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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Jeopolitik risklerin yeniden gündeme oturması sonrasında TL 

tarafında yaşanan kısmi satışlara rağmen dün BİST-100 

endeksinde hafif alıcılı trend takip edildi. Endeks günü %0,4 

yukarıda 92.053 puandan kapamayı başardı. Yükselişlerin 

ardındaki ana nedenin ise bankacılık endeksine gelen alımların 

olduğu görüldü. Ancak işlem hacminin halen çok zayıf olduğunu 

belirtmek gerekir. 

Haftaya başlarken Türkiye-ABD ilişkileri anlamında olumsuz bir 

zeminin yeniden tartışıldığı bir gün sonrasında, dün 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon 

görüşmesi ile gelen yapıcı söylemler riskler konusunda nispeten 

daha olumlu bir zemini işaret etti. Söz konusu gelişmelerin ilk 

olumlu etkisi ise dün 5,50 üzerinde hareket eden USD/TL tarafında 

görüldü.  Bu sabah gerek jeopolitik gelişmeler konusunda 

nispeten daha olumlu haber akışının olduğu gerekse ABD 

vadelilerinde alıcılı bir seyrin yaşandığını görüyoruz. Asya hisse 

senedi piyasaları da olumlu bir resim çiziyor. Bu gelişmeler 

çerçevesinde dünkü alımların devamı doğrultusunda BİST-100 

endeksinde bugün olumlu bir açılış bekliyoruz.  

Dün güne üç günlük yükselişi vererek başladıktan sonra günü 21 

Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesinden tamamladık. 91.000 

desteğinin altına sarkmamıza rağmen güçlü alımlar ile gün içi en 

yüksek seviyeden kapanış endeksin gücünü gösterdi. Aralık 

ayından bu yana ilk kez momentum alım bölgesine geçti, güç 

göstergeleri alım bölgesinde ama trend göstergeleri hala pozitif 

bölgeden uzak hareket ediyor. 92.500’de bulunan yatay direnç ve 

94.200’de bulunan ortalamalar ile birlikte düşen ana kanal 

direncine doğru kısa vadeli yükseliş eğilimi devam edebilir. Bugün 

92.000 destek yapılması ve üzerinde güçlenme bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Ekim dönemi istihdam verileri ve Kasım perakende 

endeksleri açıklanacak. 

▪ Saat 11:00’da Aralık merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak. 

▪ Hazine bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. 

▪ Zayıf sanayi üretimi verileri devam ediyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BİM Aktül Kağıt Pazarlama’daki %14 hisseyi Yıldız 

Holding’den 91 milyon TL’ye satın alacağını duyurdu. 

▪ Otomotiv Sanayicileri Derneği Aralık 2018 verilerini açıkladı 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Ocak     Hazine ihaleleri (12 ay, 5 yıl)

                  Ekim İşgücü İstatistikleri

                  Aralık Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

                  Kasım Perakende Endeksleri

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 92,054 %0.4 %2.3

BIST-30 115,741 %0.5 %2.5

Banka 117,943 %1.8 %0.3

Sanayi 107,406 -%0.3 %3.5

Hizmet 71,753 -%0.2 %1.6

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 5.51 %2.8 %2.6

EUR/TL 6.32 %3.1 %4.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.92 %3.0 %3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 144 147 140

Ortalama işlem hacmi * 1.03 1.05 0.92

* 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 

10:00’da Ekim dönemi istihdam verileri ve Kasım perakende 

endeksleri açıklanacak 

Saat 10:00’da Ekim dönemi istihdam verileri takip edilecek. Eylül dönemi işsizlik oranı 

%11,4 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki %10,6'lık oranına göre 

önemli bir kötüleşme kaydetmişti. Ekim ayı arındırılmış işsizlik oranı bir önceki dönemki 

%11,2 seviyesinden Eylül döneminde %11,3 seviyesine yükselirken, tarımdım dışı işsizlik ise 

%13,1'den %13,3'e kötüleşme kaydetmişti.  

• İktisadi faaliyetlerdeki daralmanın devamı istihdam üzerinde önemli baskı unsuru. 

Son dönemde açıklanan istihdam piyasasına ilişkin destekler ise söz konusu 

bozulmayı bir miktar engelleyici nitelikte olabilir. 

İstihdam verilerinin yanı sıra bugün yine aynı saatte Kasım perakende endeksleri 

açıklanacak.  

• Ekim ayında arındırılmamış perakende endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 

%6,8 oranında düşüş gösterdi (endeks başlangıcından beri en büyük düşüşü işaret 

ediyor). Perakende satış hacmi verisi ile özel tüketim harcamaları arasında oldukça 

güçlü bir ilişki mevcut. Bu çerçevede 4Ç18’e ait ilk veri, sanayi üretimi verileriyle de 

paralel olarak iktisadi faaliyetlerdeki gidişata ilişkin beklentileri zayıflatır nitelikteydi. 

Saat 11:00’da Aralık merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak 

11:00 Aralık merkezi yönetim bütçe verileri Ocak-Kasım döneminde bütçe dengesi 54,5 

milyar TL açık verdi. 2018 yılı bütçe açığı tahmini ise 65,9 milyar TL. Bu sene en çok 11 

milyar TL’lik açık vermesi durumunda bütçe tarafında hedefler dahilinde kalması 

mümkünken, geçen senenin aynı ayında 21,3 milyar TL açık kaydedilmişti. 

Hazine bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek 

Hazne bugün 12 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endkesli olmak üzere iki 

tahvil ihalesi geçekleştirecek. Hazine Ocak ayında piyasaya gerçekleştirilecek. 4,7 

milyar TL itfa öncesinde 3 ihale ile 5 milyar TL borçlanması planlanıyor. Bugüng 

erçekleşecek olan ihalelerin ardından Hazine2nin , 22 Ocak’ta 2 yıl vadeli sabit 

kuponlu tahvil ihalesi ile Ocak ayına ilişkin borçlanma programının tamamlanması 

planlanıyor. 

Zayıf sanayi üretimi verileri devam ediyor 

Arındırılmamış Kasım sanayi üretimi endeksi yıllık %6,5 oranında düşüş 

sergiledi. Söz konusu düşüş piyasa beklentisi olan %3 ve kurum beklentimiz 

olan %4 oranında düşüş oranlarına göre daha kötü bir performans gösterdi. 

2017 yılının aynı dönemine göre iş günü sayısının aynı kalması takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki yıllık değişimin de-%6,5 olduğunu 

işaret etti. Takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi 

endeksine bakıldığında bir önceki aya göre %0,3 oranında düşüş olduğu 

görüldü.  

• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi alt gruplarına baktığımızda; 24 alt 

kalem içerisinden 18 sektörün düşüş kaydettiğini görüyoruz. 

• Aralık ayına ilişkin göstergelerin de sanayi üretiminde oldukça zayıf bir yeri işaret 

ettiğini görüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_--_Kasim_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

BİM Aktül Kağıt Pazarlama’daki %14 hisseyi Yıldız Holding’den 91 milyon TL’ye satın 

alacağını duyurdu. Aktül Kağıt temizlik kağıdı üretimi yapmakta, özmarkalı ürün veya 

Komili markalı ürünleriyle market zincirlerine satış yapmaktadır. Şirketin toplam kapasitesi 

140 bin tondur. Nakit çıkışı BİM’in piyasa değerinin %0,3’üne denk gelmektedir. Haberin 

etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.  

Otomotiv Sektörü - Otomotiv Sanayicileri Derneği Aralık 2018 verilerini açıkladı. Ford 

Otosan’ın ihracatı Aralık’ta %3 yıllık artışla 29 bin adede ulaşırken, Tofaş’ın ihracatı %43 

daralmayla 11 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Haberi Ford Otosan açısından nötr ve 

Tofaş açısından olumsuz olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılında Ford Otosan’ın ihracatı 

328,5 bin adet seviyesinde şirketin 320-330 bin adet yıl sonu beklentisinin üst bandına 

yakın gerçekleşti. Ford Motor ve Volkswagen Grup’un bugün saat 16.30’da 

gerçekleştireceği telekonferansta hafif ticari araç araç yatırımıyla ilgili olabilecek haber 

akışı Ford Otosan’ın ihracatındaki büyüme açısından kritik olacaktır. Tofaş’ın ise ihracatı 

2018’de 244 bin adet seviyesinde şirketin yılsonu 260-270 bin adet beklentisinin oldukça 

altında gerçekleşti. Bilindiği üzere şirket 9A18 sonuçları sonrası 1 Kasım’da beklentilerini 

aşağı revize etmişti ve yeni beklentiler Kasım Aralık döneminde yıllık bazda %16 büyümeyi 

dahil ediyordu. Ancak Kasım-Aralık döneminde ihracatta %24 daralma yaşandı. Bilindiği 

üzere Tofaş’ın ihracatının yarıya yakını binek araç ihracatından kaynaklanıyor ve Avrupa’da 

Eylül ayında devreye giren yeni emisyon değerleri ölçümü testlerinin etkisiyle binek araç 

satışları Eylül ayından beri daralmakta. Ayrıca Tofaş’ın ağırlıklı olarak ihracat yaptığı İtalya 

pazarında daralma devam ediyor. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kurun kısa vadede 5,50 seviyesi üzerine çıkmasını 

beklediğimizi belirtmiştik. ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar akşamı sosyal medya 

üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere saldırması durumunda 

ekonomik olarak büyük zarar göreceğini belirtmesi sonrasında dün gün içerisinde 

TL’deki negatif ayrışmanın piyasalarda etkili olduğunu gördük. Dolar endeksindeki 

sakin seyre rağmen, Türk lirasındaki zayıf seyir ile birlikte USDTRY paritesi dün gün 

içerisinde, sabah bültenimizde de belirttiğimiz üzere, 5,54 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald 

Trump ile telefon görüşmesi yaptığı haberi sonrasında Türk lirasının kayıplarını telafi 

ettiği ve USDTRY paritesinin 5,42 seviyesine kadar gerilediği görüldü. ABD başkanı 

Trump’ın gece saatlerinde sosyal medya paylaşımında ABD ile Türkiye arasındaki 

ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir 

potansiyel var." İfadelerine yer vermesi TL’deki kayıpların telafi edilmesinde etkili oldu. 

Ancak TL’nin bu sabah saatlerinde gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya 

devam ettiği görüşüyor. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en zayıf 

performans gösteren para birimi olduğu görülüyor. Kurdaki teknik görünüme 

baktığımızda, teknik göstergelerin 5,42 seviyesinin önemli bir destek olduğuna işaret 

ettiklerini ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasının güç oluğunu görmekteyiz. Kurun 

bugün içerisinde 5,42 – 5,48 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. 

Önümüzdeki dönemde 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 içerisinde ABD – Türkiye ilişkilerine 

yönelik gelebilecek açıklamalar ve konuşmalar takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki görece zayıf seyrin devam ediyor olması ile birlikte dünü yükseliş 

hareketleri eşliğinde geçiren EURUSD paritesi, beklentilerin oldukça altında gelen Euro 

Bölgesi Sanayi Üretimi verilerine rağmen dün gün içerisinde 1,1490 seviyesi üzerine 

yükseldi. ABD’de Federal hükümet kapanışının dördüncü haftasında ve Meksika duvarına 

ilişkin net bir çözüm önerisi halen daha gelmiş değil. Ayrıca, hükümetin kapalı olmasının 

yarattığı endişe ortamında yan ısıra, ABD ve Çin’den son dönemde gelen zayıf verilerin 

küresel büyümeye yönelik olumsuz beklentileri artırması da dolar endeksindeki görece 

yatay ve zayıf seyirde etkili oluyor. Dolar endeksindeki güçsüz seyir de EURUSD 

paritesindeki yükseliş hareketinin devamını sağlıyor. Aşağıda EURUSD paritesinin haftalık 

grafiği yer alıyor. Teknik görünüme bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere parite 20 haftalık hareketli Paritedeki 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 Almanya’dan gelecek olan büyüme verisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Draghi’nin yapacağı sunum takip edilecek. 
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XAUUSD 

Küresel piyasalarda artan risk algısı ve ABD’de büyümeye yönelik endişeler nedeniyle zayıf 

seyreden dolar endeksi ile birlikte 1290 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmekte olan altın 

fiyatları, dün öğle saatlerinde 1295 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Asya seansı içerisinde 

kazanlarının bir kısmını telafi eden altın, bu sabah saatlerinde 1290 seviyesi üzerindeki 

seyrini koruyor. Küresel büyümeye yönelik endişelerin arttığı mevcut ortamda; Çin’den ve 

ABD’den gelen zayıf veriler ve küresel jeopolitik riskler ile birlikte altın gibi güvenli 

limanlara olan talebin orta vadede yüksek kalmaya devam edeceği görüşündeyiz. Temel 

gelişmelerin desteklediği altında teknik görünümün de yükseliş beklentimizi doğruladığını 

görüyoruz. Teknik olarak bakıldığında haftalık grafiğindeki orta vadeli yükseliş kanalını 

yukarı yönlü kıran altının, kanal kırılması sonrasında yükseliş hareketinin sürmesi beklenir. 

Tüm bu faktörlerin etkisi ile birlikte altının 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 2,583 -%0.5 %1.3 -%0.7 -%7.8 %3.0

DAX 10,856 -%0.3 %1.0 -%0.1 -%13.4 %2.8

FTSE 6,855 -%0.9 %0.6 %0.1 -%10.5 %1.9

Nikkei 20,360 %0.9 %2.5 -%3.9 -%9.1 %2.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92,054 %0.4 %2.3 %1.7 %2.4 %0.9

Çin 2,536 %1.0 %1.3 -%1.3 -%9.6 %2.7

Hindistan 35,854 -%0.4 -%0.4 -%0.3 -%1.9 -%0.6

Endonezya 6,336 %0.3 %1.5 %3.0 %6.9 %2.6

Rusya 2,440 -%0.2 %1.4 %3.1 %4.0 %3.0

Brezilya 94,474 %0.9 %3.0 %8.0 %23.3 %7.5

Meksika 43,398 -%0.4 %1.3 %5.0 -%10.3 %4.2

Güney Afrika 53,486 -%0.3 %2.9 %3.7 -%5.1 %1.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %4.8 -%10.9 -%11.8 %56.6 %72.7

EM VIX 20 %0.2 -%14.0 -%15.9 %16.1 %24.9

MOVE 55 -%1.1 -%9.1 -%1.4 %14.6 %18.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.444 -%0.4 %1.1 %1.5 %12.5 %43.3

Brezilya 3.6976 -%0.4 -%0.9 -%5.5 -%4.0 %11.8

Güney Afrika 13.7762 -%0.5 -%0.7 -%4.3 %3.8 %11.3

Çin 6.7681 %0.1 -%1.2 -%2.0 %1.1 %4.0

Hindistan 70.93 %0.6 %1.8 -%1.3 %3.5 %11.1

Endonezya 14125 %0.5 %0.3 -%3.2 -%1.8 %4.1

CDS *

Türkiye 380.1 7.3 15.9 -25.4 72.7 -5.6

Brezilya 184.5 0.2 -1.9 -11.4 -18.3 -16.4

Güney Afrika 205.7 -1.7 -2.9 -13.2 43.8 -15.9

Endonezya 129.9 4.1 -10.2 2.0 25.8 -6.0

Rusya 142.1 -0.1 -3.2 -1.2 28.3 -18.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.5 -0.2 -0.1 -1.5 -1.7 4.8

Brezilya %9.1 -0.1 -0.1 -0.5 -2.3 -1.1

Hindistan %7.2 -0.4 -0.4 -0.2 -0.6 -0.1

Endonezya %8.0 0.0 0.1 -0.1 0.5 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.5 0.09 0.26 -0.05 0.28 a.d.

Brezilya %5.7 0.00 0.83 0.55 0.12 1.16

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 0.01 0.07 -0.19 0.13 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58.99 -%2.5 %2.9 -%2.1 -%21.7 -%11.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.51 -%2.1 %4.1 -%1.3 -%28.9 -%16.4

Altın - USD / oz 1291.3 %0.1 %0.1 %4.4 %4.0 -%1.4

Gümüş - USD / t oz. 15.686 %0.2 -%0.4 %8.1 -%0.3 -%8.5

Commodity Bureau Index 412.52 %0.2 -%0.3 -%0.6 -%5.2 -%4.6

* 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: 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. 

 

 

 

 

 


