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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

TL varlıklar üzerindeki satışlar devam ederken, BİST-100 endeksi 

dün günü %1,8 oranında aşağıda 101.540 seviyesinden kapadı. 

Gerek faiz gerekse kur tarafında yükselişlerin devam ettiği görüldü.   

Bugün sabah saatlerinde kur tarafındaki baskının devam ettiği 

dikkat çekiyor. Dün gerçekleştirilen ihale sonuçlarının zayıf olduğu 

görülürken, 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinin sırasıyla %16,8 ve %14,7 

seviyelerinde oldukça yüksek seyrettiklerini belirtmek gerekir. Veri 

takviminde bugün yurtiçinde Mart ayı sanayi üretimi verileri takip 

edilecek. Yurtdışında ise Euro bölgesi tarafında TÜFE verileri, ABD 

tarafında ise sanayi üretimi verileri izlenecek.  

TL’deki zayıf seyrin devamına rağmen bugün ABD vadelilerinde ve 

petrol fiyatlarında yatay bir seyir olduğu görülüyor. Bu çerçevede 

bugün BİST tarafında nispeten yatay bir açılış bekliyoruz.       

BİST-100’de dün gelen satışlar 101.300/101.900 bandında karşıladı. 

101.300’de alımların gelmesi ile birlikte tepki süreci ve taban 

oluşumu bozulmamış oldu. Bugün yine 101.300 seviyesini takip 

edeceğiz. 101.300’de tutunma başarılı şekilde sonuçlanırsa 103.300 

seviyesine tepki ve endeksin nefes alması beklenebilir. 101.300 

kırılması ve tepki süreci sona ermesi durumunda ise önce 100.000 

ve ardından 97.500 desteklerine geri çekilme olabilir. 103.300 

kırılması durumunda ise ilk hedef 105.100 olacaktır 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Mart ayı Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. 

▪ Arındırılmış işsizlik %9,9’da yatay seyrediyor. 

▪ Yıllık bütçe açığı Nisan ayında yatay bir seyir izledi. 

▪ Dün gerçekleştirilen hazine ihaleleri sonuçları zayıftı. 

Şirket Haberleri 

▪ Aksa Akrilik, 15 Mayıs 2018 tarihinde Borsa İstanbul'dan 

517.870 nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. 

▪ BIMAS, mevcut payların alım programı kapsamında 09 - 15 

Mayıs 2018 tarihleri arasında 368.373 adet pay geri aldı. 

▪ Tümosan, Belarus menşeli VOLAT (Minsk Wheel Tractor Plant 

Open Joint Stock Company) firması ile, karşılıklı gizlilik 

sözleşmesi imzaladı. 

 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Mayıs   Mart Sanayi Üretimi Endeksi

17 Mayıs   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (4 - 11 Mayıs)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (4 - 11 Mayıs)

                   Mart Konut Fiyat Endeksi

18 Mayıs   TCMB Mayıs Beklenti Anketi

                   Nisan Konut Satış İstatistikleri

21 Mayıs   Nisan Merkez Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,540 -%1.8 %2.2

BIST-30 124,896 -%1.7 %2.7

Banka 143,131 -%2.8 %2.0

Sanayi 122,419 -%1.1 %3.5

Hizmet 73,398 -%1.4 %1.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 13.50 13.50 13.50

2 yıllık bono faizi 16.80 16.10 15.53

10 yıllık bono faizi 14.71 13.90 14.04

Kur

USD/TL 4.39 %2.6 %7.7

EUR/TL 5.24 %2.8 %4.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.82 %2.7 %5.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 183 184 207

Ortalama işlem hacmi * 1.56 1.58 1.81

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 7.1x 6.3x

PD/DD 1.10x 1.07x 0.96x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.63x 0.56x

FD/Satışlar 1.32x 1.20x 1.09x

FD/FAVÖK 7.9x 6.6x 6.0x

Kar büyümesi %13.5 %68.9 %12.9

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.1 %14.8

Temettü verimi %2.9 %4.6 %5.2

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 

Bugün saat 10:00’da Mart ayı Sanayi Üretimi verileri açıklanacak 

Arındırılmamış Şubat sanayi üretimi, yıllık %9,9 artış kaydederek piyasa beklentisi 

paralelinde bir gerçekleşme göstermişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriye 

baktığımızda ise sanayi üretiminin, Ocak ayındaki %0,9’luk düşüşün ardından aylık bazda 

%0,2 gerileme kaydetmiş olduğunu gördük. Ancak, büyüme dinamiklerinin şimdiye kadar 

sergilediği performansın beklentilerin üzerinde olduğunu da belirtmek gerekir.  

• Mart ayı sanayi üretimi büyümesine ilişkin, PMI verisindeki sert gerileme bir miktar 

düşüş yaşanabileceğinin sinyalini veriyor. İSO/Markit PMI Endeksi Mart ayında 

51,8’e gerileyerek Nisan 2017’den bu yana en düşük seviyesine inmişti. Bunun yanı 

sıra, öncü dış ticaret verileri de sanayi üretimi büyümesinin Mart ayında 

yavaşlayabileceğini gösteriyor. Bu çerçevede özellikle enerji ve altın harici aramalı 

ithalatını (euro bazında) yakından izliyoruz. Bu cephede, aylar boyunca kaydedilen 

yıllık %45 - 50’lik yükselişin ardından Mart ayında yıllık %29’luk bir yükseliş gördük. 

Arındırılmış işsizlik %9,9’da yatay seyrediyor 

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %9,8’de sabit kalırken, arındırılmış işgücüne 

katılım oranı %53,2 seviyesi ile yatay bir görünüm sergiledi. Tarım-dışı işsizlik oranı ise 

%11,6’ya gerileyerek 2016 sonundan bu yana görülen iyileşmeyi 2,6 yüzde puana taşıdı. 

• Tarım-dışı istihdamdaki yükseliş 108.000 kişi ile Şubat ayında da devam etti ve yıllık 

bazda yükselişini 1,3 milyona taşıdı. Söz konusu yükselişin %55’i hizmet 

sektöründen kaynaklanıyor. 

• Sanayi sektöründe son aylarda görülen yükselişe rağmen, mevsimsellikten 

arındırılmış sanayi üretimi büyümesi Ocak ve Şubat aylarında %0,95 ve %0,23’lük 

düşüş kaydederek zayıf bir görünüm ortaya koydu. Yine de, güçlü bir performans 

sergileyen arındırılmış dış ticaret verileri, istihdam sektörünün Mart ayında iyi bir 

resim ortaya koymasını sağlayabilir. Mart ayı arındırılmış ihracatı aylık bazda %4 

artarken, ithalatta bir değişim görülmedi.    

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Yıllık bütçe açığı Nisan ayında yatay bir seyir izledi  

Merkezi bütçe açığı Nisan ayında yıllık %7’lik artışla 2,8 milyar TL olurken, yıllık açık 

değişmeyerek 52,7 milyar TL oldu (GSYİH’nin %1,6’sı). Faiz dışı denge ise 0,3 milyar TL’lik 

oldukça düşük bir fazla verdi. Yıllık faiz dışı fazla ise 7,4 milyar dolarda (GSYİH’nin %0,2’si) 

sabit kaldı. Nisan ayı nakit bütçe verilerindeki zayıf görünüme rağmen, merkezi hükümet 

bütçe verileri görece ılımlı bir görünüm ortaya koydu. Hükümet 2018 bütçe açığı /GSYİH’nin 

%1,9 olacağını öngörüyor. 2017’de %1,5 ile beklentilerden daha iyi gerçekleşen oran, 2018 

yılı için ek alan yaratabilir. Ancak, hükümetin 24 Haziran seçimleri öncesinde açıkladığı ek 

teşvik paketler, resmi bulanıklaştırarak mali normalleşme beklentisine gölge düşürmekte 

Dün gerçekleştirilen hazine ihaleleri sonuçları zayıftı  

Hazine gerçekleştirdiği iki ihale ile birlikte (2y ve 5y sabit kuponlu) piyasalardan toplam 

3,06 milyar TL borçlandı. TL varlıklara karşı risk algısının oldukça zayıf olduğu bir ortamda 

ihalelerde gerçekleşen talep/satış rasyoları zayıf bir görünümü işaret etti. (5y sabit kuponlu 

tahvil 1.5x  ve 10y TÜFE’ye endeksli 1.6x). Bu çerçevede de borçlanma maliyetlerinin; 2 yıl 

vadeli ihalede 16,6%,  5 yıl vadeli ihalede ise 15,9% ile yüksek gerçekleştiği görüldü.  

Hazine bu iki ihale ile birlikte Mayıs ayı borçlanma programını tamamlamış oldu ve 

böylelikle Mayıs ayında toplamda 3,06 milyar TL ile borçlanma projeksiyonu altında bir 

borçlanma gerçekleştirdi – geri çevirme rasyosu %109. (planlanan %132 idi) 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_subat_donemi.pdf
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Şirket Haberleri 

Aksa Akrilik, 15 Mayıs 2018 tarihinde Borsa İstanbul'dan 517.870 nominal 

değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. Satın alma programı doğrultusunda 

alınan toplam Aksa paylarının nominal değeri 542.807 olmuştur. (Şirket 

sermayesine oranı % 0,293) 

BIMAS,  mevcut payların alım programı kapsamında 09 - 15 Mayıs 2018 tarihleri 

arasında 368.373 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu BIMAS payları önceki 

programlarda yapılan alımlarla birlikte 1.598.653 adete ulaşmıştır. (Şirket 

sermayesine oranı %0,53) 

Tümosan, ticari ve savunma sanayii konularında ilgili görüşmeleri başlatmak ve 

bilgi transferi yoluyla gelecekte oluşabilecek iş birlikteliklerini değerlendirmek 

üzere, Belarus menşeli VOLAT (Minsk Wheel Tractor Plant Open Joint Stock 

Company) firması ile, karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzaladı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası ve tahvil faizleri, geçtiğimiz hafta yapılan ekonomi yönetimi toplantılarının 

ardından oluşan faiz artırım beklentilerinin bozulması ile birlikte dün rekor düşük 

seviyelere geriledi. TL varlıklarındaki satıcılı görünümün yanı sıra, dolar endeksindeki 

güçlenme de kurdaki yükselişi besledi. Dün ABD’den gelen olumlu Perakende Satışlar 

verilerinin ardından dolar endeksi sert bir şekilde yükselişe geçerek 93 seviyesi üzerine 

yerleşti. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte USDTRY paritesi 4,47 seviyesi üzerine 

yükselirken, 2 ve 10 yıllık tahvil faizi sırasıyla %17,15 ve %14,81’e yükseldi. Piyasadaki 

genel beklenti, TCMB’nin 200 – 250 baz puanlık acil bir faiz artırımı duyurusunda 

bulunabileceği yönündeydi. Ancak bu beklentilerin büyük ölçüde azaldığı görülüyor. Bu 

durumun TL üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Türk lirasındaki 

satıcılı seyrin sürmesini ve kurun kısa vadede 4,50 seviyesine doğru yükselişine devam 

etmesini beklemekteyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım 

oranı, Yapı Ruhsatları ve Konut Satışları verileri yakından izlenecek. Ayrıca, FOMC üyesi 

Bostic’in (oy sahibi) konuşması da takip edilecek. USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 4,4485 seviyesinden işlem görüyor. Paritede rekor seviyelere yakın bir bölgede 

bulunulduğundan dolayı yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilecek güçlü bir direnç veya 

düşüş hareketlerinde destek görevi görebilecek önemli bir seviyemiz bulunmuyor. 
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EUR/USD 

ABD’de Nisan ayı Perakende Satışlar %0,3 artış kaydederek beklentiler dahilinde bir 

performans sergiledi. Çekirdek veri ise beklentilerin ürerinde gerçekleşti. ABD’den gelen 

olumlu Perakende Satışlar verilerinin ardından dolar endeksi sert bir şekilde yükselişe 

geçerek 93 seviyesi üzerine yerleşirken, EURUSD paritesi de yeniden 1,18’li seviyelere 

kadar geri çekildi. 1,20 seviyesi altına gerileyerek uzun vadeli yükseliş kanalını aşağı kıran 

ve yeni bir düşüş trendine giren paritenin, kısa vadede düşüş eğilimini korumasını 

beklemekteyiz. Paritenin bugün içerisinde 1,18 – 1,1860 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Bugün içerisinde Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan TÜFE 

verilerinin yanı sıra, ABD’den gelecek olan Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım oranı, Yapı 

Ruhsatları ve Konut Satışları verileri yakından izlenecek. Ayrıca, FOMC üyesi Bostic’in (oy 

sahibi) konuşması da takip edilecek. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1834 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1815 seviyesi destek, 1,1861 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1887, 

1,1815 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1758. 

 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün ABD’den gelen ve olumlu bir performansı işaret eden Perakende Satışlar verilerinin 

ardından dolar endeksinin sert bir yükseliş kaydettiği ve yeniden 93 seviyesi üzerine 

yerleştiği görüldü. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte düşüş hareketini genişleten 

altın fiyatları ise, Aralık ayından bu yana ilk defa 1300 seviyesi altına geriledi. Bu noktada, 

altın fiyatlarındaki mevcut seviyelerin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, 1300 seviyesi 

altındaki hareketlerin alım fırsatı vereceği görüşündeyiz. Artan jeopolitik risklerin ve 

yükselen petrol fiyatlarının altını yukarı yönlü destekleyeceğini düşünmekle birlikte, 

ABD’de hızlanan enflasyon ve bunun karşısında çok da aceleci davranmak istemeyen Fed 

üyelerinin de altında orta – uzun vadeli yönün yukarı olduğu yönündeki görüşümüzü 

desteklediğini görüyoruz. Dolayısı ile mevcut seviyelerin alım fırsatı olduğu 

görüşündeyiz. Altın önümüzdeki dönemde yeniden 1360 seviyesine doğru yükselişe 

geçmesini beklemekteyiz. Dolayısı ile yatırımcılarımıza olası geri çekilmelerde 

oluşabilecek alım fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Altındaki kısa vadeli teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1293,68 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 seviyesi destek, 1297,89 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1300, 1292,67 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1287,90. 

 

 

 

 

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 2,711 -%0.7 %1.5 %1.3 %4.9 %1.4

DAX 12,970 -%0.1 %0.4 %4.7 -%0.6 %0.4

FTSE 7,723 %0.2 %2.1 %7.3 %4.5 %0.5

Nikkei 22,818 -%0.2 %1.6 %4.3 %1.9 %0.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,540 -%1.8 %2.2 -%8.3 -%5.1 -%12.0

Çin 3,192 -%0.3 %0.8 %2.3 -%6.4 -%3.7

Hindistan 35,544 -%0.7 -%0.1 %2.9 %6.6 %3.6

Endonezya 5,838 -%1.2 -%0.2 -%8.3 -%4.5 -%9.3

Rusya 2,337 -%0.9 %1.7 %9.0 %9.6 %10.8

Brezilya 85,130 -%0.1 %2.6 %2.7 %17.4 %11.4

Meksika 46,259 -%0.6 -%1.0 -%4.5 -%3.1 -%6.3

Güney Afrika 57,892 -%1.2 %0.4 %2.0 -%2.8 -%2.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %13.1 -%0.5 -%16.0 %11.4 %32.5

EM VIX 19 %11.3 %1.7 -%10.8 %5.1 %19.2

MOVE 53 %8.9 %7.9 %3.0 %9.7 %13.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.4465 %1.8 %2.6 %8.5 %14.6 %17.1

Brezilya 3.6549 %0.9 %2.6 %6.8 a.d. %10.5

Güney Afrika 12.575 %2.0 %0.0 %4.2 -%12.6 %1.6

Çin 6.3775 %0.6 %0.1 %1.6 -%3.7 -%2.0

Hindistan 68.1075 %0.9 %1.5 %4.4 %4.4 %6.6

Endonezya 14037 %0.5 -%0.1 %2.1 %3.7 %3.5

CDS *

Türkiye 254.7 16.6 -2.2 37.8 -36.4 40.8

Brezilya 189.4 4.1 -13.0 30.3 -28.0 37.4

Güney Afrika 168.4 7.1 -14.7 20.9 -58.2 34.6

Endonezya 116.6 3.8 -17.1 31.2 -15.3 45.0

Rusya 134.6 5.3 -14.4 0.7 -24.7 23.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.7 0.8 0.7 1.6 2.3 3.0

Brezilya %10.2 0.1 0.2 0.3 a.d. a.d.

Hindistan %7.9 0.1 0.3 0.5 0.9 0.6

Endonezya %7.1 0.0 -0.2 0.5 0.4 0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.1 0.43 0.37 1.26 1.64 a.d.

Brezilya %5.4 0.14 0.01 0.44 0.57 0.82

Güney Afrika %5.2 0.00 0.03 0.45 0.30 0.71

Endonezya %4.5 0.03 -0.18 0.45 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 78.43 %0.3 %4.8 %8.1 %26.8 %17.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 71.31 %0.5 %3.3 %5.8 %28.9 %18.0

Altın - USD / oz 1290.3 -%2.1 -%1.8 -%4.1 %1.0 -%1.5

Gümüş - USD / t oz. 16.194 -%2.3 -%1.2 -%2.8 -%4.6 -%5.5

Commodity Bureau Index 442.25 -%0.3 -%0.4 %0.6 %3.0 %2.3

* 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

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 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(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. 

 

 

 

 


