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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 endeksi banka hisselerindeki satışların sonucu 

olarak %0.43 değer kaybı ile 94.348 seviyesinden kapattı. Banka 

endeksinde İş Bankası ve Garanti Bankası’nın olumsuz ayrıştı. 

Bugün yurtiçinde 12 aylık Hazine ihalesi yapılacak olup, yurtdışı 

veri akışında ise, önemli bir veri açıklaması bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, yatırımcıların ana odak noktasının hala Perşembe 

günü açıklanacak olan Orta Vadeli Ekonomik Program olacağını 

düşünüyoruz. Küresel piyasalarda ise, ABD’nin Çin’e yönelik 200 

milyar ABD dolarlık ilave tarifelerin etkilerini izleyeceğiz. Bu 

bağlamda, Uzakdoğu Asya pay piyasalarında hafif satıcılı bir seyir 

bulunurken, Uzakdoğu Asya para birimlerinin ABD dolarına karşı 

hafif değer kayıpları söz konusudur. ABD vadeli işlemlerinde ise, 

hafif satıcılı bir seyir mevcuttur. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, iki günlük 9 milyar TL 

üzerinde bir işlem hacmi ile artı kapanış ardından 6,4 milyar TL 

düzeyinde geri çekilme yaşadık. 95.000’nin altında kapanış yine 

olumsuz olmasına karşın son üç günlük kapanış ile ortalamaları 

yukarı çekti bu nedenle trend göstergeleri de bugün pozitif 

bölgeye yaklaştı. Artı kapanış ya da yatayda seyir devam etmesi 

halinde yardımcı göstergeler pozitif bölgeye geçebilir. 93.800-

94.000’ni bugünde koruyup 95.000’ni yeniden zorlayabiliriz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 12 ay vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. 

▪ Arındırılmış Sanayi Üretimi Temmuz’da yıllık %5,6 artış 

kaydetti. 

▪ Arındırılmamış işsizlik oranı Haziran ayında %10,2’ye yükseldi. 

▪ Ağustos ayında 5,8 milyar TL bütçe açığı verildi. 

Şirket Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – Swap limitlerin yönelik düzenleme 

▪ Beyaz Eşya Sektörü – Beyaz Eşya satışları Ağustos ayında, 

yıllık bazda %22 geriledi. 

▪ Dardanel Gıda – 2018 yılı ihracat beklentileri hakkında 

▪ Klimasan – Bugün %20 bedelsiz sermaye arttırımı yapacak ve 

pay başına 0,0303012 TL (brüt) kar payı dağıtacak. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

18 Eylül    Hazine İhalesi (12 ay)

                 Temmuz Konut Fiyat Endeksi

19 Eylül    Ağustos Konut Satış İstatistikleri

20 Eylül    Orta Vadeli Ekonomik Program 

                  Ağustos Tüketici Güven Endeksi

                  Ağustos Merkezi Yönetim Borç Stoku

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (7 - 14 Eyl.)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (7 - 14 Eyl.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,348 -%0.4 %2.9

BIST-30 116,433 -%0.4 %3.2

Banka 98,161 -%2.4 %2.9

Sanayi 125,188 -%0.4 %1.6

Hizmet 70,215 %0.9 %5.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 24.00 19.25 19.25

AOFM 24.00 24.00 19.25

2 yıllık bono faizi 25.32 24.94 26.95

10 yıllık bono faizi 18.97 18.64 19.95

Kur

USD/TL 6.26 -%3.0 %4.4

EUR/TL 7.29 -%2.3 %6.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.78 -%2.6 %5.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 121 115 120

Ortalama işlem hacmi * 1.40 1.23 1.11

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.9x 6.1x

PD/DD 1.36x 1.01x 0.90x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.43x 0.39x

FD/Satışlar 1.43x 1.08x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.6x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %8.6 %13.8

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.6 %14.0

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.4

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 bugün 12 ay vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek 

Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi düzenleyecek.  

• Hazine geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalesiyle piyasadan 1,6 milyar TL borçlanmıştı.  

• Hazine, bugün ve 25 Eylül’de (5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli) iki tahvil ihalesi 

daha düzenleyerek Eylül ayı borçlanmasını tamamlayacak.  

• Geçen hafta gerçekleşen ihalenin ardından, Hazine’nin geri kalan iki ihalede 

yaklaşık 2 milyar TL borçlanması beklenebilir. 

Arındırılmış Sanayi Üretimi Temmuz’da yıllık %5,6 artış kaydetti 

Arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda %3,5, yıllık bazda ise %5,6 

artış kaydetti – yıllık %2,5’lik artış beklentimizin üzerinde.  

• Takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt gruplarına baktığımızda; 24 alt 

kalemden 18 kalemin yıllık bazda bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bununla 

birlikte ihracat odaklı sektörlerde otomotiv sektörü yıllık %2 artış kaydederken, 

tekstil sektörü üretimi ise %5 artış kaydetti. İç talepten beslenen metalik 

olmayan mineral ürünlerin imalatı (örneğin; çimento … vs) yıllık bazda %6,5 ve 

güçlü turizm sektörü performansından etkilenen gıda sektörü üretimi de %14 

artış kaydetti.  

• Ağustos ayı göstergelerine baktığımızda İSO/Markit PMI Endeksi Ağustos 

ayında, 49 olan Temmuz seviyesinden 46,4’e geriledi. PMI endeksinde Ağustos 

ayında görülen bu gerilemede üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın etkili 

olduğu görülüyor. Diğer taraftan Temmuz ayında beklentilerin üzerinde 

gerçekleşen üretim artışı sonrasında Ağustos ayında aşağı yönlü bir düzeltme 

gelme ihtimalinin daha ön plana çıktığını düşünüyoruz.  

Arındırılmamış işsizlik oranı Haziran ayında %10,2’ye yükseldi  

Arındırılmamış işsizlik oranı Haziran ayında %9,7’den %10,2’ye yükselerek yeniden çift 

haneye çıkarken, mevsimsellikten arındırılmış veri de %10,6’dan %10,9’a yükseldi .  

• Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %12,1  olurken, genç 

işsizlik oranı ise %17,8’den %19,4’e yükseldi.  

Ağustos ayında 5,8 milyar TL bütçe açığı verildi 

Merkezi yönetim bütçe dengesi Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık verirken, Ocak – 

Ağustos dönemi kümülatif açık 50,8 milyar TL’ye yükseldi.  

• Ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Ocak – Ağustos dönemi 

kümülatif dengede ise 559 milyon TL faiz dışı açık söz konusu.  

• 12 aylık bütçe açığının 68 milyar TL’den (GSYİH’nın %2’si), 73 milyar TL’ye 

(GSYİH’nın %2,1’i) yükseldiği görülüyor. Faiz dışı açık ise yıllık olarak 2,1 milyar 

TL’den 4,2 milyar TL’ye (GSYİH’nın %0,1’i) artış gösterdi.  
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Şirket Haberleri 

Bankacılık Sektörü – BDDK daha evvel belirlemiş olduğu ve yasal özkaynakların %25’i 

ile sınırlı olan swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım 

yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev 

işlemlerinin limitini de değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme ile, %25 sınırlamasına dahil 

edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri 

vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması uygun bulunduğu açıklandı. 

Beyaz Eşya Sektörü – Beyaz Eşya satışları Ağustos ayında, yıllık bazda %22 geriledi ve 

yılın ilk sekiz ayında beyaz eşya satışlarındaki daralma %12 olarak gerçekleşti. 

Dardanel Gıda – Şirketten gelen açıklamada, şirketin 2017 tüm yıl ihracat cirosu 

13.655.725 ABD doları olarak gerçekleşirken aynı rakam 2018 yılı başından itibaren 17 

Eylül 2018 tarihine kadar 13.475.839 USD olduğu ve ayrıca, 10 farklı ülkeden 20.375.029 

USD ihracat siparişi alındığı açıklandı. Bu durumda şirketin bu yılki ihracat satışlarının 

geçen yıla nazaran en az %248 artarak 33.850.868 USD'nin üstünde bir rakamla 

gerçekleşeceği bildirildi. 

Klimasan – Bugün %20 bedelsiz sermaye artırımı yapacak ve pay başına 0,0303012 TL 

(brüt) kâr payı dağıtacak. Temettü verimi: %0.51 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksindeki düşüş hareketine rağmen, yurt içi piyasalardaki siyasi söylemlerin 

etkisi ile birlikte Türk lirası dolar karşısındaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bununla 

birlikte USDTRY paritesi dün 6,16’lı seviyelerinden 6,32 seviyesi üzerine yükseldi. USDTRY 

paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,30 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu sabah 

saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir söz konusuyken, 

Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri arasında yer aldığı 

görülüyor. Yurt içerisindeki siyasi söylemlerin sert bir şekilde fiyatlanmasının ardından, 

TCMB’nin sert faiz artırımı sonrasında oluşan olumlu risk algısı ile birlikte, Türk lirasının 

pozitif ayrışmaya kaldığı yerden devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte 

USDTRY paritesinin kısa vadede 6,35 seviyesini yukarı yönlü aşmasını beklememekle 

birlikte, kurun 6,30 – 6,35 bandından 6,20 seviyesine doğru geri çekilmesini bekliyoruz. 

Dün Türk lirasında görülen hızlı hareketlilik, piyasanın siyasi risklere halen daha oldukça 

duyarlı olduğunun sinyalini verdi. Bu nedenle Perşembe günü açıklanacak olan Orta 

Vadeli Ekonomik Program, kurdaki kısa vadeli görünüm açısından temel belirleyici faktör 

olacaktır. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 6,3252 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerde 6,2800 

ve 6,1900 seviyeleri destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 6,3300 ve 6,4100 seviyeleri 

direnç konumunda bulunuyor. Ancak kurun mevcut seviyelerdeki seyrinin oldukça kısa 

bir dönemi içeriyor olması ve bu seviyelerin çokça test edilmemiş olması dolayısı ile, söz 

konusu destek ve dirençlerin güçlü seviyeler olmadığını belirtmek gerekir. 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Benoit Coeure, Bankanın er ya da geç, 

politikasını sıkılaştırmaya başladığında, faiz artırımlarının hızı konusunda daha açık bir 

yönlendirme sağlamaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Coeure’un açıklamalarının 

ardından euro değer kazanırken, EURUSD paritesi 1,1620’li seviyelerden 1,17 seviyesine 

doğru yükseldi. Asya seansı içerisinde 1,17 seviyesi üzerine yükselen EURUSD paritesi, bu 

sabah saatleri itibariyle 1,17 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği üzere parite, bir “dönüş” formasyonu olan ve yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir yükseliş hareketinin başlayabileceğinin işaretini veren ters omuz 

– baş – omuz formasyonunun boyun çizgisini yukarı yönlü kırma girişim içerisinde. 

Paritenin 1,17 seviyesini aşması ve söz konusu formasyonun çalışması durumunda 

istikrarlı bir yükseliş hareketinin başlaması beklenebilir. Paritedeki temel görünüm de 

mevcut seviyelerdeki seyrin kalıcı olmayacağını ve paritenin yeniden 1,20 seviyelerine 

doğru yükselebileceğini işaret ediyor. Fed’in faiz artırımlarının piyasalarda büyük ölçüde 

fiyatlanmış olması, ABD’de artan enflasyon ve büyüme karşısında faiz artırımları 

konusunda aceleci olmaktan kaçınan FOMC üyeleri ve ECB’nin 2019 yılı itibariyle 

gündeminin “faiz artırımı” olgusuna çevrilecek olması ile birlikte EURUSD paritesinde orta 

vadede 1,20 üzerinin hedef alınabileceği görüşündeyiz.  Paritedeki kısa vadeli teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1690 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1670 seviyesi destek, 1,1694 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1694 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1722, 1,1670 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1650. 
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XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Benoit Coeure, Bankanın er ya da geç, 

politikasını sıkılaştırmaya başladığında, faiz artırımlarının hızı konusunda daha açık bir 

yönlendirme sağlamaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Coeure’un açıklamalarının 

ardından euro değer kazanırken, dolar endeksinin de değer kaybettiğini ve yeniden 

94,50 seviyesinin altına gerilediğini gördük. Doalr endeksindeki gerileme ile birlikte 1205 

seviyesi üzerini test eden altın fiyatlarının bu sabah saatleri itibariyle 1200 seviyesinin 

hemen altında hareket ettiğini görmekteyiz. Bu noktada, aşağıdaki grafik üzerinden de 

görebileceğimiz üzere, altın fiyatları kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış 

durumda. Bu nedenle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir trendin oluşmasını ve altının kısa 

vadede 1200 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Altındaki orta vadeli 

beklentimiz de mevcut düşük seviyelerin alım fırsatı verebileceği yönünde: Petrol 

fiyatlarındaki yükseliş, küresel siyasi ve jeopolitik riskler ve faiz artırımlarında aceleci 

davranmak istemeyen FOMC üyeleri ile birlikte altın fiyatlarındaki mevcut seviyelerin alım 

fırsatı verebileceğini ve altının önümüzdeki dönemde 1225 ve 1250 seviyelerini hedef 

haline getirebileceğini düşünüyoruz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1199,60 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1195 seviyesi destek, 1200 seviyesi ise direnç konumunda. 1200 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1207,02, 1195 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1190,62. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,889 -%0.6 %0.4 %1.4 %5.0 %8.0

DAX 12,096 -%0.2 %0.9 -%0.9 -%2.4 -%6.4

FTSE 7,302 %0.0 %0.3 -%3.4 %1.9 -%5.0

Nikkei 23,095 %1.1 %4.3 %4.8 %7.7 %2.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,348 -%0.4 %2.9 %6.3 -%19.5 -%18.2

Çin 2,652 -%0.1 -%0.6 -%0.8 -%19.0 -%19.9

Hindistan 37,586 -%1.3 -%0.9 -%1.0 %13.3 %10.4

Endonezya 5,824 -%0.6 -%0.7 %0.1 -%8.2 -%8.9

Rusya 2,374 %0.6 %1.6 %5.3 %3.4 %12.5

Brezilya 76,789 %1.8 %0.5 %1.0 -%9.5 %0.5

Meksika 49,399 -%0.4 %1.1 %2.3 %4.0 %0.1

Güney Afrika 56,299 -%0.5 -%0.7 -%0.6 -%3.1 -%5.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %13.3 -%3.4 %8.2 -%13.4 %23.9

EM VIX 22 %7.7 -%2.4 %2.7 %8.9 %32.4

MOVE 47 -%1.4 -%1.9 -%7.7 -%20.7 %0.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.3143 %2.4 -%2.3 %4.8 %61.1 %66.4

Brezilya 4.1343 -%1.0 %1.2 %5.7 %26.0 %25.0

Güney Afrika 14.917 -%0.1 -%1.8 %1.9 %24.6 %20.5

Çin 6.857 -%0.2 %0.0 -%0.3 %8.2 %5.4

Hindistan 72.5088 %0.9 %0.1 a.d. %11.7 %13.5

Endonezya 14880 %0.5 %0.2 a.d. %8.2 %9.7

CDS *

Türkiye 432.1 -16.2 -83.5 39.0 124.9 -2.9

Brezilya 283.3 -2.7 3.6 41.0 120.1 18.3

Güney Afrika 219.1 -1.5 -23.6 20.8 52.2 6.8

Endonezya 136.4 2.0 -9.0 19.6 37.1 9.4

Rusya 161.5 -2.6 -16.9 18.3 31.8 4.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.0 0.3 -1.0 -3.2 6.2 7.3

Brezilya %12.3 -0.1 0.0 0.4 2.8 a.d.

Hindistan %8.1 0.0 -0.1 a.d. 0.5 0.8

Endonezya %8.4 0.0 -0.2 a.d. 1.7 2.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.7 0.15 -0.71 -0.69 1.81 a.d.

Brezilya %6.2 0.01 0.09 0.53 1.28 1.65

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.65

Endonezya %4.5 0.04 -0.09 a.d. 0.50 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 78.05 -%0.1 %0.9 %8.7 %17.9 %16.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 68.91 -%0.1 %2.0 %4.6 %10.5 %14.1

Altın - USD / oz 1201.2 %0.4 %0.6 %2.1 -%8.5 -%8.3

Gümüş - USD / t oz. 14.122 %0.6 %0.3 -%3.5 -%12.8 -%17.6

Commodity Bureau Index 410.51 %0.4 -%0.7 -%0.7 -%7.5 -%5.0

* 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

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
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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. 

 

 

 

 

 


