilebileceğine yönelik beklentileri artırarak euronun sert bir 

şekilde değer kazanmasını ve EURUSD paritesinin yeniden 1,20 seviyesi üzerine çıkmasını 

sağladı. Gerek Almanya’da devam eden koalisyon görüşmeleri ile birlikte eurodaki 

yükseliş potansiyelinin korunuyor olması, gerekse de Avrupa Merkez Bankasının 

piyasadaki “parasal genişlemenin süreceği” algısından rahatsızlık duyan banka üyelerinin 

parasal genişlemeyi bitirecekleri tarihe kara verme yönündeki adımları EURUSD 

paritesindeki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceği ihtimalini doğuruyor. 

Dolayısı ile paritedeki yükseliş potansiyelinin bir süre daha devam edebileceğini 

düşünmekle birlikte, EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini 

düşünüyoruz. Bloomberg anketinin yıl sonu EURUSD beklentisinin 1,22’lerde oluğunu 

görüyoruz. ABD’de Aralık ayı fiyat artışlarının zayıf bir performans izlemesi bekleniyor. 

Dolayısı ile bugünkü verilerdin beklentiler dahilinde gelmesi durumunda paritedeki 

yükseliş hareketi 1,21 seviyesine doğru devam edebilir. Ancak verilerin beklentilerin 

üzerinde gelmesi durumunda paritede oluşması beklenen geri çekilme hareketinin kısa 

vadeli olmasını ve alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını bekleriz. Paritedeki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri önemli olacak. 

Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2052 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2017 seviyesi destek, 1,2060 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,2060 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,2100, 1,2017 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1984. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün öğle saatlerinde açıklanan Avrupa Merkez Bankasının Aralık ayı toplantı 

tutanaklarında Bankanın sözlü yönlendirme politikasını önümüzdeki dönemde 

değiştirebileceğine yönelik yer alan ifadeler, parasal genişleme programının yeniden 

azaltılabileceği ya da bitirilebileceğine yönelik beklentileri artırarak euronun sert bir 

şekilde değer kazanmasına ve dolar endeksinin gerilemesine neden oldu. Ayrıca, dün 

öğle saatlerinde açıklanan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen ABD ÜFE 

verileri de paritedeki yükseliş etkili oldu. Tüm bunların yanı sıra, ABD tahvillerine gelen 

satış ile birlikte yükselen faizler, küresel piyasalarda riskli varlıklara ve hisse senetlerine 

olan talebi azaltırken, altın gibi güvenli limanlara yönelik talebi artırarak altındaki 

yükselişi destekliyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte 1325 seviyesini aşarak 1330 

direncine kadar yükselen altın fiyatları, Eylül 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine 

çıkmış durumda. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan 

TÜFE verilerini izliyor olacağız. ABD’de Aralık ayı fiyat artışlarının zayıf bir performans 

sergilemesi bekleniyor. Dolayısı ile bugünkü verilerin beklentiler dahilinde gelmesi 

durumunda altın fiyatlarının 1330 seviyesi üzerine yerleştiğini görebiliriz.  Ancak verilerin 

beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altında 1315 seviyesine doğru aşağı yönlü bir 

düzeltme hareketi oluşabilir. Bu noktada altın fiyatlarındaki olası düşüş hareketlerinin 

düzeltme hareketi olarak sınırlı kalacağı ve altının yükseliş hareketini orta vadede 

sürdürebileceği görüşündeyiz. Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde 1350 

seviyesini hedef almasını bekliyoruz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1329,78 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1325 

seviyesi destek 1330 seviyesi ise direnç konumunda. 1330 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1335,06, 1325 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1320. 

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ocak 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,768 %0.7 %1.6 %3.9 %13.3 %3.5

DAX 13,203 -%0.6 %0.3 %0.1 %4.6 %2.2

FTSE 7,763 %0.2 %0.9 %3.5 %4.7 %1.0

Nikkei 23,710 %0.0 %0.9 %3.7 %18.0 %4.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114,719 %1.0 -%0.7 %5.2 %10.5 -%0.5

Çin 3,425 %0.1 %1.1 %4.5 %7.2 %3.7

Hindistan 34,503 %0.3 %1.3 %4.1 %8.8 %1.6

Endonezya 6,386 %0.0 %0.5 %5.9 %9.7 %0.5

Rusya 2,246 %0.6 %4.3 %4.0 %14.9 %6.5

Brezilya 79,365 %1.5 %0.9 %7.5 %22.4 %3.9

Meksika 48,799 %0.0 -%1.9 %2.3 -%4.0 -%1.1

Güney Afrika 59,606 -%0.6 %0.2 %3.6 %12.7 %0.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0.6 %7.2 %5.8 -%9.3 -%10.5

EM VIX 15 -%6.6 -%3.7 %0.8 -%6.1 -%5.0

MOVE 48 -%2.0 %1.7 %3.5 -%9.5 %3.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7745 -%0.7 %0.7 -%1.6 %4.5 -%0.6

Brezilya 3.2146 -%0.6 -%0.5 -%2.7 -%1.2 -%2.8

Güney Afrika 12.3913 -%0.4 %0.7 -%8.9 -%8.6 %0.1

Çin 6.5063 %0.0 %0.2 -%1.7 -%4.4 %0.0

Hindistan 63.665 %0.1 %0.4 -%1.1 -%1.4 -%0.3

Endonezya 13400 -%0.3 -%0.2 -%1.1 %0.1 -%1.2

CDS *

Türkiye 161.7 -2.7 3.9 -24.2 -23.2 134.7

Brezilya 147.1 0.1 -1.7 -18.6 -50.9 99.4

Güney Afrika 143.1 -5.3 -2.1 -27.6 -36.3 a.d.

Endonezya 78.5 1.2 -6.2 -10.3 -20.5 69.6

Rusya 110.3 -2.1 -4.7 -11.7 -42.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.0 0.0 -0.2 1.0 0.1

Brezilya %9.9 -0.1 a.d. -0.3 -0.6 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 -0.1 0.1 0.8 -0.1

Endonezya %6.3 0.0 0.1 -0.3 -0.9 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 0.04 0.48 0.40 a.d.

Brezilya %4.5 0.00 0.04 -0.02 -0.36 -0.05

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.09 0.00

Endonezya %3.6 0.01 a.d. a.d. -0.28 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 69.26 %0.1 %1.7 %7.1 %45.7 %3.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.8 %0.4 %2.9 %10.0 %41.7 %5.6

Altın - USD / oz 1322.5 %0.2 %0.1 %6.3 %8.9 %1.0

Gümüş - USD / t oz. 16.966 -%0.4 -%1.8 %8.1 %8.1 -%1.0

Commodity Bureau Index 441.41 %0.1 %1.1 %2.9 -%0.9 %2.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 


