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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün BİST’te işlem hacminin 9,5 milyar TL’ye ulaştığı ve oynaklığın da 

oldukça ciddi bir artış gösterdiği dikkat çekti. Endeks günü %2,2 

aşağıda 107,716 seviyesinden kapadı.  

Bugün özelinde yurtiçinde önemli bir veri akışı olmazken, yurtdışında 

ise Fed bölge başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD sanayi 

üretimi verileri takip edilecek.  

Kur tarafında baskının halen devam ettiği ve Sepet/TL’nin kademeli 

yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Yurtdışında ise risk iştahında 

bozulma emarelerinin de önemli bir baskı unsuru olduğunu 

görüyoruz.  

Bugün özelinde dünkü satış sonrasında ufak yukarı yönlü tepki açılışı 

sonrasında, ilerleyen saatlerinde olumlu haber akışının eksikliği buna 

ek olarak da destekleyemeyen global çerçeve neticesinde yine satıcılı 

bir seyir izlenebileceğini düşünüyoruz.  

110.700 direncini yüksek bir işlem hacmi ile zorladık ve yine 

geçemedik. 110.700 yeni taban oluşumunun tavan noktası oldu ve 

taban arayışı başladı. Taban noktası olabilecek güçlü destek 

noktalarımız 106.800 ve 105.500 olabilir. Bugün BIST’in 106.800-

108.750 arasında ki düşen kanal içerisinde hareket etmesini 

bekliyoruz. Aşırı satımda ve düşen kanal içerisinde hareket ettiğimiz 

için 108.000 ve üzerinde tepkilerde gelebilecek satışlara dikkat 

edilmeli. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı aylık bazda 0,3 

yüzde puan düşüş kaydetti ve %10,8 ile Mayıs 2016’dan bu yana 

en düşük seviyesine geriledi. 

▪ Ekim ayı bütçe açığı 3,3 milyar TL oldu. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Albaraka Türk – 300,000 pay senedini geri alım programı 

dahilinde satın aldı. 

▪ Pegasus’un Ekim ayında yolcu sayısı %12,6 yıllık büyüdü. 

▪ Sabancı Holding’in iştiraki Enerjisa SPK’ya 236 milyon adet 

toplam hissenin (%20 hisse payı) halka arzı için SPK’ya başvurdu. 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

24 Kasım      Kasım Reel Sektör Güven Endeksi&KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,717 -%2.2 -%3.7

BIST-30 132,225 -%2.2 -%3.6

Banka 164,083 -%2.3 -%2.1

Sanayi 120,394 -%2.6 -%6.7

Hizmet 73,246 -%1.3 -%2.6

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 3.88 %0.1 %6.5

EUR/TL 4.59 %2.1 %6.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.24 %1.1 %6.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 209 217 219

Ortalama işlem hacmi * 2.36 2.17 2.00

* 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 

Ağustos düzeltilmiş işsizlik oranı %10,8 oldu 

Ağustos dönemi arındırılmamış işsizlik oranı %10,6 gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre iyileşme kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise aylık 

bazda 0,3 yüzde puan düşüş kaydetti ve %10,8 ile Mayıs 2016’dan bu yana en düşük 

seviyesine geriledi.  

• Tarım dışı istihdamdaki artış 238 bin ile oldukça yüksek gerçekleşirken, söz 

konusu artışın büyük kısmı yine hizmet sektöründeki istihdam artışından 

kaynaklandı.   

• Hükümet yıl sonunda işsizlik oranının %10,8 olmasını beklerken, 2018’de ise 

%10,5’e gerilemesini bekliyor. 

• Hükümetin istihdam piyasasına ilişkin desteklerinin önümüzdeki yılda da devam 

edebileceğini düşünüyoruz. İstihdam sektöründe sürdürülebilir bir iyileşme için 

reformların kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. 

Rapor için tıklayınız. 

 

Ekim ayı bütçe açığı 3,3 milyar TL oldu 

Ekim ayında merkezi yönetim bütçe açığı 3,3 milyar TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı 

ayında kaydedilen 0.1 milyar TL’lik açık rakamına göre önemli bir kötüleşme kaydetti. Faiz 

dışı denge ise sadece 0,2 milyar TL kadar bir fazla kaydetti. Geçen sene aynı dönemde 2,8 

milyar TL fazla verilmişti) gelirler tarafında önemli, bir artış olmasına rağmen (vergi 

gelirleri %26,3 oranında arttı) faiz dışı harcamalarda %30’a yakın yıllık bir artış olması 

bütçe dengeleri açısından bozucu bir faktör olarak karşımıza çıktı. 

• Ancak yılın son çeyreğinde OVP gerçekleme beklentileri çerçevesinde bütçe 

dengelerinde önemli bir bozulma beklentiler dahilinde idi. Kasım-Aralık 

aylarında da bütçedeki bozulmanın bir miktar daha devamı sonrasında, bütçe 

açığının GSYİH’ye oranının %2’lerde gerçeklemesini bekliyoruz.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – 300,000 pay senedini geri alım programı dahilinde ortalama 1,175 TL 

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

yaklaşık 9,1 milyon payı satın almış olup, bu paylar ödenmiş sermayenin %1’ini 

oluşturmaktadır. 

 

Pegasus Hava Yolları <PGSUS TI > Ekim ayı trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre 

Ekim ayında toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 artışla 2,47mn’a 

ulaştı (iç hat +%11; dış hat %15). Yılbaşından itibaren ise Pegasus’un toplam yolcu sayısı 

%14,7 oranında artmış oldu (iç hat +%9,3; dış hat %21,8). Ekim ayında toplam doluluk 

oranları ise %85,.9’ya çıktı (geçen yılın aynı ayında %78,2). Ekim ayında yolcu sayısı ve 

doluluk oranında güçlü büyüme devam ediyor. 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_Agustos_donemi.pdf
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Sabancı Holding’in iştiraki Enerjisa SPK’ya 236 milyon adet toplam hissenin (%20 hisse 

payı) halka arzı için SPK’ya başvurdu. %20 toplam halka arz edilmesi planlanan oran %2 

ek satış hakkını dahil etmektedir. 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST’te işlem hacminin 9,5 milyar TL’ye ulaştığı ve oynaklığın da oldukça ciddi bir 

artış gösterdiği dikkat çekti. Endeks günü %2,2 aşağıda 107,716 seviyesinden kapadı.  

Bugün özelinde yurtiçinde önemli bir veri akışı olmazken, yurtdışında ise Fed bölge 

başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.  

Kur tarafında baskının halen devam ettiği ve Sepet/TL’nin kademeli yükselişini 

sürdürdüğünü görüyoruz. Yurtdışında ise risk iştahında bozulma emarelerinin de önemli 

bir baskı unsuru olduğunu görüyoruz.  

Bugün özelinde dünkü satış sonrasında ufak yukarı yönlü tepki açılışı sonrasında, 

ilerleyen saatlerinde olumlu haber akışının eksikliği buna ek olarak da destekleyemeyen 

global çerçeve neticesinde yine satıcılı bir seyir izlenebileceğini düşünüyoruz.  

110.700 direncini yüksek bir işlem hacmi ile zorladık ve yine geçemedik. 110.700 yeni 

taban oluşumunun tavan noktası oldu ve taban arayışı başladı. Taban noktası olabilecek 

güçlü destek noktalarımız 106.800 ve 105.500 olabilir. Bugün BIST’in 106.800-108.750 

arasında ki düşen kanal içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Aşırı satımda ve düşen 

kanal içerisinde hareket ettiğimiz için 108.000 ve üzerinde tepkilerde gelebilecek satışlara 

dikkat edilmeli. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün ABD’den gelen enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentileri karşılaması ve 

hatta Ekim ayına ilişkin olumlu bir talep görünümü ortaya koymaları sonrasında dolar 

endeksi kayıplarının bir kısmını telafi ederek 93,90 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Dolar 

endeksindeki düşüş hareketine kayıtsız kalan kur, endeksteki yükseliş hareketlerini hızlı 

bir şekilde fiyatlıyor. Dolar endeksi 94,50’den 93’lere indiğinde herhangi bir geri çekilme 

hareketi sergilemeyen USDTRY paritesi, dolar endeksinin dünkü telafi yükselişinde 

yeniden 3,91 seviyesi üzerini test etti. Burada, TL üzerinde özellikle temel faktörlere 

ilişkin olumlu haber akışı eksikliğinin piyasa algısını önemli ölçüde kötü yönde 

etkilemeye devam ettiği ve bu nedenle dolar endeksindeki gerilemenin kur üzerinde bir 

rahatlama yaratamadığı dikkat çekiyor. USDTRY paritesindeki genel görünüme bakılacak 

olursak: Kurun 3,91 seviyesini birçok kere test ettiğini ancak bu seviye üzerinde bir 

kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Kurun bu seviyeyi aşamamasına rağmen, halen daha 

3,87 – 3,90 bandında seyrettiği ve dolar endeksindeki düşüşe rağmen sert bir geri 

çekilmeye maruz kalmadığı görülüyor. Dolayısı ile USDTRY paritesinin 3,90 – 3,91 bandı 

civarındaki seyri yakından takip edilmeli. Kurun 3,91 seviyesi üzerinde tutunması 

durumunda kısa vadede yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8845 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,8861 seviyesi direnç, 3,8678 seviyesi ise destek konumunda. 

3,8861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8971, 

3,8678 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,8502. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün itibariyle 1,1860 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi, ABD’den gelen olumlu 

veriler sonrasında dolar endeksinde görülen değer kazancıyla yönünü aşağı çevirerek 

kazançlarının bir kısmını geri verdi. EURUSD paritesinin, hafta başından bu yana 

sergilediği sert yükseliş hareketi sonrasında mevcut zayıf görünümünün bir düzeltme 

hareketi olduğunu düşünüyoruz. Salı günkü sert yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli 

düşüş trendini yukarı yönlü kıran EURUSD paritesinde, kısa vadede 1,17 seviyesi altına 

tekrar inilmesini beklemiyoruz. 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 paritede Salı günü başlayan yeni yükseliş 

patikasında Fibonacci desteğinin de etkili olduğunu belirtebiliriz. Kısacası, EURUSD 

paritesinin, Salı günkü sert yükselişinin ardından bir süre yatay – zayıf bir seyir izlemesi 

beklenebilir. Ancak bu görece zayıf hareketin 1,17 seviyesi altına sarkmasını 

beklemiyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1778 

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 ABD’den gelen enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentileri karşılaması ve 

hatta Ekim ayına ilişkin olumlu bir talep görünümü ortaya koymaları sonrasında dolar 

endeksi kayıplarının bir kısmını telafi ederek 93,90 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Dolar 

endeksinde dün görülen sert yükseliş hareketi ile birlikte altın fiyatlarının da yönünü 

aşağı çevirdiği ve 1290 seviyesi eşiğinden 1280 seviyesi altına kadar indiği görüldü. Altın 

fiyatlarının bu sabah saatlerin itibariyle 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 

1276 seviyesi civarında dalgalandığını görüyoruz. Bu noktada altının, dolar endeksindeki 

kısa vadeli düşüş eğilimin sürüyor olması nedeniyle, 20 günlük hareketli otalamasına 

denk gelen 1276 seviyesi altına inmesini beklemekteyiz. Mevcut düşüş hareketinin ise 

kısa vadede alım fırsatı orak sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Altındaki teknik seviyelere 

bakacak olursak, bu sabah saatleri itibariyle 1276,37 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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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,565 -%0.6 -%1.1 %0.3 %6.8 %14.6

DAX 12,976 -%0.4 -%3.0 -%0.2 %1.3 %13.0

FTSE 7,373 -%0.6 -%2.1 -%2.1 -%2.0 %3.2

Nikkei 22,028 %1.5 -%2.2 %5.2 %12.3 %17.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,717 -%2.2 -%3.7 %1.2 %12.0 %37.9

Çin 3,403 %0.1 -%0.7 %0.8 %9.4 %9.7

Hindistan 32,760 %0.6 -%0.9 %1.0 %7.7 %23.7

Endonezya 5,972 %1.0 -%0.2 %1.4 %6.8 %13.9

Rusya 2,132 -%1.6 -%1.4 %1.2 %7.0 -%4.5

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

Meksika 47,691 -%0.4 -%2.3 -%4.1 -%3.6 %4.5

Güney Afrika 59,185 -%0.6 -%1.1 %1.8 %9.6 %16.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %13.3 %34.3 %32.5 %26.0 -%6.5

EM VIX 18 %6.5 %12.0 %19.8 %13.7 -%17.5

MOVE 48 %0.5 %9.2 -%2.6 -%15.4 -%33.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8809 -%0.1 %0.4 %6.4 %9.4 %10.1

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

Güney Afrika 14.3849 %0.1 %1.7 %8.0 %9.1 %4.7

Çin 6.624 -%0.2 -%0.1 %0.5 -%3.9 -%4.6

Hindistan 65.21 -%0.3 %0.4 %0.8 %1.8 -%4.0

Endonezya 13534 -%0.1 %0.1 %0.4 %1.7 %0.5

CDS *

Türkiye 211.9 -3.1 7.1 31.9 -31.1 14.2

Brezilya 183.7 2.5 3.4 -3.2 2.6 29.3

Güney Afrika 206.9 -1.2 11.7 25.9 -12.5 a.d.

Endonezya 102.9 2.7 -0.1 1.5 -18.7 30.9

Rusya 138.7 -0.9 1.4 8.2 -1.5 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 %9.4 -0.1 0.1 0.8 0.7 0.5

Hindistan %7.0 0.0 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 -0.03 1.02 0.44 0.28 -0.36

Brezilya %4.8 -0.01 0.05 0.22 0.24 -0.70

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 61.87 -%0.5 -%2.6 %7.0 %19.4 %8.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.33 -%0.7 -%2.6 %6.7 %13.3 %3.0

Altın - USD / oz 1277.7 -%0.4 -%0.5 -%1.7 %3.9 %10.9

Gümüş - USD / t oz. 16.971 -%0.6 -%1.0 -%2.3 %2.5 %6.1

Commodity Bureau Index 429.39 -%0.2 -%0.5 -%0.4 -%1.2 %1.5

* 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. 

 

 


