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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma gününü %1,2 oranında aşağıda 108.949 puandan kapayan 

BİST tarafında bugün hafif olumlu bir başlangıç bekliyoruz. 

Gün içerisinde yurtdışında önemli bir veri takvimi bulunmazken, 

yurtiçinde Ödemeler Dengesi verilerini ve Beklenti Anketini takip 

ediyor olacağız. Ancak söz konusu verilerin herhangi bir piyasa etkisi 

beklenememeli. 

Sabah saatlerinde kur tarafında hafif olumlu bir seyir dikkat çekiyor. 

ABD tarafında da vadelilerde de bir miktar yükseliş gözlemleniyor. 

Petrol fiyatlarında hafif geri çekilme ile beraber BİST tarafında da 

yeni haftaya aynı doğrultuda bir başlangıç bekliyoruz.  

Eski taban noktamız olan 110.700’ü Perşembe günü aşağı yönde 

kırmıştık. Cuma günü ise eski taban noktasına yönelimde 1700 

puanlık güçlü bir satış gerçekleşti.  110.700 böylece önemli bir direnç 

noktası ve yeni dalgalanma bandının üst noktası haline geldi. BIST 

yeni dalgalanma bandının alt noktasını arıyor. Cuma günü kapanış 

yaptığımız 109.000 (28.150 cent) seviyesi dolar bazlı ana destek 

seviyemiz olarak takip ediyoruz. 115.000’den başlayan satışlar 

sonrasında 109.000-110.700 dengelenmenin sağlanacağı bölge 

olabilir. 109.000 desteğimizin kırılması durumunda volatilite yüksek  

kalabilir alt noktası 107.000 ve 105.000 olmak üzere arayış sürebilir. 

109.000 bu nedenle orta vadeli portföyler için bir stop-loss noktası 

olabilir.    

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya’ya gidecek.    

▪ Eylül Ödemeler Dengesi ve Kasım TCMB Beklenti Anketi açıklanacak. 

Şirket Raporu 

▪ Migros - Migros için tavsiyemizi 33TL hedef fiyatla “AL”a 

yükseltiyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta – Ekim ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %88 artış 

gösterdi. 

▪ Albaraka Türk – 623,000 pay senedini geri alım programı 

dahilinde ortalama 1,187 TL fiyattan piyasadan satın aldı. 

▪ Emlak Konut GYO – Ekim ayı konut satış verilerini açıkladı. 

▪ Karsan – Şirketten gelen açıklamada, Bükreş Belediyesi'nin 320 

adet 12 metre, 50 adet 10 metre ve 30 adet 18 metre otobüs 

ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlandığı bildirildi. 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Kasım      Eylül Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Kasım Beklenti Anketi

14 Kasım      Hazine İhaleleri (2yıl, 10yıl)

15 Kasım      Ağustos İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Merkezi Bütçe verileri

16 Kasım      Haftalık Portföy Hareketleri (3 - 10 Kasım)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (3 - 10 Kasım)

20 Kasım      Ekim Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,949 -%1.2 -%2.1

BIST-30 133,291 -%1.1 -%2.4

Banka 163,167 -%0.8 -%4.6

Sanayi 124,833 -%1.4 -%1.8

Hizmet 73,367 -%1.9 -%1.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.96 11.95

2 yıllık bono faizi 13.58 13.62 13.04

10 yıllık bono faizi 12.25 12.33 11.90

Kur

USD/TL 3.86 %1.2 %5.0

EUR/TL 4.50 %1.1 %3.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.18 %1.1 %4.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 213 219 212

Ortalama işlem hacmi * 2.01 2.24 1.96

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.34x 1.21x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.82x 0.73x

FD/Satışlar 1.32x 1.49x 1.33x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %43.1 %13.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.3 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.1

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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya’ya gidecek 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan saat 14:30’da İstanbul’dan Rusya’ya hareket edecek. 

Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı  Putin ile görüşecek ardından heyetler arası 

çalışma yemeğine katılacak. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın açıklaması 

yapacak. Erdoğan, Rusya temaslarının ardından Kuveyt’e hareket edecek. 

Eylül Ödemeler Dengesi ve Kasım TCMB Beklenti Anketi açıklanacak  

Saat 10:00’da Eylül Ödemeler Dengesi açıklanacak.  Eylül ayı cari işlemler açığı 

beklentimiz 4,7 milyar dolar. Konsensus beklenti 4,3 milyar dolar açık. Beklentilerimiz 

doğrultusunda bir gerçekleşme 12 aylık açığı 37 milyar dolardan 40 milyar dolara 

(GSYİH’nın %4,8’i) taşır.  

Saat 14:30’da TCMB Kasım Beklenti Anketi açıklanacak. Kurdaki değer kaybının 

devamı sonrasında orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde kötüleşmenin devamı 

beklenebilir. En son olarak 12 ve 24 aylık TÜFE beklentiler sırasıyla %8,52 ve %7,98 

olarak gerçekleşmişti.   

Şirket Raporu 

Migros - Yeniden yapılandırma hızlı şekilde devam ediyor 

Migros 3Ç17’de beklentilerin üzerinde ve 3Ç16 seviyesine yakın FAVÖK marjı 

açıkladı (%6,8). Satın alımlardaki ana yapılandırmaların tamamlanması sonrası 

Kipa’nın brüt marjında gözlemlenen iyileşme, konsolide FAVÖK’ü destekledi. 

Migros yönetimi Kipa mağazalarının yenilenmesiyle ilgili tek seferlik giderlerin 

2018’de devam edeceğini belirtse de, Kipa satın alımı sonrası Migros’un 

finansallarındaki toparlanmanın önceki beklentilerimizden daha hızlı 

gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle modeldeki tahminlerimizi hafif 

yükselttik. Ayrıca gayrimenkul satışı ve operasyonel toparlanmanın etkisiyle 

borçlanmadaki azalmanın daha hızlı gerçekleşebilmesi orta vadede katalizör 

etkisi gösterecektir. Hedef fiyatı %18 artışla 33TL’ye yükseltiyor (önceki 28TL) 

ve tavsiyemizi “AL” olarak güncelliyoruz.  

Güçlü sonuçlar sonrası tahminlerimizi yukarı revize ettik – Beklentilerin üzerinde 

gerçekleşen 3Ç17 sonuçları ve Migros yönetiminin yıl sonu tahminlerde yaptığı 

yukarı revizyonlar sonrası tahminlerimizi güncelledik. 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 

%38 ve %16 ciro büyümesi öngörüyoruz. Enflasyonist katkı ve Migros’un metrekare 

bazında cirosundaki hızlı iyleşmeyle daha yüksek büyümelerin mümkün olduğunu 

düşünüyoruz. 2017 ve 2018 FAVÖK marjı beklentilerimizi de 60 ve 70 baz puan 

artışla, sırasıyla %5,1 ve %5,6 seviyelerine yükseltiyoruz. Modelimiz ayrıca güncel 

makro tahminleri de dahil ederken EUR’nun TL’ye karşı tahmini daha yüksek oranda 

güçlenmesi 2018’de önceki beklentimize göre daha yüksek kur farkı gideri 

oluşmasına neden olacaktır.  

Kipa satın alımı sonrası gelişmeler – Migros yönetimi Migros ve Kipa bünyesindeki 

ERP sistemlerinin birleştirildiğini ve 3Ç17 itibariyle satın alımlarda sinerji yaratılmaya 

başlandığını belirtti. Tedarik zincirindeki yapılandırma, Kipa mağazalarında 3Ç17’de 
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görülen ciddi brüt marj iyileşmesini açıklamaktadır. 162 Kipa mağazası arasındaki 4 

mağazada yenileme başlamakla birlikte, diğer mağazalardaki restorasyonun 

önümüzdeki dönemde tek seferlik giderlere yol açabileceği ve bu nedenle faaliyet 

giderlerindeki iyileşmenin daha uzun süreceği belirtilmektedir. Şirket bu doğrultuda 

Kipa satın alımı sonrası Migros’un önceden elde ettiği marj seviyelerinin yakalanma 

süresinin iki yılı bulabileceğini tekrarladı. Ayrıca şirket Migros ve Kipa’yı birleştirmek 

için acele edilmeyeceğini ve potansiyel gayrimenkul satışlarının düşünüldüğünü 

açıkladı. 

İnorganik büyüme imkanları araştırılmaya devam ediyor – Migros yönetimi 

Makro Market’in potansiyel satın alınmasıyla ilgili basında çıkan haberleri 

yalanlamasına rağmen, inorganik büyüme fırsatlarını araştırdıklarını yineledi. Bilindiği 

üzere Makro Market 253 mağazayla faaliyet göstermekte ve son dönemde finansal 

güçlük yaşamaktadır. 

Rapor için tıklayınız.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta – Ekim ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %88 artış gösterdi. Trafik-kasko, 

Trafik-kasko harici branşlar ve sağlık branşındaki prim artışı sırasıyla %103, %86 ve 

%34 oldu. Trafik-kasko branşındaki güçlü prim büyümesi zorunlu trafik sigorta 

primlerindeki güçlü büyümeden (%358) kaynaklanmaktadır. Eylül ayı verileri ile 

birlikte, Aksigorta’nın prim üretiminin Ocak-Ekim döneminde %32 büyüme 

kaydettiğini görüyoruz.   

Albaraka Türk – 623,000 pay senedini geri alım programı dahilinde ortalama 1,187 

TL fiyattan piyasadan satın aldı. Geri alım programı başlangıcından bu yana, Albaraka 

Türk yaklaşık 8,5 milyon payı satın almış olup, bu paylar ödenmiş sermayenin 

%0,94’ünü oluşturmaktadır. 

Emlak Konut GYO – Ekim ayı konut satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 

Ocak-Ekim ayı döneminde, şirketin ön satışları 5.339 adet olarak gerçekleşti  ve geçen 

seneye göre %21 azaldı. Diğer yandan şirketin ön satış hasılatı geçen seneye göre %4 

artış kaydederek 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun haricinde, şirket muhtelif 

bankalardan 1,05 milyar TL tutarında kredi aldı.  

Karsan – Şirketten gelen açıklamada, Bükreş Belediyesi'nin 320 adet 12 metre, 50 

adet 10 metre ve 30 adet 18 metre otobüs ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım 

sağlandığı bildirildi. İhale sonucu ihale mercii tarafından yapılacak puanlama (%50 

fiyat; %50 teknik şartname) sonucuna göre belirlenecek olup, henüz konuya ilişkin 

Karsan’a bir bildirim yapılmamıştır 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Migros_-_13_Kasim_2017.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma gününü %1,2 oranında aşağıda 108.949 puandan kapayan BİST tarafında bugün 

hafif olumlu bir başlangıç bekliyoruz. 

Gün içerisinde yurtdışında önemli bir veri takvimi bulunmazken, yurtiçinde Ödemeler 

Dengesi verilerini ve Beklenti Anketini takip ediyor olacağız. Ancak söz konusu verilerin 

herhangi bir piyasa etkisi beklenememeli. 

Sabah saatlerinde kur tarafında hafif olumlu bir seyir dikkat çekiyor. ABD tarafında da 

vadelilerde de bir miktar yükseliş gözlemleniyor. Petrol fiyatlarında hafif geri çekilme ile 

beraber BİST tarafında da yeni haftaya aynı doğrultuda bir başlangıç bekliyoruz.  

Eski taban noktamız olan 110.700’ü Perşembe günü aşağı yönde kırmıştık. Cuma günü 

ise eski taban noktasına yönelimde 1700 puanlık güçlü bir satış gerçekleşti.  110.700 

böylece önemli bir direnç noktası ve yeni dalgalanma bandının üst noktası haline geldi. 

BIST yeni dalgalanma bandının alt noktasını arıyor. Cuma günü kapanış yaptığımız 

109.000 (28.150 cent) seviyesi dolar bazlı ana destek seviyemiz olarak takip ediyoruz. 

115.000’den başlayan satışlar sonrasında 109.000-110.700 dengelenmenin sağlanacağı 

bölge olabilir. 109.000 desteğimizin kırılması durumunda volatilite yüksek kalabilir, alt 

noktası 107.000 ve 105.000 olmak üzere arayış sürebilir. 109.000 bu nedenle orta vadeli 

portföyler için bir stop-loss noktası olabilir.      

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

ABD’de kurumlar vergisi indiriminin 1 yıl erteleneceğine ilişkin haberler sonrasında satış 

baskılarına maruz kalan dolar endeksinin, yeni haftaya görece güçlü başladığını ve bu 

sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde tutunmaya çalıştığını 

görüyoruz. Kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde tutunmaya çalışan dolar endeksi, trend 

üzerinde kalmayı başarabilirse yeniden 95 seviyesine doğru yükselişe geçebilir. Ancak, 

dolar endeksindeki mevcut yükseliş çabasına rağmen, Türk lirasının bu sabah saatleri 

itibariyle dolar endeksi karşısında değer kazandığını ve diğer gelişmekte olan ülke para 

birimlerinden pozitif ayrışmakta olduğunu görüyoruz. Teknik görünüm, USDTRY 

paritesinin 3,85 seviyesi üzerinde tutunamaması ve bu seviye altına sarkması durumunda 

kurun 3,80 seviyesine doğru geri çekilebileceğini işaret ediyor. Ancak, söz konusu geri 

çekilmenin gerçekleşebilmesi için, dolar endeksindeki pozitif görünüm nedeniyle yurt içi 

tarafta temel olarak pozitif bir veri akışı ihtiyaç var.  Bugün içerisinde önemli bir veri akışı 

söz konusu değil. Yatırımcılar, bu hafta vergi düzenlemesi konusunda ABD Kongresi'nde 

devam eden görüşmeleri takip ediyor olacak. Ayrıca, Çarşamba günü ABD’den gelecek 

olan enflasyon verileri de yakından izleniyor olacak. Kurdaki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8582 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,8678 seviyesi direnç, 3,8502 seviyesi ise destek konumunda. 3,8678 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8861, 3,8502 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,8425. 

 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından açılanan vergi tasarısının, büyümeyi hızlandıracak 

olan vergi indirimlerinin uygulanma süresini 1 yıl geciktiriyor olması ile birlikte dolar 

endeksinin 94,50 seviyesi altına gerilediğini ve EURUSD paritesindeki yükseliş çabasının 

hızlandığını gördük. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte hızlı bir yükseliş kaydeden 

parite, kısa vadeli düşüş kanalının üstü sınırına kadar yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem 

gününde kanalın üst sınırı yakınında hareket eden paritenin kanalı yukarı yönlü 

kırmasının teknik açıdan zor oluğunu görüyoruz. Ayrıca, dolar endeksinin de yeni haftaya 

görece güçlü başladığını ve bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş trendi 

üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde tutunmaya 

çalışan dolar endeksi, trend üzerinde kalmayı başarabilirse yeniden 95 seviyesine doğru 

yükselişe geçebilir. Bu noktada, dolar endeksinin beklediğimiz yükselişi gerçekleştirmesi 

ve EURUSD paritesinin kanalını yukarı yönlü kıramaması durumunda mevcut seviyelerin 

satış fırsatı vermesi ve paritenin 1,15 seviyesine doğru düşüşe geçmesi beklenebilir. 

Bugün içerisinde önemli bir veri akışı söz konusu değil. Yatırımcılar, bu hafta vergi 

düzenlemesi konusunda ABD Kongresi'nde devam eden görüşmeleri takip ediyor olacak. 

Ayrıca, Çarşamba günü ABD’den gelecek olan enflasyon verileri de yakından izleniyor 

olacak. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1657 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1711 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1711 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1758, 

1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1600. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, altının dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte 

yükseliş eğilimini korumasını ve 1290 seviyesinin hedef alınmasını beklediğimizi belirtmiş, 

ancak dolar endeksindeki mevcut düşüşün sınırlı kalacağını ve endeksin 94,30 seviyesi 

altına sarkamayacağını düşünmekle birlikte altındaki mevcut yükseliş hareketinin de 

sınırlı kalmasını ve kısa vadede satış fırsatı vermesini beklediğimizi ifade etmiştik.  

Öngördüğümüz üzere, 1288 – 1290 bandına kadar yükseldikten sonra dolar 

endeksindeki düşüşün sınırlı kalması ile birlikte yönünü yeniden aşağı çeviren ve 1275 

seviyesi altını test eden altın fiyatlarının, bu sabah saatleri itibariyle 1277 seviyesi 

etrafında dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu noktada, dolar endeksindeki yükseliş 

çabasının beklediğimiz üzere devam etmesi durumunda altın fiyatlarının da 12820 

seviyesi altındaki hareketi sürdürmesi ve düşüş hareketini 1270 seviyesine doğru devam 

ettirmesi beklenebilir. Bu sabah saatleri itibariyle 1276,38 seviyesinden işlem görmekte 

olan altın fiyatlarında 1275 seviyesi destek, 1277,76 seviyesi ise direnç konumunda. 

1277,76 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1283, 

1275 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1272. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Yatırım Merkezlerimiz 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.582 -%0,1 -%0,2 %1,1 %8,0 %15,3

DAX 13.127 -%0,4 -%2,6 %1,0 %2,8 %14,3

FTSE 7.433 -%0,7 -%1,7 -%1,4 %0,0 %4,1

Nikkei 22.681 -%0,7 -%0,1 %6,5 %13,3 %17,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108.949 -%1,2 -%2,1 %2,6 %14,7 %39,4

Çin 3.433 %0,3 %1,6 %1,5 %11,7 %10,9

Hindistan 33.397 %0,2 -%1,0 %3,0 %10,6 %25,4

Endonezya 6.022 %0,3 -%0,2 %1,9 %6,4 %14,0

Rusya 2.169 -%0,7 %4,6 %3,4 %8,8 -%2,8

Brezilya 72.166 -%1,0 -%2,4 -%6,3 %5,8 %19,8

Meksika 48.028 -%1,4 -%1,0 -%3,9 -%2,8 %5,2

Güney Afrika 59.776 -%0,1 %0,2 %3,3 %10,6 %18,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %7,5 %23,5 %12,0 %10,6 -%19,6

EM VIX 17 -%3,4 %2,6 %5,1 %7,7 -%25,1

MOVE 47 %5,1 %3,2 -%12,2 -%14,1 -%34,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,8644 -%0,1 -%0,6 %4,1 %7,7 %9,7

Brezilya 3,2838 %1,0 -%0,9 %3,3 %3,7 %1,0

Güney Afrika 14,3773 %0,9 %1,1 %5,0 %6,6 %4,6

Çin 6,6409 %0,0 %0,0 %1,0 -%3,8 -%4,4

Hindistan 65,1675 %0,3 %1,0 -%0,2 a.d. -%4,1

Endonezya 13529 %0,1 %0,2 %0,1 %1,3 %0,4

CDS *

Türkiye 213,2 0,3 14,8 16,2 -27,3 13,4

Brezilya 179,1 -0,3 6,3 -12,7 -1,5 13,4

Güney Afrika 208,8 1,9 16,9 16,9 -9,6 a.d.

Endonezya 103,8 3,4 6,8 -7,9 -13,2 7,7

Rusya 139,5 -1,5 6,9 5,1 3,7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 0,0 2,5 0,9 1,7 0,9

Brezilya %10,2 0,1 0,0 0,5 0,0 a.d.

Güney Afrika %9,4 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4

Hindistan %7,0 0,0 0,1 0,2 a.d. 0,4

Endonezya %6,7 0,0 0,0 0,1 -0,6 -1,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,6 0,01 1,10 0,46 0,31 -0,28

Brezilya %4,8 0,04 0,10 0,08 0,09 -0,69

Güney Afrika %4,9 0,00 0,12 0,31 0,34 0,04

Endonezya %3,5 0,02 0,02 a.d. -0,31 -0,79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,52 -%0,6 %2,3 %12,2 %26,5 %11,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 56,74 -%0,8 %2,0 %11,4 %19,9 %5,6

Altın - USD / oz 1274,2 -%1,0 %0,4 -%1,3 %4,5 %10,6

Gümüş - USD / t oz. 16,871 -%0,6 %0,2 -%2,0 %4,5 %5,5

Commodity Bureau Index 431,14 -%0,1 -%0,1 %1,0 %2,1 %1,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 


