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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Yeni haftaya başlarken Suriye ile ilgili haber akışının gündemde 

daha ön plana çıkmasını ve yatırımcılar tarafından daha yakından 

takip edilmesini bekliyoruz. Özellikle ABD Başkanı Trump dün 

gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımı jeopolitik riskleri 

yeniden gündemde ön plana taşıyabilir.   

Bugün yurtiçinde Kasım ayı Sanayi Üretim verileri takip edilecek 

olup, yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Diğer 

taraftan, bu sabah Çin’de açıklanan dış ticaret verileri ihracat 

tarafında gerilemeyi işaret ederken, Asya piyasalarının satıcılı 

seyretmesine neden oldu. GOÜ para birimlerinin değer 

kaybetmekte olup, Türk lirası da olumsuz ayrışmaktadır. Bu sabah 

Borsa İstanbul’da satıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

91.000 seviyesini güçlendirdikten sonra 92.100 direnci zorlanmaya 

başlandı. Cuma günkü denemede işlem hacminin zayıf kalması ile 

dirençten gelen satışlar eksiye geçmeden karşılandı ve 91.700 

seviyesinden kapanış gerçekleştirdik. 91.000/92.200 bandında 

bugünde güç toplama çabasının devam etmesini bekliyoruz. 

Momentum ve güç göstergeleri alım bölgesinde ve trend 

göstergesi ise ortalamasını kırmış tepki hareketinin devamına 

işaret ediyor. 91.000 kırılırsa kısa vadeli güçlenme sona ereceği 

için 91.000 stop-loss olarak kabul edilebilinir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Kasım Sanayi Üretimi verileri saat 10:00’da açıklanacak. 

▪ Cari işlemler açığının 2018’i 27,7 milyar dolar seviyesinde 

bitirmesini bekliyoruz. 

▪ Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde iyileşme görülüyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes 4Ç18’de 8,2 milyon hektolitre bira hacmiyle 

yıllık bazda %3,9 büyüme gerçekleştirdi. 

▪ Anadolu Isuzu, 14 Ocak-13 Nisan arasında toplam 26 gün 

fabrikada üretimi geçici olarak durduracaktır. 

▪ Arçelik ve Vestel Elektronik – BDDK, TV satışlarında kredi 

kartı taksit sayısını 3’ten 9’a yükselttiğini duyurdu. 

▪ Pegasus – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ Tüpraş - İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki bakım 
çalışmaları nedeniyle 90 gün süreyle üretim yapılmayacak. 

▪ Türk Hava Yolları – 2019 yılı beklentileri açıklandı.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Ocak     Kasım Sanayi Üretimi Endeksi

15 Ocak     Hazine ihaleleri (12 ay, 5 yıl)

                  Ekim İşgücü İstatistikleri

                  Aralık Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

17 Ocak     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (4 - 11 Ocak)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (4 - 11 Ocak)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,687 %0.5 %3.2

BIST-30 115,158 %0.6 %3.4

Banka 115,855 %1.2 %0.0

Sanayi 107,740 %0.1 %4.8

Hizmet 71,887 %0.6 %3.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.94 19.27 21.37

10 yıllık bono faizi 16.67 16.88 17.54

Kur

USD/TL 5.42 %0.3 %1.4

EUR/TL 6.25 %1.4 %2.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.84 %0.8 %2.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 149 144 144

Ortalama işlem hacmi * 1.09 1.05 0.94

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.0x 4.2x

PD/DD 1.36x 0.84x 0.74x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.48x 0.43x

FD/Satışlar 1.43x 0.86x 0.79x

FD/FAVÖK 7.9x 5.0x 4.4x

Kar büyümesi %49.2 %21.3 %42.7

Özsermaye karlılığı %15.4 %11.3 %12.8

Temettü verimi %2.7 %5.3 %6.5

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Kasım Sanayi Üretimi verileri saat 10:00’da açıklanacak 

Piyasa beklentisi arındırılmamış sanayi üretimi endeksinde yıllık %3 civarında bir düşüş 

yönünde. Kurum beklentimiz ise %4 oranında bir düşüş. 

• Sanayi üretimi arındırılmamış endeksi Ekim ayında %4,2 oranında düşüş göstermiş, 

takvim etkisinden arındırılmış endeks yıllık %5,6 daralmış, hem mevsim hem 

takvim etkisinden arındırılmış endeks ise çeyreklik dönemde %1,9 gerileme 

kaydetmişti. 

• Kasım ve Aralık ayında da oldukça zayıf bir sanayi üretimi beklentisi, son çeyrek 

ortalamaları itibariyle GSYİH’da da yıllık daralmayı işaret ediyor. 

Cari işlemler açığının 2018’i 27,7 milyar dolar seviyesinde bitirmesini 

bekliyoruz 

Kasım ayı cari işlemler dengesi 987 milyon dolar fazla verirken, söz konusu gerçekleşme 

piyasa ve kurum beklentimiz dahilinde gerçekleşti. Sonuç olarak yıllık cari işlemler açığı 39 

milyar dolar’dan (GSYİH’nin %4,9’u) 33,9 milyar dolar’a (GSYİH’nin &4,2’si) gerilme 

kaydetmiş oldu. 

• Yıllık cari işlemler açığının 2018 yılını 27,7 milyar dolar’da bitirmesini 

bekliyoruz. 2019’da da düzeltmenin devamını beklerken, yılsonu tahminimizi 

16,7 milyar dolar. 

• Cari işlemler açığındaki beklenen düzeltmeyi ise şu faktörlere bağlıyoruz: (i) 

zayıflayan iç talep dinamikleri, (ii) altın ticaretindeki normalleşme (Mayıs 

ayından beri yaşanan düzeltmenin %30’nun altın ithalatındaki gerilemeden 

kaynakladığı görülüyor), (iii) düşen petrol fiyatları, (iv) turizm sektörünün güçlü 

performansı. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde iyileşme görülüyor 

TCMB tarafından gerçekleştirilen Ocak ayı beklenti anketinde yılsonu enflasyon tahmini 

%16,45 ile neredeyse aynı noktada kalırken, 12 aylık ve 24 aylık TÜFE beklentilerinde 40-50 

bps gerileme görüldü. Buna göre 12 aylık TÜFE beklentisi %16,46’dan %15,91’e, 24 aylık 

TÜFE bekltnsii ise %12,43’den %12’ye geriledi.  

• Anket sonuçları ayrıca katılımcıların politika faizi bekleyişlerine de vadeler bazında 

yer veriyor. Buna göre Ocak ayındaki PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliği 

beklenmezken, 3 ay sonrası için politika faizinde 50bps kadar bir düşüş 

öngörülüyor. 6 ay sonrası için ise politika faizinin görüldüğü seviye %21,95. 

Katılıcımlar ayrıca 12 aylık dönemin sonunda politika faizini %19,43 seviyesinde 

görülüyor. Kurum beklentimizin benzer doğrultuda olduğunu, yılsonunda politika 

faizinin %19’a düşmesini beklediğimizi belirtmek gerekir.  

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Kasim18.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes 4Ç18’de 8,2 milyon hektolitre bira hacmi açıkladı ve yıllık bazda %3,9 

proforma büyüme gerçekleştirdi. Coca-Cola İçecek’in hacimleri dahil toplam hacimler %1,9 

yükselişle 21,2 milyon hektolitreye ulaştı. Açıklanan rakamlar bizim beklentimiz olan %3 

daralmanın üzerindedir. 4Ç18’de Türkiye bira %2,6, 1,4 milyon hektolitre seviyesine 

daralırken, yurtiçi satışlardaki %4,2 gerileme ihracattaki artışla bir miktar dengelendi. Ekim 

ayındaki fiyat artışları ve tüketici talebindeki gerileme Türkiye birada daralmaya neden 

oldu. EBI’ın satışları 4Ç18’de %5,3 artışla 6,8 milyon hektolitreye ulaşırken, Rusya, 

Kazakistan ve Moldova’da büyümeler görüldü. 2018 itibariyle toplam bira hacimleri 

proforma bazda %1,2, 31,8 milyon hektolitre ve alkolsüz içecek dahil %4,7, 106,5 milyon 

hektolitre seviyelerine yükseliş gösterdi. Böylelikle 2018 sonuçları şirketin bira satışları için 

beklediği proforma bazda düşük tek haneli daralma ve konsolide bazda düşük-orta tek 

haneli büyümenin üzerinde gerçekleşti. 2018’de Türkiye bira hacimleri %2 daralmayla 5,7 

milyon hektolitre seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı bira %2 yükselişte 26,1 milyon 

hektolitreye ulaştı.  

 

Anadolu Isuzu, yurtiçi talepte görülen daralma nedeniyle 14 Ocak-13 Nisan arasında 

toplam 26 gün fabrikada üretimi geçici olarak durduracaktır. 

 

Arçelik ve Vestel Elektronik – BDDK, TV satışlarında kredi kartı taksit sayısını 3,000TL’ye 

kadar fiyatı olan TV’ler için 3’ten 9’a yükselttiğini duyurdu. Taksit sayısındaki artışın TV 

talebine olumlu yansımasını bekliyoruz. Bilindiği üzere TV satışları Eylül’den beri yıllık 

bazda %30 daralıyordu. Haberi Arçelik ve Vestel Elektronik açısından olumlu 

değerlendiriyoruz. Türkiye TV satışları Arçelik’in toplam cirosunun %5-6’sına ve Vestel 

Elektronik toplam cirosunun %7-8’ine denk gelmektedir. 

Tüpraş – 2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde her dört 

yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım 

çalışması nedeniyle duruş planlanmış olup, toplam duruş süresi 90 gün olarak 

planlanmıştır. Tesisin Mayıs ayında devreye girmesi öngörülmektedir. Duruş nedeniyle 

üretimde yaşanacak azalmanın (ayda 290 bin ton) ithalat ile telafi edilmesiyle nihai 

satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak 

aylık yaklaşık 40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir. Söz konusu 

bakım faaliyetleri, şirket tarafından daha önce açıklanmış olmasından ötürü, herhangi bir 

negatif fiyat hareketi olmasını beklemiyoruz. 

Türk Hava Yolları – 2019 yılı beklentileri açıklandı. Şirket yönetimi 2019 yılında toplam 

yolcu sayısında %6 artış olmasını beklemekte ve yolcu sayısının 80 milyona ulaşması 

beklenmektedir. Yönetim yurtiçi yolcu sayısının 2018’e göre yatay kalmasını ancak yurtdışı 

yolcu sayısının ise %11 artış kaydederek 47 milyon yolcuya ulaşmasını beklemektedir. 

Şirketin AKK artış beklentisi %7-8 olup, Türkiye'de %3, Orta Doğu'da %11, Avrupa'da %6, 

Asya-Uzak Doğu'da %8, Amerika'da %7, Afrika'da %15 kapasite artışı gerçekleştirilmesi 

beklenmektedir. Ortalama yolcu doluluk oranının %81-82 aralığında gerçekleşmesi 

beklenmektedir. (2018: %81,9). THY 2018 yılında kargo hacminde %25’lik artış kaydettikten 

sonra bu sene %3-4 artış olmasını beklemektedir. Şirket yönetimin yaklaşık 14,1 milyar 

ABD doları net satış hasılatı ve konsolide FAVÖKK aralığını ise %22-24 olması 

beklenmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD Başkanı Donald Trump dün gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında 

Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere saldırması durumunda ekonomik olarak büyük zarar 

göreceğini belirtti. Trump’ın bu sosyal medya paylaşımı sonrasında TL haftaya dolar 

karşısında düşüşle başladı. Cuma günü ABD’den gelen TÜFE verilerinin piyasa 

beklentileri paralelinde gelmesi sonrasında dolar endeksinde görülen yükseliş ile 

birlikte 5,50 seviyesi üzerinde yükselen kur, piyasa kapanışına doğru 5,46 seviyesine 

kadar gerilemişti. Ancak, gerek Çin’den gelen zayıf dış ticaret verilerinin talep 

daralmasına işaret etmesi ile birlikte bozulan risk iştahı ve ABD Başkanı Trump’ın sosyal 

medya üzerinden yaptığı açıklamaların yarattığı TL kırılganlığı ile birlikte kurun bu 

sabah saatleri itibariyle 5,49 seviyesi üzerinde hareket ettiğini görmekteyiz. Bu noktada, 

kurda 5,40 seviyesi altında kalıcı bir seyir görmeyi beklememekle birlikte, kısa vadede 

yeniden 5,50 seviyesi ve üzerinin hedef haline gelebileceğine yönelik görüşümüzü 

korumaktayız. Kurun 5,50 üzerinde tutunması durumunda 20 haftalık hareketli 

ortalamasına ve haftalık grafikte Parabolic SAR sınırına denk gelen 5,60 seviyesinin 

hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Bugün ABD piyasalarında önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. Yurt içi piyasalarda ise Kasım ayı Sanayi Üretimi takip edilecek. 
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EUR/USD 

Cuma günü 1,1540 seviyesi üzerine kadar yükselen EURUSD paritesi, öğleden sonra 

açıklanan ve piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşen ADB TÜFE verileri sonrasında 

kazançlarının bir kısmını sildi. ABD verileri sonrasında dolar endeksi 95,75 seviyesine doğru 

hızlı bir yükseliş gerçekleştirirken, EURUSD paritesi ise 1,15 seviyesi üzerinden 1,1450 

seviyesine kadar geri çekildi. Parite bu sabah saatleri itibarıyla 1,1480 seviyesi civarında 

hareket ediyor. Aşağıda EURUSD paritesinin haftalık grafiği yer alıyor. Grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere parite 20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1,1460 seviyesi 

üzerinde tutunmaya çalışıyor. Teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini desteklediği 

EURUSD paritesinde 1,1460 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda yükseliş hareketinin 

kanal sınırına denk gelen 1,16 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Bugün ABD 

cephesinden önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesinden gelecek olan Sanayi 

Üretimi verileri yakından takip edilecek. 
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XAUUSD 

Cuma günü ABD’den gelen TÜFE verilerinin piyasa beklentilerini karşılaması sonrasında 

1290 seviyesi altına sarkan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden 1290 seviyesi 

üzerine yerleşmiş durumda. Asya seansında Çin’den gelen zayıf ticaret verilerinin küresel 

büyümeye yönelik endişeleri tırmandırması ile birlikte altın fiyatlarının haftaya güçlü bir 

başlangıç yaptığını görüyoruz. Asya seansında gelen verilere göre Aralık ayında Çin'in 

ithalatı ve ihracatı piyasa beklentilerinin üzerinde daralarak ABD – Çin arasındaki ticaret 

savaşının etkilerinin devam ettiğinin altını çizdi. Büyüme modeli büyük ölçüde ihracata 

dayalı olan Çin ekonomisinde Aralık ayında ihracat %2 olan piyasa beklentisinin oldukça 

altında yıllık bazda %4,4 düşüş kaydederken olarak gerçekleşirken, ithalat ise %4,5’lik artış 

beklentisine rağmen %7,6 düşüş kaydetti. Küresel büyümeye yönelik endişelerin arttığı 

mevcut ortamda Çin’den gelen zayıf veriler Asya piyasalarında satış yaratırken, küresel risk 

iştahını da olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte bu sabah saatleri itibarıyla 

1292 seviyesinden işlem gören altının, piyasalarda etkisini sürdüren güvenli liman talebi ve 

küresel büyümeye yönelik endişeler ile birlikte kısa vadede 1300 seviyesi üzerini hedef 

alacağına yönelik beklentimizi korumaktayız. Bugün ABD piyasalarında önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,596 %0.0 %2.5 -%0.1 -%7.3 %3.6

DAX 10,887 -%0.3 %1.1 %0.2 -%13.2 %3.1

FTSE 6,918 -%0.4 %1.2 %1.1 -%9.7 %2.8

Nikkei 20,360 %1.0 %4.1 -%4.7 -%9.9 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,687 %0.5 %3.2 %1.3 %2.0 %0.5

Çin 2,554 -%0.5 %0.3 -%2.0 -%10.2 %1.9

Hindistan 36,010 -%0.6 -%0.2 -%0.5 -%2.0 -%0.8

Endonezya 6,361 -%0.9 %0.3 %2.2 %6.1 %1.8

Rusya 2,444 %0.4 %2.9 %3.3 %4.2 %3.2

Brezilya 93,658 -%0.2 %2.0 %7.1 %22.3 %6.6

Meksika 43,556 -%0.3 %2.6 %5.4 -%10.0 %4.6

Güney Afrika 53,653 %0.7 %2.8 %4.1 -%4.8 %1.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 18 -%6.7 -%14.9 -%16.4 %33.5 %64.8

EM VIX 20 -%3.6 -%15.2 -%22.7 %4.2 %24.6

MOVE 56 -%1.2 -%15.0 -%4.7 %10.8 %20.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4637 %0.9 %2.5 %1.8 %12.1 %43.8

Brezilya 3.7136 %0.0 -%0.1 -%4.8 -%4.2 %12.2

Güney Afrika 13.8405 -%0.1 -%0.9 -%3.5 %2.2 %11.8

Çin 6.763 -%0.4 -%1.5 -%2.0 %1.2 %3.9

Hindistan 70.495 %0.1 %1.1 -%1.9 %2.5 %10.4

Endonezya 14048 %0.0 -%1.6 -%3.8 -%2.3 %3.5

CDS *

Türkiye 372.8 2.6 5.7 -28.9 93.1 -3.1

Brezilya 184.2 1.9 -12.7 -12.9 -17.5 -14.9

Güney Afrika 207.4 -0.8 -11.4 -14.5 39.0 -13.9

Endonezya 125.8 -2.3 -11.4 -2.1 22.6 -6.7

Rusya 142.2 -1.4 -8.2 -2.3 31.0 -17.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.7 -0.2 0.0 -0.9 -1.8 5.0

Brezilya %9.2 -0.1 0.1 -0.9 -2.1 a.d.

Hindistan %7.6 0.0 0.1 0.1 -0.3 0.3

Endonezya %8.0 0.0 -0.1 -0.3 0.5 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.4 0.04 0.18 -0.24 0.10 a.d.

Brezilya %5.7 0.77 0.78 0.50 0.06 1.16

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 0.01 0.00 -0.32 0.05 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.48 -%1.9 %6.0 %0.5 -%17.6 -%9.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.59 -%1.9 %7.6 -%0.1 -%26.7 -%14.6

Altın - USD / oz 1289.5 %0.2 %0.3 %3.8 %3.6 -%1.5

Gümüş - USD / t oz. 15.656 %0.1 -%0.8 %8.0 -%0.5 -%8.7

Commodity Bureau Index 411.81 %0.2 -%0.3 -%0.7 -%5.3 -%4.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 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

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - 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 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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. 

 

 

 

 

 


