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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün %1.18 yükselerek 110.148 seviyesinden kapatan BİST-100 

endeksinde banka, havacılık hisseleri ve Aselsan’daki yükseliş dikkat 

çekici idi.  

Bugün yurtiçinde Ekim ayı Merkezi Bütçe verileri takip edilecek 

olunup, yurtdışında ise ABD’de açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE ve 

perakende satış verileri günün en önemli veri açıklamaları olacaktır. 

Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya piyasaları satıcılı seyir izlerken, 

ABD vadeli işlemlerinde de satıcılı seyir söz konusudur. Kur 

cephesinde ise, GOÜ para birimlerinde ise karışık bir seyir söz 

konusu olup, Türk lirası olumsuz yönde ayrışmaktadır. Bu sabah 

itibariyle, TL döviz sepeti tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 

4.25 sınırında işlem görmektedir.  

Teknik olarak baktığımızda, BİST son üç gündür beklenen ama 

gelemeyen tepkiyi dün 110.700’e yükselerek gerçekleştirdi. 

115.000’den başlayan düşüşün tepkisi dünkü hareket ile sona ermiş 

olabilir. Aksine 110.700 direnci kırılması durumunda ise 115.000’den 

başlayan düşüş sona ermiş olacaktır. Bugün seans içi ortalamaların 

kesiştiği 109.650 desteğine doğru gerileyerek başlayabiliriz. 109.650 

desteği tutması kısa vadeli güçlenmenin devam edeceğini işaret 

edecektir. 109.650 desteğinin kırılması durumunda ise 109.000 ve 

108.500 desteklerine gün içerisinde geri çekilmeler olabilir. Tepki 

hareketinin devamı ettiğini ya da bittiğini 109.650 ile takip edeceğiz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde piyasalardan 2,6 milyar TL 

borçlandı. 

▪ Bugün işgücü istatistikleri, merkezi bütçe ve özel sektörün 

yurtdışından sağladığı kredi borcu verileri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Albaraka Türk – 150,000 pay senedini geri alım programı 

dahilinde ortalama 1,185 TL fiyattan piyasadan satın aldı. 

▪ Anadolu Efes – Bloomberg’de AB InBev’le Anadolu Efes’in Rusya 

ve Ukrayna birimlerinin birleştirilmesine yönelik açıklamalar yer 

aldı. 

▪ Galatasaray - Yönetim Kurulu, %400 bedelli sermaye artışı 

yapma kararı aldı. 

▪ Lokman Hekim - 3Ç17 sonuçlarını 6.6 milyon TL net kar ile 

açıkladı. 

▪ Vestel’in talip olduğu Toshiba’nın elektronik biriminin Çinli 

Hissense tarafında satın alındığı açıklandı. 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

21 Kasım      Hazine İhalesi (5yıl)

22 Kasım      Kasım Tüketici Güven Endeksi

23 Kasım      Ekim Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 110,148 %1.2 -%1.9

BIST-30 135,155 %1.4 -%2.0

Banka 167,959 %2.1 -%1.0

Sanayi 123,642 -%0.3 -%4.0

Hizmet 74,207 %1.5 -%2.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.94 11.96

2 yıllık bono faizi 13.77 13.82 13.50

10 yıllık bono faizi 12.36 12.34 12.24

Kur

USD/TL 3.87 %0.3 %6.0

EUR/TL 4.53 %1.4 %4.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.20 %0.9 %5.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 215 219 219

Ortalama işlem hacmi * 2.10 2.16 1.97

* 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 0.84x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.47x 1.31x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %44.1 %12.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.4 %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 

Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde piyasalardan 2,6 milyar TL 

borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 2y ve 10y tahvil ihalelerinde nispeten daha düşük miktarda 

borçlanma gerçekleştirdi.  Ay içerisinde toplam piyasa itfası 3,1 milyar TL iken, söz 

konusu itfayı karşılamak üzere 3 ihale gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu ihalelerde de 5,2 

milyar TL kadar bir borçlanma hedefi bulunuyor. 

• Dünkü ihalelerde toplam satış 2,6 milyar TL. Bu durumda gelecek hafta 

yapılması planlanan 5 yıllık tahvil ihalesinde 2,6 milyar TL satış rakamına 

ulaşılması bekleniyor. 

• Dün gerçekleştirilen ihalelerde talep/satış rasyosunun 2 yıllıkta 2.8x ile yüksek, 

10 yıllık ihalede ise 2x seviyesinde daha düşük bir yeri işaret ettiği görüldü.  

• İhalede oluşan faizler ise spot seviyelerine yakın oluştu. 2 ve 10 yıllık faizler şu 

anda ikincil piyasada sırasıyla %12,82 ve %12,33’den işlem görüyor. 

Bugün işgücü istatistikleri, merkezi bütçe ve özel sektörün 

yurtdışından sağladığı kredi borcu verileri açıklanacak  

• 10:00 Ağustos dönemi işgücü istatistikleri: 3Ç’de büyümenin oldukça 

güçlü olduğu bir dönemde istihdam tarafında sınırlı bir miktar iyileşme 

görülebilir. En son olarak mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %11,2 

olarak gerçekleşmişti.  

• 10:00 Eylül özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu: Ağustos: 

216 milyar dolar 

• 11:00 Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri: Eylül’de yaşanan iyileşme 

sonrasında yılın son çeyreğinde OVP projeksiyonları paralelinde bir 

kötüleşme beklenebilir. Ekim ayı özelinde Hazine’nin nakit bütçe verileri 

geçen yılın aynı ayına göre bozulmayı işaret etmişti. Eylül ayı itibariyle 12 

aylık bütçe açığı/GSYİH %1,7 olurken, faiz dışı fazla/ GSYİH %0,2 olmuştu. 

OVP yılsonu beklentileri ise bütçe açığı/ GSYİH’nin %2 olarak gerçekleşmesi 

yolunda. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – 150,000 pay senedini geri alım programı dahilinde ortalama 1,185 TL 

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

yaklaşık 8,76 milyon payı satın almış olup, bu paylar ödenmiş sermayenin %0,97’sini 

oluşturmaktadır. 

 

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat 26TL) – Bloomberg haberine göre AB InBev Avrupa 

genel müdür yardımcısı Maria Rocha Barros, Rusya’ya ziyaretinde Anadolu Efes- AB 

InBev’in Rusya ve Ukrayna faaliyetlerinin birleşmesi sonrasında kurulacak yeni şirketin 4 

yılda Rusya’da pazar lideri Baltika-Carlsberg’in pazar payına erişebileceğini 

öngördüklerini ve önümüzdeki dönemde hacim büyümesinin mümkün olabileceğini 

belirtti. Bilindiği üzere AB InBev ve Anadolu Efes’in Rusya’da hacim/satış bazında toplam 

pazar payı %27 seviyesindeyken, Baltika- Carlsberg’in payı %31’dir. Barros ayrıca 2018’de 

Rusya’da gerçekleşecek World Cup’ın satışlara olumlu etkisi olacağını belirtti. World 

Cup’ın sponsoru AB InBev markası Budweiser’dır.  

 

Galatasaray – Yönetim Kurulu, şirketin ödemiş sermayesini %400 bedelli arttırma kararı 

aldı.  

 

Lokman Hekim - 3Ç17 sonuçlarını 6.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %258 arttı. Net satışlar 134 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %173 arttı. Şirket, 3Ç17'de 16 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %164 artış gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 36 baz puan azalarak %11,7 olarak 

gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 67 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç seviyesindeki çeyreksel artış işletme sermaye artışından ve temettü 

ödemesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Vestel Elektronik’in talip olduğu Toshiba’nın elektronik bölümünü Çinli Hissense’nin 

satın aldığı açıklandı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün %1.18 yükselerek 110.148 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde banka, 

havacılık hisseleri ve Aselsan’daki yükseliş dikkat çekici idi.  

Bugün yurtiçinde Ekim ayı Merkezi Bütçe verileri takip edilecek olunup, yurtdışında ise 

ABD’de açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE ve perakende satış verileri günün en önemli veri 

açıklamaları olacaktır. Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya piyasaları satıcılı seyir izlerken, 

ABD vadeli işlemlerinde de satıcılı seyir söz konusudur. Kur cephesinde ise, GOÜ para 

birimlerinde ise karışık bir seyir söz konusu olup, Türk lirası olumsuz yönde ayrışmaktadır. 

Bu sabah itibariyle, TL döviz sepeti tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.25 sınırında 

işlem görmektedir.  

Teknik olarak baktığımızda, BİST son üç gündür beklenen ama gelemeyen tepkiyi dün 

110.700’e yükselerek gerçekleştirdi. 115.000’den başlayan düşüşün tepkisi dünkü hareket 

ile sona ermiş olabilir. Aksine 110.700 direnci kırılması durumunda ise 115.000’den 

başlayan düşüş sona ermiş olacaktır. Bugün seans içi ortalamaların kesiştiği 109.650 

desteğine doğru gerileyerek başlayabiliriz. 109.650 desteği tutması kısa vadeli 

güçlenmenin devam edeceğini işaret edecektir. 109.650 desteğinin kırılması durumunda 

ise 109.000 ve 108.500 desteklerine gün içerisinde geri çekilmeler olabilir. Tepki 

hareketinin devamı ettiğini ya da bittiğini 109.650 ile kontrol edeceğiz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinin kısa vadeli yükseliş kanalının sınırında (94,45 

seviyesi civarı) hareket etmekte olduğunu ve endeksin trend sınırında tutunup 

tutunamayacağının parite ve emtialardaki kısa vadeli görünüm açısından kritik bir öneme 

sahip olduğunu belirtmiştik. Dolar endeksi, ABD’deki vergi tartışmalarının yarattığı 

belirsizlik ile birlikte, dün sabahki bültenimizde bahsetmiş olduğumuz yükseliş trendini 

aşağı yönlü kırarak 94 seviyesi altına indi. Hafta başından bu yana bültenlerimizde, 

USDTRY paritesinin 3,85 – 3,80 bandına gerileyebileceğine yönelik bir beklentimiz 

olduğunu belirtiyorduk. Bu beklentimiz büyük ölçüde dolar endeksindeki düşüş 

potansiyelinden kaynaklanıyordu.  Ancak, dolar endeksindeki gerilemeye rağmen 

kurdaki düşüş hareketinin sınırlı kaldığını gördük. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile 

birlikte USDTRY paritesi öğle saatlerinde 3,88’li seviyelerden 3,86’lara inse de, TL’ndaki 

zayıflama nedeniyle kurun daha sonra yeniden 3,91 seviyesi üzerine çıktığı görüldü. Kur 

bu sabah saatleri itibariyle 3,88’li seviyelerde hareket ediyor. Bu noktada, kurun 3,90 

seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanıyor olması, mevcut kısa vadeli rallinin doyum 

noktasına ulaştığı anlamını taşıyor olabilir. Ayrıca, dolar endeksindeki sert düşüşün 

devam ediyor olması ve Güney Afrika randının kayıplarını geri almış olması ile birlikte kur 

halen daha dolar endeksindeki düşüşü fiyatlama potansiyeli taşıyor olabilir. Dolayısı ile 

USDTRY paritesinin 3,90 – 3,91 bandı civarındaki seyri yakından takip edilmeli. Bu 

bandından aşılamaması durumunda kurda 3,85 seviyesi altına doğru bir geri çekilme 

görülebilir. Teknik görünüm, USDTRY paritesinin 3,85 seviyesi altına sarkması 

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

konusu geri çekilmenin gerçekleşebilmesi için (ve ayrıca dolar endeksindeki düşüşün kur 

üzerinde etkili olabilmesi için) temel olarak pozitif bir veri akışına ihtiyaç var.  Bugün ABD 

cephesinden gelecek olan TÜFE ve Perakende Satışlar verilerini yakından izliyor olacağız. 

Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8885 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8971 seviyesi direnç, 3,8861 

seviyesi ise destek konumunda. 3,8971 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,91, 3,8861 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 3,8678. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinin kısa vadeli yükseliş kanalının sınırında (94,45 

seviyesi civarı) hareket etmekte olduğunu ve endeksin trend sınırında tutunup 

tutunamayacağının parite ve emtialardaki kısa vadeli görünüm açısından kritik bir öneme 

sahip olduğunu belirtmiştik. Dolar endeksi, ABD’deki vergi tartışmalarının yarattığı 

belirsizlik ile birlikte, dün sabahki bültenimizde bahsetmiş olduğumuz yükseliş trendini 

aşağı yönlü kırarak 94,20 seviyesi altına sarktı. EURUSD paritesi, dolar endeksindeki 

düşüşün yardımı ile birlikte yukarı yönlü kırılmasının zor olduğunu düşündüğümüz 

1,1680 seviyesini hızlı bir şekilde aşarak 1,17 seviyesi üzerine yerleşmeyi başardı. Uzun 

vadeli teknik grafiğe baktığımızda ise: EURUSD paritesinin 1,21 seviyesi sınırından yaptığı 

aşağı yönlü düzeltme hareketinin, Fibonacci %23,6 eşiğinden yeniden destek bulduğunu 

ve paritedeki dünü yükselişte Fibonacci desteğinin de etkili olduğunu belirtebiliriz. 

Dünkü yükselişi ile birlikte kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kıran EURUSD 

paritesinde, kısa vadede 1,17 seviyesi altına tekrar inilmesini beklemiyoruz. Dolar 

endeksindeki düşüş eğiliminin bu sabah saatleri itibariyle sürdürdüğünü görüyoruz. 

Bununla birlikte EURUSD paritesinin de bugün içerisinde güçlü görünümünü korumasını 

ve 1,17 seviyesi üzerindeki hareketini sürdürmesini bekleriz. Bugün ABD cephesinden 

gelecek olan TÜFE ve Perakende Satışlar verilerini yakından izliyor olacağız. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1792 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 

seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinin kısa vadeli yükseliş kanalının sınırında (94,45 

seviyesi civarı) hareket etmekte olduğunu ve endeksin trend sınırında tutunup 

tutunamayacağının parite ve emtialardaki kısa vadeli görünüm açısından kritik bir öneme 

sahip olduğunu belirtmiştik. Dolar endeksi, ABD’deki vergi tartışmalarının yarattığı 

belirsizlik ile birlikte, dün sabahki bültenimizde bahsetmiş olduğumuz yükseliş trendini 

aşağı yönlü kırarak 94 seviyesi altına geriledi. Dolar endeksindeki sert satış baskısı ile 

birlikte 1283 seviyesi üzerini test eden altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1280 

seviyesi civarında dalgalanıyor. Bu noktada altının kısa vadede 1277 seviyesi altına 

inmesini beklemekle birlikte, dolar endeksindeki düşüşün sürüyor olması nedeniyle 

yükseliş eğilimini korumasını beklemekteyiz. Bugün ABD cephesinden gelecek olan TÜFE 

ve Perakende Satışlar verilerini yakından izliyor olacağız. Bu sabah saatleri itibariyle 

1280,76 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1277,76 seviyesi destek, 1283 

seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1285, 1277,76 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1275. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,579 -%0.2 -%0.5 %1.0 %7.3 %15.2

DAX 13,033 -%0.3 -%2.6 %0.3 %1.8 %13.5

FTSE 7,414 %0.0 -%1.3 -%1.6 -%0.5 %3.8

Nikkei 22,380 -%1.3 -%3.6 %4.4 %11.2 %15.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,149 %1.2 -%1.9 %3.7 %15.2 %41.0

Çin 3,430 -%0.6 -%0.2 %0.5 %10.3 %9.8

Hindistan 32,942 -%0.2 -%1.0 %1.4 %8.4 %23.5

Endonezya 5,988 %0.1 -%0.9 %1.2 %5.4 %13.2

Rusya 2,167 %0.0 %0.5 %3.2 %8.2 -%3.0

Brezilya 70,827 -%2.3 -%2.2 -%8.0 %3.4 %17.6

Meksika 47,874 -%0.3 -%2.3 -%4.2 -%3.6 %4.9

Güney Afrika 59,519 -%0.5 -%1.1 %2.8 %10.1 %17.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %0.8 %17.2 %17.0 %11.2 -%17.5

EM VIX 17 %1.6 %2.4 %12.5 %6.8 -%22.5

MOVE 48 %3.0 %8.1 -%3.1 -%15.8 -%33.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8862 %0.4 %0.0 %6.6 %9.5 %10.3

Brezilya 3.3151 %1.1 %1.3 %4.6 %6.6 %2.0

Güney Afrika 14.3702 -%0.7 %0.9 %7.9 %9.0 %4.6

Çin 6.6361 -%0.1 -%0.1 %0.7 -%3.7 -%4.4

Hindistan 65.4187 %0.0 %0.6 %1.1 %2.1 -%3.7

Endonezya 13554 %0.0 %0.3 %0.5 %1.9 %0.6

CDS *

Türkiye 215.0 0.1 9.4 29.5 -29.1 27.8

Brezilya 181.2 0.6 5.1 -5.4 2.7 50.5

Güney Afrika 208.1 -6.0 17.9 25.7 -10.8 a.d.

Endonezya 100.2 -3.0 6.6 -2.2 -15.6 39.9

Rusya 139.6 -0.6 0.3 9.9 0.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.4 0.0 2.6 1.1 1.8 1.0

Brezilya %10.5 0.2 0.4 0.6 0.4 a.d.

Güney Afrika %9.5 0.0 0.2 0.8 0.8 0.5

Hindistan %7.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.5

Endonezya %6.7 0.0 0.0 0.1 -0.4 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 -0.02 1.05 0.47 0.30 -0.33

Brezilya %4.8 0.03 0.06 0.23 0.25 -0.69

Güney Afrika %4.9 0.00 0.12 0.35 0.34 0.04

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.21 -%1.5 -%2.3 %7.6 %20.1 %9.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.7 -%1.9 -%2.6 %7.4 %14.0 %3.7

Altın - USD / oz 1282.9 %0.3 %0.6 -%1.3 %4.3 %11.4

Gümüş - USD / t oz. 17.073 %0.2 %0.8 -%1.7 %3.1 %6.8

Commodity Bureau Index 430.37 -%0.3 -%0.1 -%0.1 -%1.0 %1.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 


