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Piyasa Yorumu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası Afrin operasyonu konusundaki sert 

çıkışları ile beraber TL varlıklarda dün global karşılaştırmalarda ciddi 

oranda olumsuz ayrışma görüldü. Bu çerçevede satış baskının öneli 

oranda ortaya çıktığı BİST-100 günü %2,2 oranında aşağıda 112.159 

seviyesinden kapadı.  

Bugüne geldiğimizde gözler yine jeopolitik riskler ve olası operasyon 

konusundaki açıklamalar üzerinde olacak. Ekonomik gündem 

tarafında yurtiçinde Hazine ihalesi takip edilecek, yurt dışında 

Almanya ve İngiltere’deki enflasyon verileri takip edilecek. Gerek 

artan jeopolitik riskler gerekse brent petrolün 70 dolar sınırına 

gelmesi TL varlıklar açısından olumsuz bir yeri işaret ediyor. Ancak 

dün görülen sert satışlar sonrasında bugün tepki alımları ile bir 

başlangıç olabileceğini, günün geri kalanında ise açıklamalar 

çerçevesinde hareket edileceğini düşünüyoruz.  

115.000 üzerinde tutunma çabası ikinci kez başarısız oldu. Seans içi 

düşen trende dönüş yaşandı. 114.000/114.500 artık BIST için yeni ana 

direnç noktaları olurken, 111.900 ana destek ve 111.000 düşen 

trendin kanal desteği olarak her gün gerileyecek. 111.900 üzerinde 

BIST’in dengelenmesini ve dünkü aşırı kaybın bir tepkisini vermesini 

bekliyoruz. 113.000’ne kadar bu tepki gerçekleşebilir. 113.000 

kırılamadığı taktirde 111.900 üzerine baskı daha da fazla artabilir. 

Göstergeler seans içi aşırı satım bölgesinde ve momentum zayıf 

olduğu için 111.900-113.000 bandında dünkü satışların 

konsolidasyonunu görebiliriz. 

 Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Afrin operasyonunun her an başlayabileceğini 

belirtti. 

▪ Ekim dönemi düzeltilmemiş işsizlik oranının bir önceki yılın aynı 

döneminde kaydedilen %11,8 oranından %10,3’e önemli bir 

gerileme kaydettiği görüldü.  

▪ 2017 bütçe açığı 47,4 milyar TL ile GSYİH’nın %1,5’i seviyesinde 

oluştu ve %2 olan resmi hedeften daha iyi bir yeri işaret etti. 

▪ Hazine yarın piyasaya 1,1 milyar TL’lik itfa öncesinde, bugün 12 

ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi gerçekleştirecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta – Aralık ayında prim üretimi yıllık %72 arttı.  

▪ Aselsan – SSM ile 869 milyon TL ve 279 milyon Euro tutarında 

sözleşme imzaladı. 

▪ Pegasus – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı.  

▪ Ulusoy Elektrik - UNDP ile uzun dönemli trafo satış sözleşmesi 

imzaladı. 

▪ SPK, Trabzon Limanı’nın 15,5 TL fiyattan halka arzını onayladı.   

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ocak      Hazine İhalesi (12 ay)

18 Ocak      Haftalık Portföy Hareketleri (5 - 12 Ocak)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (5 - 12 Ocak)

                   PPK Toplantısı

19 Ocak      Fitch Türkiye Değerlendirmesi

22 Ocak      Hazine İhaleleri (5 yıl, 6 yıl)

                   Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 112,159 -%2.2 -%3.6

BIST-30 136,963 -%2.1 -%3.8

Banka 166,425 -%2.1 -%2.4

Sanayi 128,854 -%2.3 -%3.4

Hizmet 79,195 -%1.9 -%5.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.39 13.42 13.33

10 yıllık bono faizi 11.76 11.81 11.77

Kur

USD/TL 3.76 %0.4 -%2.6

EUR/TL 4.60 %2.4 %1.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.18 %1.4 -%0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 225 233 213

Ortalama işlem hacmi * 2.23 2.14 1.93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.76x 0.67x

FD/Satışlar 1.32x 1.32x 1.21x

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %62.2 %11.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.6

Temettü verimi %2.9 %4.1 %4.3

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 

Cumhurbaşkanı Afrin operasyonunun her an başlayabileceğini belirtti  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’e askeri operasyonun her an başlayabileceğini işaret 

etti. Cumhurbaşkanı ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun Suriye’de 

"sınır gücü" kuracağı haberlerine değinen Erdoğan ABD’yi sert bir biçimde eleştirdi. 

Erdoğan, Amerika’nın Türkiye sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar ettiğini 

belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 11:15’de Meclis’teki grup toplantısında 

konuşacak. Buna ek olarak Vancouver’da Kanada ve ABD Başkanlığında 

düzenlenen Kore Yarımadası’nın Güvenlik ve İstikrarı başlıklı özel zirveye 

katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD mevkidaşı Tillerson ile bir araya 

gelerek son gelişmeleri değerlendirmeleri bekleniyor.   

İşsizlik 2016 başından beri en düşük seviyesinde 

Ekim dönemi (Eylül – Ekim – Kasım) istihdam verileri iyileşme kaydetmeye devam etti. 

Mevsimsel etkilerden düzeltilmiş veri 0,3 yüzde puan iyileşme kaydederek %10,3’e 

inerken, tarım dışı işsizlik oranı %12,7’den %12,2’ye geriledi. 

• Ekim döneminde tarım dışı istihdam artışı 155bin olurken, yılbaşından bu yana 

görülen toplam artış, büyük ölçüde hizmet sektörü kaynaklı olarak 1 milyonun 

üzerine yükseldi. 

• Kapasite Kullanım Oranının yeni istihdam ve sabit sermaye yatırımı artışı 

ihtiyacını işaret etmeye devam ediyor.   

Rapor için tıklayınız.  

Bütçe açığı/GSYİH 2017’de %1,5 olarak gerçekleşti 

2017 bütçe açığı 47,4 milyar TL ile GSYİH’nın %1,5’i seviyesinde oluştu ve %2 olan 

resmi hedeften daha iyi bir yeri işaret etti. 2017 yılı genelinde ise faiz dışı denge 9,3 

milyar TL fazla verdi ve GSYİH’nin -%0,2’lik hedefine göre %0,3’ü oranında fazla verdi. 

• 2017 geneline bakıldığında, sermaye harcamaları ile sermaye transferleri ve 

cari transferlerde görülen sırasıyla %18,2, %50,2 ve %20,5’lik artışların etkisi ile 

faiz dışı harcamalar %16,3 yükseliş kaydetti. Gelirler tarafında ise, ekonomik 

aktivitedeki canlanmanın etkisi ile birlikte vergi gelirlerinde %16,8’ik artış 

yaşandığı görülüyor. 

• Hükümet 2018 bütçe açığı / GSYİH’nin %1,9 ‘da oluşacağını öngörüyor. 

2017’de elde edilen 0,5 yüzde puanlık olumlu bir gerçekleşmenin 2018 yılı 

harcamaları için ek alan oluşturacağı görüşündeyiz. 

Rapor için tıklayınız.   

Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi gerçekleştirecek 
Hazine yarın piyasaya 1,1 milyar TL’lik itfa öncesinde, bugün 12 ay vadeli kuponsuz 

tahvil ihalesi gerçekleştirecek (16 Ocak 2019, ilk ihraç).  

• Hazine geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleştirdiği 2 yıllık sabit kuponlu tahvil 

ihalesinde piyasadan 1,5 milyar TL borçlanmıştı.  

• Aralık ayı genelinde 7,9 milyar TL’lik piyasa itfası karşılığında piyasadan 

toplamda 6 ihale ile 7,7 milyar TL kadar bir borçlanma öngören Hazine’nin, 

ayın geri kalanında gerçekleştireceği 5 ihalede piyasadan yaklaşık 6 milyar TL 

borçlanması bekleniyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Ekim_isgucu_istatistikleri.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_Butce_Verileri_Aralik_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta Aralık ayı prim rakamlarını açıkladı. Toplam prim üretimi Aralık’ta %72 yıllık 

büyüyerek 470 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2017 kümülatif olarak prim üretimi %39 artarak 

2,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.  

Aselsan – Şirketten gelen açıklamada, Aselsan Roketsan ve Tübitak SAGE İş Ortaklığı ile 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi 

sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında Aselsan payı 869 milyon TL 

ve 279 milyon Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje 

şirketin almayı beklediği projelerden biri olup, şirketin faaliyetini olumlu etkileyecektir. 

Şirketin 30 Eylül 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 6,4 milyar ABD doları olup, 

şirket 4Ç17’de 782 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalamış olup, 2018 

yılbaşından beri ise, bugün alınan proje dahil olmak üzere, 785 milyon ABD doları 

tutarında sözleşme imzaladı. 

Pegasus – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. Aralık ayında şirketin toplam yolcu sayısı 

%18,4 artış kaydetti ve 2,28 milyon olarak gerçekleşti. Yurtiçi yolcu sayısında, yıllık bazda, 

%17 artış kaydedilirken, yurtdışı yolcu sayısında %21’lik büyüme gerçekleşti. Toplam 

doluluk oranı %83,8 olarak gerçekleşti ve geçen yılın Aralık ayına seviyesi olan %78,3’e 

göre %5,5 artış kaydedildi.  Yurtiçi uçuşlardaki doluluk oranı %85,8 olurken yurtdışı 

uçuşlardaki doluluk oranları %80,6 olarak gerçekleşti. Şirketin toplam yolcu sayısı 2017 

yılında %15 artarken (27,9 milyon yolcu) yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı %10,5 ve yurtdışı 

hatlardaki yolcu sayısı ise %22 büyüdü. Toplam doluluk oranı %84,6 olarak 

gerçekleşirken 2016 yılında %78,6 olarak kaydedilmişti. Yurtiçi hatlardaki doluluk oranı 

%87,2 olarak gerçekleşirken yurtdışı hatlardaki doluluk oranı %80,5 olarak kaydedilmiştir. 

Bu rakamlar 2016 yılında, sırasıyla, %82,9 ve %71,7 olarak gerçekleşti. Açıklanan 2017 yılı 

trafik sonuçları, şirketin 2017 yılı için paylaşmış olduğu beklentilerin hafif üzerindedir.   

Trabzon Liman Isletmeciliği’nin 6,3 milyon hissesinin (%30 pay) 15.5 TL’den halka arzını 

SPK onayladı. 

Ulusoy Elektrik - Şirket ile UNDP (United Nations Development Programme ) uzun 

dönemli trafo satış sözleşmesi (call of agreement)  imzaladı. Sözleşme kapsamındaki 

ürünler 18 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecek olup ürünlerin son kullanıcısı Irak 

Devlet Elektrik İdaresi olacağı belirtildi. İmzalanan sözleşme “Call Of” statüsünde olup, 

adet sınırlaması bulunmamaktadır. Sözleşmenin şirket satışlarına katkısı, şirkete gelen 

siparişler ölçüsünde olacaktır.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Küresel görünümün gelişen ülke piyasaları açısından oldukça destekleyici olmasına 

rağmen, Afrin’e yönelik askeri bir hareket olasılığı ile birlikte TL varlıkların dün itibariyle 

oldukça negatif ayrıştığını gördük. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın 

Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Afrin’e askeri operasyonun her an başlayabileceğini 

belirtmesi üzerine Türk lirasının sert bir şekilde değer kaybettiği, tahvil faizlerinin 

yükselişe geçtiği ve BİST-100 endeksinin de sert bir düşüş sergilediği görüldü. 90.30 

seviyesine altına sarkarak 2014’ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi 

ve destekleyici küresel risk iştahına rağmen, USDTRY paritesi dün, Türk lirasındaki sert 

değer kaybı ile birlikte 3,80 seviyesi üzerini test etti. Bu sabah saatleri itibariyle 3,7950 

seviyesi civarında hareket eden kurun, jeopolitik risklerin varlığını koruyor olması 

nedeniyle bugün içerisinde de negatif ayrışmasını sürdürmesini bekleyebiliriz. Kısa 

vadede USDTRY paritesinin 3,77 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını bekliyoruz. Hafta 

içerisinde ABD’den Çarşamba günü gelecek olan Sanayi Üretimi verisi ve Çin’den 

Perşembe günü gelecek olan GSYİH Büyüme Oranı, Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar 

verileri haftanın en önemli verileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Perşembe 

günü gerçekleşecek olan TCMB PPK faiz oranı kararını da yakından izliyor olacağız. 

TCMB’nin Perşembe günkü toplantısı sonucunda, enflasyonun 1Ç18’de kademeli bir 

gerileme içerisine olacağı ve Türk lirasının dolar karşısında görece olumlu bir seyri izliyor 

olası ile birlikte, faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklememekteyiz. Ayrıca, 

Cuma günü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’den gelecek olan değerlendirme 

sonucunda da herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7948 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,80 seviyesi direnç, 3,7880 seviyesi ise destek konumunda. 3,80 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8155, 3,7880 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7800. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

EUR/USD 

ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasına karşın, dolar Pazartesi günü, önemli 

para birimlerinin tümü karşısında zayıfladı ve 90,30 seviyesi altını test ederek 2014’ten bu 

yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki düşüşün temelinde eurodaki 

güçlenmenin yattığını belirtebiliriz. Güçlü euro – zayıf dolar endeksi kombinasyonu ile 

birlikte yükseliş hareketini istikrarlı bir şekilde sürdüren EURUSD paritesi ise, dün 1,2296 

seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah saatleri itibariyle 1,2255 desteği üzerinde tutunmakta 

olan EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde güçlü görünümünü sürdürüyor. Avrupa 

Merkez Bankasının piyasadaki “parasal genişlemenin süreceği” algısından rahatsızlık 

duyan banka üyelerinin parasal genişlemeyi bitirecekleri tarihe kara verme yönündeki 

adımları EURUSD paritesindeki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceği ihtimalini 

doğuruyor. Dolayısı ile paritedeki yükseliş potansiyelinin bir süre daha devam 

edebileceğini düşünmekle birlikte, EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı 

verebileceğini düşünüyoruz. Gün içi görünüm açısından ise: Paritenin 1,2255 desteğini 

üzerinde tutunması durumunda yeniden yönünü 1,23 seviyesine çevirmesi ve bu seviye 

üzerini kısa vadeli hedef haline getirmesi beklenebilir. Teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,2265 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,2255 seviyesi destek, 1,23 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,23 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2320, 1,2255 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,22. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, gerek tahvil faizlerindeki yükselişin piyasalardaki 

güvenli liman talebini artırıyor olması, gerekse de dolar endeksindeki düşüşün 

süreceğine ilişkin beklentimizin altındaki yükseliş hareketinin devamını işaret etmesi 

nedeniyle altın fiyatlarının kısa vadede 1350 seviyesini hedef almasını beklediğimizi 

sıklıkla belirtmiştik. Dolar endeksindeki sert düşüş hareketinin sürüyor olması ile birlikte 

altın fiyatlarının da yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor. 1340 seviyesi üzerinde 

tutunmaya başaran altın fiyatlarının 1340 – 1350 seviyeleri arasında dalgalanmakta 

olduğunu görüyoruz. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. Empire State İmalat Endeksi verisinin altında sert hareketlenmelere neden 

olacak bir veri olmadığını belirtebiliriz. Ancak yarın ABD’den gelecek olan Sanayi Üretimi 

verilerini yakından izliyor olacağız.  Kısa vadede 1350 hedefimize doğru ilerleyen bir altın 

görmeyi bekliyoruz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1341,25 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1341,59 seviyesi 

destek 1350 seviyesi ise direnç konumunda. 1350 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1352,89, 1341,59 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1335. 

 

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 2,786 %0.7 %1.6 %4.1 %13.3 %4.2

DAX 13,201 -%0.3 -%1.3 %0.7 %4.5 %2.2

FTSE 7,769 -%0.1 %0.9 %3.7 %5.3 %1.1

Nikkei 23,715 %0.9 %0.3 %6.1 %18.9 %5.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112,159 -%2.2 -%3.6 %2.6 %6.6 -%2.8

Çin 3,410 %0.3 %0.2 %4.7 %6.2 %3.4

Hindistan 34,844 %0.2 %1.4 %4.3 %9.0 %2.5

Endonezya 6,382 %0.4 %0.5 %4.7 %9.8 %0.8

Rusya 2,262 %0.0 %2.5 %5.5 %15.3 %7.2

Brezilya 79,752 %0.5 %0.5 %9.8 %21.9 %4.4

Meksika 49,387 %0.5 -%1.2 %2.7 -%3.5 %0.1

Güney Afrika 60,241 %0.3 %0.3 %4.9 %12.4 %1.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %2.8 %10.2 %2.4 -%1.4 -%27.6

EM VIX 15 -%1.2 -%3.7 -%9.7 -%0.2 -%31.7

MOVE 48 -%1.2 %3.3 %1.8 -%9.2 -%33.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7988 %1.3 %1.4 -%1.6 %7.7 %7.8

Brezilya 3.2158 %0.3 -%0.7 -%2.6 %1.1 -%1.1

Güney Afrika 12.3063 -%0.5 -%0.6 -%6.1 -%5.0 -%10.4

Çin 6.4371 -%0.5 -%1.0 -%2.6 -%4.9 -%7.3

Hindistan 63.4925 -%0.2 %0.0 -%0.9 -%1.3 -%6.5

Endonezya 13335 -%0.1 -%0.7 -%1.8 %0.1 -%1.0

CDS *

Türkiye 159.7 0.4 -2.1 -15.5 -13.1 14.2

Brezilya 145.2 -0.4 -0.7 -20.6 -39.7 -28.9

Güney Afrika 140.7 -0.3 -9.0 -22.4 -24.9 a.d.

Endonezya 79.4 0.1 0.2 -12.7 -17.9 -5.5

Rusya 110.0 0.3 -7.1 -7.6 -34.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.2 2.2 -0.5 1.3 0.5

Brezilya %9.9 0.1 -0.1 -0.5 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 -0.2

Hindistan %7.3 0.0 -0.1 0.1 0.8 0.8

Endonezya %6.2 0.0 0.1 -0.3 -0.8 -1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 0.02 0.09 -0.07 -0.21 -0.97

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.12 -0.08 -0.38

Endonezya %3.6 0.00 a.d. a.d. -0.26 -0.77

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70.26 %0.6 %3.7 %11.1 %45.1 %23.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 64.3 %0.8 %4.7 %12.5 %41.3 %19.7

Altın - USD / oz 1334.9 %0.9 %1.0 %7.8 %9.5 %15.9

Gümüş - USD / t oz. 17.141 %1.0 -%0.8 %10.0 %8.2 %7.2

Commodity Bureau Index 439.79 -%0.4 %0.8 %2.6 -%1.0 %3.9

* 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. 

 

 


