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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %2,0 değer artışı 

ile 114.418 seviyesinden kapattı. 

Yatırımcıların bugün de Suriye ile ilgili haber akışını ve olası Afrin 

operasyonuna yönelik gelişmeleri yakından takip edeceklerini 

düşünmekteyiz. Öte yandan, bugün yurt içinde önemli bir açıklaması 

bulunmazken, yurt dışında AB’den açıklanacak olan Aralık ayı TÜFE 

ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Sanayi Üretimi verileri yakından 

izlenecek.  Dolar endeksindeki zayıf seyre rağmen GOÜ para 

birimlerinin de ABD dolarına karşı değer kaybettiğini ve Türk lirasının 

da hafif olumsuz ayrıştığını görmekteyiz. Diğer yandan, Uzakdoğu 

Asya piyasalarında karışık seyir bulunurken, ABD vadeli işlemlerinde 

yatay seyir bulunmaktadır. Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir 

başlangıç olmasını bekliyoruz. 

BIST-100 endeksinde önceki gün 113.000’nin altında dip 

yenilendikten sonra yeniden 113.000’ne doğru bir tepki ve güçlenme 

bekliyorduk ama beklediğimizden daha güçlü bir alımlar geldi ve 

dün ana direnç noktası olarak belirttiğimiz 114.000 ve 114.500 

aralığından tam 8,3 milyar TL işlem hacmi ile tamamladık. Bugün 

dünkü yükselişin üzerine ne kadar daha artış kaydedileceğini ya da 

yükselişin ne kadar korunacağını izleyeceğiz. 113.800/114.000 

üzerinde kalınması ve kapanış gerçekleşmesi yükselişin devamı için 

yeterli olacağını düşünüyoruz. Dünkü alımlar sonrasında 115.000’ne 

doğru yönelim gün içerisinde gerçekleşebilir ama dünkü yükselişin 

kar realizasyonlarının 115.000’den gelmesini söz konusu olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine, dün gerçekleştirdiği 12 ay vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalesinde piyasadan toplamda 300 milyon TL borçlandı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Enka İnşaat – Geri alım programı için yetkilendirme yaptı. 

▪ İş GYO – Tuzla Konut Projesi ve Kadıköy Otel Projesi’nin tahmini 

maliyetlerini açıkladı. 

▪ Pınar Et – Pınar Süt – Yatırım teşvik belgeleri aldı. 

▪ San-El Mühendislik – 38 milyon TL tutarında proje aldı.  

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

23 Ocak      Hazine İhaleleri (10 yıl)

                   Ocak Tüketici Güven Endeksi

25 Ocak      Ocak Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 114,418 %2.0 -%0.5

BIST-30 139,893 %2.1 -%0.6

Banka 171,090 %2.8 %1.6

Sanayi 130,626 %1.4 -%1.1

Hizmet 80,798 %2.0 -%1.7

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 13.50 13.33 13.41

10 yıllık bono faizi 11.98 11.92 11.67

Kur

USD/TL 3.82 %1.6 -%1.1

EUR/TL 4.67 %4.1 %2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.24 %2.8 %0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 226 230 213

Ortalama işlem hacmi * 2.36 2.19 1.96

* 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 1.31x 1.19x

FD/FAVÖK 7.9x 7.3x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %61.9 %11.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.6

Temettü verimi %2.9 %3.9 %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 

Hazine dünkü ihale sonucunda piyasadan ROT dahil 300 milyon TL 

borçlandı 

Hazine, bugün piyasaya gerçekleştireceği 1,1 milyar TL’lik itfa öncesinde dün 12 ay 

vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirdi. Dünkü ihale sonucunda Hazine 

piyasadan ROT dahil toplam 300 milyon TL borçlandı.  

• İhalede talep – satış rasyosu 6.7x ile yüksek bir oranda gerçekleşti. Hazine’nin 

borçlanma maliyeti ise bileşikte %13,53 oldu.  

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

7,7 milyar TL kadar bir borçlanma öngörülüyor. 

• Geçen hafta piyasadan gerçekleştiren 1,5 milyar TL borçlanmayı da göz önüne 

aldığımızda dünkü borçlanma ile beraber, Hazine’nin gelecek hafta açmayı 

planladığı 4 ihalede toplamda 6 milyar TL borçlanması ve Ocak ayı 

borçlanmasını tamamlaması bekleniyor.  

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan tahvil ihalelerinin faizler üzerinde etkili 

olabileceği görüşündeyiz.  

• Ocak ayına ilişkin en yüksek itfa, 24 Ocak’ta gerçekleşecek ve 4,7 milyar TL 

tutarında olacak. Dolayısı ile Hazine, 22 ve 23 Ocak’ta toplamda 4 ihale 

gerçekleştirecek.  

• 22 Ocak’ta: 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil, 

23 Ocak’ta: 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve TÜFE’ye endeksli tahvil 

ihaleleri.  

Daha önce Ocak ayına ilişkin daha yüksek bir geri çevirme rasyosu ile çalışma 

projeksiyonlarının bu ay itibariyle %100’ün altına getirildiği görülüyor.  

• Hazine’nin TCMB’deki hesabı 36,5 milyar TL ile güçlü olmaya devam ediyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Enka İnşaat –Yönetim Kurulu pay geri alım programı dahilinde 4,6 milyon TL nominal 

tutarına kadar kendi paylarını geri alımını gerçekleştirmesi için geri alım için ayrılacak 

fonun en fazla 50 milyon TL olarak belirlenmesine karar verdi. Hatırlanacağı üzere, Enka 

İnşaat 23 Ağustos 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada 18,4 milyon TL nominal 

değerli payları geri alım programı dahilinde satın aldığını ve satın alınan payların 

ödenmiş sermayenin %0,4’ünü oluşturduğunu bildirdi. 

İş GYO – Şirketten gelen açıklamada, Tuzla Konut Projesinin arsa dahil tahmini 

geliştirme maliyetinin yaklaşık 680-700 milyon TL ve İstanbul Kadıköy’de geliştirilmesi 

planlanan ve şirketin %45 ortak olduğu Kadıköy Otel Projesinde ise İş GYO payına 

düşen arsa dahil tahmini geliştirme maliyetinin 135-140 milyon TL olması beklendiği 

açıklandı. Her iki projeye ilişkin inşaat ihalesi henüz yapılmamış olup, ihaleler 

sonrasında kesinleşecek maliyetler ayrıca şirket tarafından paylaşılacaktır. 
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Pınar Süt - Şirket, 22.11.2017 – 22.11.2020 tarihleri arasında ve toplam 169.000.000 

TL'lik sabit yatırım tutarı, 31.189.158 ABD Doları ithal makine, teçhizat tutarı ve 50 

kişilik istihdam kapsamına sahip Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik 

Belgesi'nde öngörülen destek unsurları KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi 

İndirimi %50, YKO %15 ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl şeklindedir. 

Pınar Et – Şirket30.11.2017 – 30.11.2020 tarihleri arasında ve toplam 19.800.000 TL'lik 

sabit yatırım tutarı kapsamına sahip Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik 

Belgesi'nde öngörülen destek unsurları KDV istisnası ve Vergi İndirimi %55, YKO %20 

şeklindedir. 

San-El Mühendislik – Şirketten gelen açıklamada, Aralık ayı içerisinde Gaziantep Atık Su 

Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi kapsamında elektrik işi aldığını bildirildi. Söz konusu 

projenin tahmini tamamlanma süresi 2018 yılının ikinci çeyreği olarak öngörülmüş olup, 

faturalanması planlanan toplam iş tutarı yaklaşık 38 milyon TL’dir. Şirketin 9A17 itibariyle 

yıllıklandırılmış net satışları 43 milyon TL’dir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu için TSK’nın hazırlıklarının 

tamamlandığını açıklamasıyla yükselişini hızlandıran ve dün sabah saatlerinde 3,83 

seviyesini aşan USDTRY paritesi, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Ryan 

Dillon’ın dünkü basın toplantısında "Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil" 

açıklamasında bulunması üzerine 3,80 seviyesinin altına çekildi. Türk lirası dolar 

karşısındaki kayıplarının bir kısmını telafi etmiş olsa da, TL varlıklardaki negatif 

ayrışmanın halen daha etkili olduğunu görmekteyiz. 91 seviyesi altındaki hareketini 

sürdüren zayıf dolar endeksi ve destekleyici küresel görünüme rağmen kurun halen daha 

3,80 civarında hareket ettiğini görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının en kötü performans 

gösteren para birimleri arasında yer alıyor. Bu noktada kurun kısa vadede 3,75 seviyesi 

altına gerilemesini beklememekle birlikte, bugün içerisinde ise 3,78 seviyesi üzerinde 

kalmasını bekliyoruz. Afrin operasyonuna ilişkin veri akışı, TL varlıklardaki kısa vadeli 

görünüm açısından belirleyici unsur olmaya devam edecek. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8018 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,8155 seviyesi direnç, 3,80 seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8290, 3,80 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7880. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimize, EURUSD paritesinin kısa vadede 1,23 seviyesi üzerini hedef 

almasını beklediğimizi belirtmiştik. Dolar endeksindeki zayıf seyrin sürmesi ve Almanya 

cephesinden parasal genişlemenin bu yıl içerisinde bitebileceğine yönelik gelen 

açıklamaların devam etmesi ile birlikte EURUSD paritesi yükseliş olduğunu 1,2322 

seviyesine kadar taşıdı. Ancak, bu sabah saatleri itibariyle paritedeki teknik göstergelerin 

aşırı alım bölgesine girmiş olduğunu ve yükseliş hareketlerinin sınırlanmaya başladığını 

görüyoruz. Bu noktada paritenin aşağı yönlü teknik bir düzeltme hareketi yapması ve 

kazançlarının bir kısmını geri vermesi beklenebilir. Ancak söz konusu düşüşün teknik bir 

düzeltme olarak sınırlı kalmasını ve paritedeki yükseliş eğiliminin korunmasını 

beklediğimizin altını çizmemizde fayda var. Bu noktada paritenin 1,22 seviyesine doğru 

gerilemesi beklenebilir. Genel görünüme bakıldığında ise: 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 EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini 

düşünüyoruz.  Bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Sanayi Üretimi verilerini yakından izliyor 

olacağız. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2248 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,22 seviyesi destek, 1,2255 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2255 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,23, 1,22 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2167. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki gerilemenin durulması ile birlikte yükseliş hareketine ara veren altın 

fiyatlarının, güçlü seviyelerdeki seyrini korumakta olduğunu görüyoruz. ABD tahvil 

faizlerindeki yükseliş hareketinin durulması ile birlikte toparlanan küresel risk iştahının da 

altın fiyatlarındaki yükselişte görülen durulmada etkili olduğunu belirtebiliriz. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, altın fiyatları bu sabah saatlerinde kısa vadeli 

yükseliş kanalının alt sınırı yakınlarında hareket diyor. Bu noktada altının kanalın alt 

sınırına denk gelen 1330 seviyesine doğru gerilemesi beklenebilir. Ancak altının kanal 

sınırında tutunması, yani 1330 seviyesi altına sarkamaması durumunda yönünü yeniden 

yukarı çevirmesi ve düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalması beklenebilir.  Bu 

sabah saatleri itibariyle 1335,63 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1335 

seviyesi destek 1341,59 seviyesi ise direnç konumunda. 1341,59 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1350, 1335 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1330. 

 

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 2,776 -%0.4 %1.0 %3.8 %12.9 %3.8

DAX 13,246 %0.3 -%1.0 %1.1 %5.2 %2.5

FTSE 7,756 -%0.2 %0.3 %3.5 %4.8 %0.9

Nikkei 23,952 -%0.5 %0.2 %5.7 %18.5 %4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114,418 %2.0 -%0.5 %4.7 %7.7 -%0.8

Çin 3,437 %0.0 %0.4 %5.2 %8.2 %3.9

Hindistan 34,771 %0.2 %1.2 %4.1 %8.6 %2.3

Endonezya 6,430 %0.0 %1.0 %5.1 %10.1 %1.2

Rusya 2,258 -%0.2 %1.5 %5.3 %15.3 %7.0

Brezilya 79,832 %0.1 %1.2 %9.9 %22.4 %4.5

Meksika 49,492 %0.2 -%0.4 %2.9 -%3.6 %0.3

Güney Afrika 60,650 %0.7 %0.9 %5.6 %12.7 %1.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 a.d. %15.7 %22.4 %18.7 %5.6

EM VIX 16 a.d. -%1.0 %16.2 %14.4 %1.0

MOVE 46 a.d. -%2.9 -%1.7 -%8.2 -%1.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7968 -%0.1 %0.7 -%0.9 %7.6 %0.0

Brezilya 3.2244 %0.3 -%0.8 -%2.0 %1.3 -%2.5

Güney Afrika 12.2813 -%0.2 -%0.5 -%3.6 -%5.2 -%0.8

Çin 6.444 %0.1 -%1.3 -%2.6 -%4.8 -%1.0

Hindistan 64.0425 %0.9 %0.5 -%0.3 -%0.5 %0.3

Endonezya 13338 %0.0 -%0.7 -%1.8 %0.1 -%1.7

CDS *

Türkiye 162.1 2.4 -3.7 -7.8 -13.1 122.2

Brezilya 144.9 -0.2 -0.6 -18.6 -39.7 90.0

Güney Afrika 142.1 1.3 -6.3 -16.8 -24.9 52.4

Endonezya 78.9 -0.5 2.4 -13.7 -17.9 67.1

Rusya 109.9 -0.1 -4.2 -6.4 -34.6 54.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.1 0.3 -0.2 1.3 0.3

Brezilya %9.9 0.0 -0.1 -0.6 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 a.d.

Hindistan %7.4 0.1 0.0 0.2 0.9 0.1

Endonezya %6.2 0.0 0.0 -0.3 -0.8 -0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 0.04 0.48 0.40 a.d.

Brezilya %4.5 a.d. 0.05 0.00 -0.16 -0.03

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.12 -0.08 -0.01

Endonezya %3.5 a.d. a.d. a.d. -0.22 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 69.15 -%1.6 %0.5 %9.1 %42.8 %3.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.73 a.d. %1.2 %11.5 %38.5 %5.5

Altın - USD / oz 1337.1 a.d. %1.8 %5.9 %8.4 %2.1

Gümüş - USD / t oz. 17.189 a.d. %1.1 %6.6 %7.1 %0.3

Commodity Bureau Index 438.88 a.d. -%0.2 %2.0 -%1.1 %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. 

 

 


