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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Hisse senetleri piyasasında dün alımların devam ettiği görüldü. 

Özellikle Türkiye-ABD ilişkileri konusunda daha yapıcı söylemlerin 

ortaya çıkması ile beraber risk iştahında bir artış öne çıktı. Bu 

çerçevede BİSt-100 endeksi günü %1,22 yukarı da 93.173 

puandan kapadı. Alımların yine özellikle bankacılık endeksinde 

yoğunlaştığı görüldü. Banka endeksi günü %1,8 yukarıda 

kaparken, sanayi endeksindeki artış %1 olarak gerçekleşti.  

Bugün yurtiçinde Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. 

Kurum tahminimiz politika faizinde herhangi bir değişiklik 

olmaması yolunda.  Ancak piyasa hareketleri çerçevesinde 

özellikle karar notunun takip edileceğini düşünüyoruz. Yurtdışında 

ise dün gerçekleşen ve olumsuz sonuçlanan Brexit oylaması ve 

ardından bugün gerçekleştirilmesi beklenen “güvensizlik 

oylaması” gündemin en ön sırasında yer alacak.  Önemli bir 

belirsizlik unsuru olmasına rağmen piyasa fiyatlamalarının 

nispeten sakin kaldığı dikkat çekti.  Gerek küresel hisse senedi 

piyasalarında gerekse gelişmekte olan ülke kurlarında yatay bir 

görünüm söz konusu. Bu görünüm çerçevesinde bugün BİST-

100’de hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz.  

92.500’de bulunan Aralık ayı tepe noktası kırıldı ve kısa vadede V 

formasyonlu bir dip oluşumu gerçekleşti. 94.200’den gerileyen 

200 günlük ortalama ve düşen ana kanal direncine doğru yönelim 

devam edebilir. İşlem hacmi son bir ayın en yüksek seviyesinde 

gerçekleşmesi olumlu ama trend göstergeleri halen pozitif 

bölgeye geçmiş durumda değil. 94.200’e yönelim bu nedenle ilk 

denemede kar realizasyonları ile karşılaşabilir. 92.500 kısa vadeli 

pozisyonlar için stop-loss noktasıdır.. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK kararı saat 14:00’da açıklanacak. 

▪ Saat 10:00’da Aralık konut satışları açıklanacak. 

▪ Arındırılmış işsizlik oranı %11,5’e yükseldi. 

▪ Kasım ayı perakende satış hacmi endeksi yıllık %6,4 geriledi. 

▪ Hazine piyasalardan 3 milyar TL borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Emlak Konut GYO – Analist toplantısı notları 

▪ Indeks Bilgisayar – OPPO Turkey distribütörlük sözleşmesi 

▪ Kristal Kola – Çay İşletmeleri ihalesine katıldı. 

▪ Pegasus 2019 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪  

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ocak     PPK Toplantısı

                  Aralık Konut Satışları

17 Ocak     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (4 - 11 Ocak)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (4 - 11 Ocak)

                  Kasım Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,173 %1.2 %2.7

BIST-30 117,276 %1.3 %2.9

Banka 120,077 %1.8 %2.8

Sanayi 108,455 %1.0 %3.3

Hizmet 71,858 %0.1 %0.7

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 17.99 18.39 21.35

10 yıllık bono faizi 16.36 16.49 17.96

Kur

USD/TL 5.44 %0.3 %1.3

EUR/TL 6.23 %0.3 %2.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.83 %0.3 %1.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 147 146 140

Ortalama işlem hacmi * 1.17 1.10 0.94

* 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 0.49x 0.44x

FD/Satışlar 1.43x 0.86x 0.79x

FD/FAVÖK 7.9x 5.0x 4.5x

Kar büyümesi %49.2 %22.9 %43.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %12.0 %13.0

Temettü verimi %2.7 %5.2 %6.4

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 

PPK kararı saat 14:00’de açıklanacak 

PPK toplantısı kararında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyoruz. • Piyasa tahminlerinin de 

bu yönde olduğu görülüyor. Faiz kararından ziyade politika karar notunun önem 

kazanacağını düşünüyoruz. Karar notundan “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal 

sıkılaştırma yapılabileceğine” ilişkin söylemin kaldırılması durumunda, piyasa çerçevesinde 

Mart ayında faizi indirimi beklentilerinin arttığı görülebilir. Söz konusu söylemin kalkması 

durumu PPK tarafında nispeten daha “nötr” bir tutuma geçiş olarak algılanabilir. Hemen bir 

sonraki toplantı bir faiz indirimine kesin bir atıfta bulunmuş olunmasa ancak bir sonraki 

hareketin indirim yönünde olacağını işaret eden bir değişiklik olarak öne çıkabilir. 

• Kurum beklentimizi halen Haziran ayında başlayacak bir faiz indirim döngüsü 

yolunda tutmaya devam ediyoruz. Temel nedenimiz ise enflasyondaki belirgin 

düşüşün özellikle  Mayıs-Haziran ayı ile başlayacağı yolundaki tahminimiz. Yarın 

açıklanacak PPK karar notundaki söylem ve 30 Ocak’da TCMB tarafından 

açıklanacak çeyrek dönemli Enflasyon raporu sunumunda TCMB Başkanı 

Çetinkaya’nın açıklamaları gelecek dönem politika faiz patikası tahminleri üzerinde 

etkili unsurlar olabilirler. 

Arındırılmış işsizlik oranı %11,5’e yükseldi 

Ekim dönemi istihdam verilerine göre işsizlik oranı %11,6 oldu. Bir önceki yılın aynı 

döneminde %10,3 idi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 

kötüleşme göstererek %11,3’den %11,5’e yükseldi. Aynı şekilde tarım-dışı işsizlik oranı da 

%13,3’den %13,5’e artış kaydetti. Arındırılmış veriye baktığımızda tarım dışı istihdamda bir 

önceki aya göre sadece 25.000 artış yaşandığı görülüyor. 

• Ekonomik aktivitedeki kötüleşmenin ilk olarak inşaat sektörü istihdamı üzerinde 

etkili olduğu dikkat çekiyor. 

• Öncü göstergelere baktığımızda Kapasite Kullanım oranlarındaki düşüşün devam 

ettiğini, dolaysıyla işsizlik oranındaki düşüşlerin takip edebileceğini anlıyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Kasım ayı perakende satış hacmi endeksi yıllık %6,4 geriledi 

Kasım ayında arındırılmamış endeks bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 oranında düşüş 

gösterdi – endeksteki yıllık düşüş dördüncü ayına taşınmış oldu. Ağustos ayından beri 

kümülatif düşüş %17 seviyesine ulaştı.   

• Kasım ayına ilişkin satış hacim endeksi ve Pazartesi açıklanan sanayi üretimi verileri, 

4Ç18 GSYİH tarafında beklediğimiz %2 oranındaki yıllık düşüş tahmini üzerinde 

aşağı yönlü riskler yaratıyor.  Mevcut noktada 2018 ve 2019 GSYİH büyüme 

beklentilerimizi sırasıyla %2,8 ve %1,5 olarak tutmaya devam ediyoruz.   

Hazine piyasalardan 3 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihale ile piyasadan (ROT satışlar dahil olmak üzere) 3 

milyar TL borçlanma gerçekleştirdi – talep satış rasyolarının her iki ihalede de nispeten 

düşük kaldığı görüldü. Ocak ayı borçlanma program çerçevesinde Hazine, piyasadan ihale 

yoluyla 5 milyar TL borçlanma hedefliyor – Ocak ayı piyasa itfası ise 4,7 milyar TL. 

• Hazine gelecek hafta içerisinde 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi ile beraber 

borçlanma programını tamamlayacak. Projeksiyonlar çerçevesinde söz konusu 

ihalede yaklaşık 2 milyar TL satış yapılması beklenebilir. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_Ekim_2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Emlak Konut REIT – Dün Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen analist toplantısına 

katıldık. Toplantıda şirket üst yönetimi 2018 yılı satış verilerini ve 2019 yılı beklentilerini 

paylaştılar. Şirketin 2018 yılı satış performansı şirket yönetiminin beklentileri dahilinde 

gerçekleşmiş olup, şirket 2018 yılında toplam 6,567 bağımsız bölüm satmış olup, 7,184 

milyon TL net satış hasılatı elde etmiştir. Emlak Konut GYO, yabancı yatırımcılara yaptığı 

konut satışlarından 1,1 milyar TL net satış hasılatı elde etmiş olup, bu rakam 2017 yılında 

415 milyon TL idi. 2019 yılına baktığımızda, şirketin 858.803 m² satış alanı ve 7,3 milyar TL 

satış gerçekleştirmesi beklenmekte olup, satış alanı beklentisi, yıllık bazda %20, gerilemeyi 

işaret ederken, satış cirosu ise, yıllık bazda, %2 artışı göstermektedir. 2019 yılında 

tamamlanacak projelerdeki bağımsız birimlerin %69’u satılmış olup, bu projelerinin 

ilerleme oranları %65’dir. Şirket iki tane gelir paylaşımı modeliyle ihale yapacak olup, 

anahtar teslimi modeli ile yedi tane ihale yapmayı planlamaktadır. Şirketin 2019 yılında 

yapmayı planladığı ihalelerin bedelinin 1,77 milyar TL olmasını beklemektedir. Şirket 

yönetiminin net kar beklentisi 1,2 milyar TL olup, bu rakam 2018 yılı beklentisi olan 1,8 

milyar TL’nin %33 altındadır. 2019 yılındaki daha düşük net kar beklentisinin altında yatan 

ana sebepler projelerin yavaş ilerlemesi ve artan finansman giderleridir. Emlak Konut GYO 

net aktif değerine göre %74 iskontolu işlem görmekte olup, son bir yıldaki ortalama net 

aktif değeri iskonto oranı %63’dür. Diğer taraftan, Emlak Konut GYO 2019 yılı F/K oranı 

olarak 4,7’den işlem görmektedir. 

Ford Otosan – Hedef fiyat 64 TL - Ford Motor ve Volkswagen’in global işbirliği 

çerçevesinde Dün gerçekleşen telekonferansta Ford Otosan’ın fabrikalarının hafif ticari 

araç üretimi için bir seçenek olabileceği ve sendikalarla şu anda görüşme halinde 

olunduğu belirtildi. Şu aşamada global olarak hangi tesiste ne kadar üretim yapılacağıyla 

ilgili detay paylaşılmayacağını belirttiler. Önümüzdeki haftalarda detayların açıklanması 

bekleniyor. 

İndeks Bilgisayar – Şirket OPPO markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik 

mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Şirketin 

Oppo ürünlerinin satışından yıllık 30 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi 

hedeflemekte olup, söz konusu satış rakamı yıllıklandırılmış ciroya %3,5 katkıda 

bulunacaktır. 

Kristal Kola – Şirket Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın 

açmış olduğu 15/01/2019 tarihindeki, 5.500.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlı 

Didi marka soğuk çay ihalesi için  teklif Verdi. 

Pegasus - 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 2019 yılında %6-8 arasında 

kapasite artışı öngörmekte olup gerek yurtiçi hatlarda gerekse yurtdışı hatlarda doluluk 

oranının 2018 seviyeleriyle yatay kalacağını beklemektedir. Hatırlanacağı üzere, 2018 

yılında şirketin yurtiçi hatlardaki doluluk oranı %88,4 ve yurtdışı hatlardaki doluluk oranı 

ise %81,3 olarak kaydedilmişti. İç hatlardaki birim gelirin yıllık bazda 15-20 TL artış 

kaydetmesini ve dış hat birim gelirinin ise yıllık ve Euro bazında yatay kalmasını 

öngörmektedir. Yönetimin FAVÖK marjı beklentisi %22,5-23,5 arasındadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı 

haberi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlü ifadelerinde daha yumuşak bir ton 

takınması sonrasında Türk lirası dün gün içerisinde görece güçlü bir seyir izleyerek 

önceki gün yaşadığı kayıplarını telafi etti. Dolar endeksinde akşam saatlerinde görülen 

düşüşte kurdaki gerilemede etkili oldu. Almanya büyümesinin 2018 yılında %2,2’den 

%1,5’e gerilemesinin ardından euro değer kaybederken, dolar endeksi 96 seviyesi 

üzerine kadar yükseldi. Ancak dolar endeks, Brexit taslağının İngiltere 

Parlamentosu’nda reddedilmesi ile birlikte sterlinde görülen yükseliş nedeniyle 

kazançlarını geri vererek akşam saatlerinde yeniden 96 seviyesi altına indi. Bununla 

birlikte USDTRY paritesi dün gün içerisinde 5,43 – 5,46 seviyeleri arasında hareket etti. 

Bu sabah saatleri itibariyle ise kurun 5,45 seviyesi civarında hareket ettiğini görüyoruz. 

Dolar endeksi bu sabah saatleri itibarıyla 96 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Bu 

noktada, USDTRY paritesindeki bant hareketinin devam etmesini ve kurun kısa vadede 

5,42 – 5,48 arasındaki seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. Bugün gün içerisinde PPK 

toplantısını takip edeceğiz. PPK toplantı kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak. PPK 

toplantısı kararında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Piyasa beklentisi de 

herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Özellikle karar notunun önemli olduğunu 

ve gelecek dönem politika faizi patikasına ilişkin ipuçlarının piyasalar üzerinde etkili 

olabileceğini düşünüyoruz. Kurum beklentimizi halen Haziran ayında başlayacak bir faiz 

indirim döngüsü yolunda tutmaya devam ediyoruz. Söz konusu beklentimizin temel 

nedenini ise enflasyondaki belirgin düşüşün özellikle Mayıs-Haziran ayı ile başlayacağı 

yolundaki beklentimiz oluşturuyor. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün öğlen saatlerinde açıklanan veriye göre Almanya büyümesinin 2018 yılında %2,2’den 

%1,5’e gerilemesinin ardından euro değer kaybederken, EURUSD paritesi de gün içerisinde 

satıcılı bir seyir izleyerek 1,14 seviyesi altına kadar geriledi. Brexit tasarısının Parlamento’da 

reddedilmesi üzerinde sterlindeki yükseliş ve dolar endeksindeki gerileme ile parite 

kayıplarını bir miktar telafi etse de, ilerleyen saatlerde 1,1390 – 1,1420 seviyeleri arasında 

dalgalanmaya devam etti. Parite bu sabah saatlerinde 1,1410 seviyesi üzerinden işlem 

görüyor. Bu noktada teknik gösterge ve formasyonlar paritenin kısa vadede 1,1385 – 

1,1430 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin altını çiziyor. Bugün Almanya 

cephesinden gelecek olan TÜFE verilerini takip ediyor olacağız. Zayıf 2018 büyümesi 

sonrasında iç talebe yönelik gelecek olan veri akışı  eurodaki hareketlilik açısından önemli 

olacak. 
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XAUUSD 

Dolar endeksinde dün gün içerisinde görülen volatil seyir ile birlikte altın fiyatlarında da 

dalgalı bir hareketlilik yaşandığını ve altının gün içerisinde oldukça geniş bir bantta hareket 

ettiğini gördük. Dün akşam saatlerinde dolar endeksinde görülen sert yükseliş hareketi ile 

birlikte 1290 seviyesi altına kadar gerileyen altın, daha sonra Brexit taslağının 

reddedilmesinin ardından sterlindeki yükseliş ve dolar endeksindeki kazançların geri 

verilmesi ile birlikte yeniden 1290 seviyesi üzerine yerleşti. Altın fiyatları bu sabah saatleri 

itibarıyla 1290 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. 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 2,610 %1.1 %1.4 %0.4 -%6.7 %4.1

DAX 10,892 %0.3 %0.8 %0.2 -%13.3 %3.2

FTSE 6,895 %0.6 %0.5 %0.7 -%9.3 %2.5

Nikkei 20,555 -%0.6 %1.1 -%4.4 -%9.6 %2.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,173 %1.2 %2.7 %2.9 %3.8 %2.1

Çin 2,570 -%0.2 %0.8 -%1.1 -%8.8 %2.9

Hindistan 36,318 %0.2 %0.5 %1.2 %0.2 %0.9

Endonezya 6,409 %0.2 %2.4 %4.1 %8.7 %3.7

Rusya 2,440 %0.0 %2.1 %3.1 %4.5 %3.0

Brezilya 94,056 -%0.4 %2.2 %7.6 %22.7 %7.0

Meksika 43,604 %0.5 %0.1 %5.5 -%10.0 %4.7

Güney Afrika 53,534 %0.1 %2.6 %3.8 -%3.4 %1.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%2.5 -%9.1 -%14.0 %52.7 %68.5

EM VIX 20 -%1.5 -%11.3 -%17.2 %14.3 %23.0

MOVE 53 -%4.2 -%10.2 -%5.6 %9.8 %13.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4471 %0.1 -%0.7 %1.6 %12.6 %43.4

Brezilya 3.72 %0.6 %0.2 -%4.9 -%3.4 %12.4

Güney Afrika 13.738 -%0.3 -%1.6 -%4.6 %3.5 %10.9

Çin 6.761 -%0.1 -%1.3 -%2.1 %1.0 %3.9

Hindistan 71.04 %0.2 %1.2 -%1.2 %3.7 %11.2

Endonezya 14090 -%0.2 -%0.4 -%3.4 -%2.1 %3.8

CDS *

Türkiye 370.7 -9.4 10.2 -12.4 64.7 -5.2

Brezilya 182.6 -1.9 -1.2 -11.9 -21.6 -16.8

Güney Afrika 203.5 -2.3 -6.6 -11.2 39.5 -16.2

Endonezya 128.7 -1.2 -2.9 -1.2 25.9 -5.9

Rusya 140.2 -1.9 -5.0 0.5 24.4 -17.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.4 -0.1 -0.4 -1.6 -1.8 4.7

Brezilya %9.2 0.1 0.1 -0.4 -2.2 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 -0.3 -0.2 -0.5 -0.1

Endonezya %8.0 0.0 0.1 -0.1 0.5 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 -0.13 -0.05 -0.18 0.15 a.d.

Brezilya %5.7 0.00 0.84 0.55 0.11 1.16

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 0.00 -0.02 -0.19 0.13 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.64 %2.8 %3.3 %0.6 -%19.5 -%9.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.11 %3.2 %4.7 %1.8 -%26.6 -%13.8

Altın - USD / oz 1288.4 -%0.2 %0.2 %4.2 %3.8 -%1.6

Gümüş - USD / t oz. 15.62 -%0.4 -%0.6 %7.6 -%0.8 -%8.9

Commodity Bureau Index 411.24 -%0.3 -%0.6 -%0.9 -%5.5 -%4.9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 

 

 

 


