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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,23 değer kazancı 

ile 116,856 seviyesinden kapattı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri 

açıklaması bulunmazken yatırımcıların olası Afrin operasyonu ile ilgili 

haber akışının yakından takip etmeye devam edeceklerini 

beklemekteyiz. Diğer yandan, bu gece açıklanacak olan Fitch’in ülke 

notu değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik beklememekteyiz.  

Yurtdışı gündemde de önemli bir veri açıklaması bulunmazken, bu 

gece yarısına kadar ABD’de Senato’dan geçmesi gereken bütçe 

tasarısına yönelik haber akışı özellikle Dolar endeksi ve GOÜ para 

birimleri üzerinde etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Küresel 

piyasalarda olumlu havanın devam ettiğini ve gerek hisse senetleri 

piyasasında gerekse döviz kurlarında pozitif seyrin var olduğunu 

görüyoruz. Ancak Türk lirası dün yaşanan değerlenmenin ardından 

bu sabah hafif değer kaybetmektedir. Borsa İstanbul’da bu sabah 

hafif alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

BİST-100 endeksi dün gün boyunca 116.650 desteği üzerinde 

tutundu ve 117.750’de bulunan yatay direncini test etti ama 

geçemedi. Bugüne gelindiğinde ise 117.750 seviyesi yine direnç ama 

116.650 daha önemli bir destek haline geldi. Seans içi yükselen kanal 

desteği 116.650’ye kadar yükseldi. 116.650 güçlü bir destek olarak 

kırılırsa 115.600’e kadar geri çekilme ve 115.600-117.750 arasında 

volatilitenin azaldığı yatay bir seyir izlenir. 116.650 üzerinde kalıp 

yeniden 117.750 direnci yönelebilirsek bu kez kırıp 118.400 tarihi 

zirveye yönelim olabilir. 116.650 seviyesine göre pozisyonlar 

ayarlanabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch’in 

Türkiye için gözden geçirme açıklaması yapması bekleniyor.   

▪ 5 - 12 Ocak haftasında hisse senedi piyasasında, son dört 

haftadır devam eden aralıksız giriş döneminin arından, 305 

milyon dolarlık bir yabancı çıkışı görüldü. 

▪ PPK beklendiği üzere faizleri değiştirmedi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – KGF’de yeni dönem 22 Ocak’ta başlıyor. 

▪ Beyaz Eşya sektörü - Aralık’ta %20 daralırken, 2017’de 

toplamda %14 büyüme gerçekleştirdi. 

▪ Brisa – Aksaray fabrika yatırımının ilk etabını tamamladı. 

▪ TSKB – 2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                   Haftalık Portföy Hareketleri (12 - 19 Ocak)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (12 - 19 Ocak)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,856 %0.2 %1.9

BIST-30 142,985 %0.1 %2.0

Banka 175,747 %0.1 %4.0

Sanayi 132,315 -%0.1 %0.5

Hizmet 83,333 %1.3 %2.7

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 13.53 13.53 13.42

10 yıllık bono faizi 12.10 12.12 11.81

Kur

USD/TL 3.80 %0.1 -%1.4

EUR/TL 4.64 %2.4 %2.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 %1.3 %0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 232 228 215

Ortalama işlem hacmi * 2.36 2.29 2.00

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.6x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.14x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.78x 0.69x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %61.9 %11.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.6

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.2

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 

Fitch’in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor 

Bugün uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye için gözden geçirme 

açıklaması yapması bekleniyor.  Mevcut durumda Fitch Türkiye’yi BB+ / durağan olarak 

değerlendiriyor – Yatırım yapılabilir bölgenin bir altı. Fitch’in en son değerlendirmesinin 

Aralık’ta gerçekleşirken PPK kararı sonrasında geldiğini gördük. Söz konusu 

değerlendirmesini özetlersek: (i) Alınan faiz artırımı kararı olumlu olarak değerlendirilmiş, 

ancak kararın TCMB’nin mümkün olan en küçük adımlarla devam etme isteğini işaret 

ettiğinin altı çizilmişti. (ii) Para politikasının operasyonel çerçevesinin kompleks bir yapıya 

işaret ederek, parasal aktarım mekanizması önünde bir engel teşkil ettiği vurgulandı. (iii) 

Para politikası ve maliye politikasının aynı paralelde ilerlemediği belirtildi -- Para 

politikasındaki sıkılaşmanın tersine maliye politikasında gevşemenin altı çiziliyor. (iv) 

Enflasyon seviyesinin yüksekliğine vurgu yapıldı. (v) Temel kırılganlık dış finansman 

dinamiklerini işaret ediyor. Kamu maliyesinin ise halen güçlü tarafı temsil ettiği belirtiliyor. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde son dönemdeki gelişmeleri göz önüne alırsak, Fitch 

kararında herhangi bir değişiklik beklemediğimizi belirtmek isteriz. 

• Son dönemde özellikle kamu maliyesi tarafında daha yüksek bütçe açığı / GSYİH 

tahminlerine neden olabilecek destek paketlerinin alınması bu anlamda 

değerlendirmeler içerisinde yer alabilir. 

• En son olarak 2017 yılsonu enflasyonunun beklentilerden yüksek gerçekleşmesi 

enflasyon tarafındaki endişelerin devam etmesine neden oluyor. 

• Fitch’in 2018 yılı GSYİH büyüme tahmini %3,9 seviyesinde.  (Kasım ayında 

yayınlanan raporda %4,1’den %3,9’a revize edilmişti) 

5 – 12 Ocak haftasında hisse senedi piyasasında yabancı çıkışı görüldü 

5 - 12 Ocak haftasında hisse senedi piyasasında, son dört haftadır devam eden aralıksız giriş 

döneminin arından, 305 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı görüldü. 

• Aynı hafta içerisinde bono piyasasında ise (repo işlemleri hariç) 340 milyon dolarlık bir 

yabancı girişi yaşandığı görülüyor. 

• Eurobond piyasasında 187 milyon dolarlık net yabancı çıkışı yaşandı. 

• 5 - 12 Ocak haftasında ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş hareketi nedeniyle gelişmekte 

olan ülke piyasalarında zayıf bir seyir hakimdi. 

Rapor için tıklayınız. 

PPK beklendiği üzere faizleri değiştirmedi 

Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz dahilinde, kısa vadeli 

faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak bildiriye eklenen birkaç önemli noktanın 

olduğu görüldü.  

• PPK’nın daha önce baz etkisi nedeniyle yaşanacak iyileşmenin herhangi bir 

gevşeme nedeni olamayacağını belirttiğini görmüştük. Bu PPK bildirisinde bunu 

tekrarladığını ve üzerine “geçici faktörler” söylemini de geliştirerek gevşeme 

yolunda bir adım atılmayacağını vurgulamış oluyor.  

• Bilindiği gibi özellikle Ocak ayında yıllık enflasyonda oldukça olumlu bir baz etkisi 

söz konusu olabilecek. Bu çerçevede enflasyon 10% seviyelerinin altına ilk dört ay 

içerisinde gelebilir. Söz konusu iyileşmenin TCMB tarafında bir gevşeme hamlesine 

neden olmayacağını işaret eden bir söylem geliştirmiş olması TL pozitif bir gelişme. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_5_-_12_Ocak.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü - Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, ekonomiden sorumlu 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek KGF programı dahilinde 55 milyar TL kredinin 22 

Ocak’ta KGF ile Hazine arasında imzalanacak olan protokolden sonra kullandırılacağını 

açıkladı. Ayrıca, kullandırılacak olan kredilerde, kefalet oranlarının ihracatçılar ve döviz 

kazandırıcı faaliyeti olanlar için yüzde 100, kadın ve genç girişimciler için yüzde 90, KOBİ 

yatırımcıları için yüzde 85 olarak öngörüldüğünü bildirdi. 

Beyaz Eşya Sektörü - Turkbesd Aralık verilerine göre yurtiçi beyaz eşya satışları %20 

yıllık azalışla 448 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2017’de toplam beyaz eşya satışı 8,5 

milyon adet olurken, büyüme %14 seviyesinde gerçekleşti. İhracat Aralık’ta %3 artarken, 

üretim %4 geriledi. Aralık ve yılsonu rakamları beklentiler dahilindedir. Aylık verilerde 

görülen yıllık bazda daralmanın 1Y18’de de yüksek baz etkisi nedeniyle devam edeceğini 

öngörüyoruz. 2018’de pazarda %3 daralma beklentimizi koruyoruz. Arçelik için 24 TL 

hedef fiyatla TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şirket 29 Ocak haftası 2017 sonuçlarını 

açıklayacak. 

Brisa – Şirket ikinci fabrikası olacak Aksaray Fabrikası yatırımının ilk etabını 

tamamladığını, üretim ve satışa başladığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirket 2014 

yılında Aksaray Fabrikası yatırımına başladı ve yatırım maliyetinin 300 milyon ABD doları 

olması bekleniyor. İlk fazdaki üretim kapasitesi 1,1 milyon adet olup, yıllar içinde artarak 

2021 yılı itibariyle 4,4 milyon adete ulaşması bekleniyor. 

TSKB – 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Banka yönetimi kredilerin, kurdan arındırılmış 

olarak, %12-15 büyümesini tahmin ediyor ve net faiz gelirinde %15 artış öngörüyor. 

Banka yönetiminin net faiz marjı tahmini, swap maliyetleri dahil olmak üzere, %3,6-3,8 

arasında olup, 9A17 itibariyle 3.8% olarak gerçekleşmişti. Banka yönetimi komisyon 

gelirlerinde %20’den fazla bir büyüme öngörmekte olup, aktif kalitesinde güçlü seyrin 

devam etmesini ve takipteki krediler oranının %0,5’in altında kalmasını beklemektedirler. 

Yönetim, aktif ve öz sermaye karlılıklarının, sırasıyla, %2,2 ve %18 olarak gerçekleşeceğini 

tahmin etmekte olup, sermaye yeterliliği rasyosunun %16’ının üzerinde kalmasını 

beklemektedirler. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK), dün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda faizlerde herhangi 

bir değişikliğe gitmedi. PPK’nın daha önce baz etkisi nedeniyle yaşanacak iyileşmenin 

herhangi bir gevşeme nedeni olamayacağını belirttiğini görmüştük. Bu PPK bildirisinde 

bunu tekrarladığını ve üzerine “geçici faktörler” söylemini de geliştirerek gevşeme 

yolunda bir adım atılmayacağını vurgulamış oluyor. Dolayısı ile PPK’nın şahinleşen tonu 

ile birlikte dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kazanan Türk lirası, USDTRTY paritesinin 

dün 3,7580 seviyesine kadar inmesini sağladı. Bunun yanı sıra, TCMB’nin şahin 

açıklamaları sonrasında, jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaların etkisini yitirdiğini ve kurun 

dolar endeksindeki gerilemeyi de – gecikmeli olsa da – fiyatlamaya başladığını gördük. 

Dolayısı ile, ABD’de federal hükümet ve kamu kurumlarının, bu akşama kadar bütçe 

tasarısının onaylanmaması durumunda kapanacağına yönelik endişeler ve sert satış 

baskılarına maruz kalan dolar endeksi de kurdaki düşüşte rol oynadı. Ancak bu noktada, 

mevcut seviyelerin yurt içi yerleşiklerin döviz talebini artırabileceği beklentisi ile birlikte, 

kurun 3,7650 seviyesi altında kalıcı bir hareket sağlayamayacağını düşünüyoruz. Bugün 

içerisinde kurun bu seviye üzerinde tutunmasını ve 3,7850 seviyesine doğru yönünü 

yukarı çevirmesini beklemekteyiz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,7663 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,77 

seviyesi direnç, 3,7535 seviyesi ise destek konumunda. 3,77 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,78, 3,7535 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7465. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Öngördüğümüz geri çekilme hareketini gerçekleştirerek teknik bir düzeltme yapan 

EURUSD paritesi, dolar endeksindeki düşüş hareketinin devam ediyor olması ile birlikte 

yönünü yeniden yukarı çevirmiş durumda. ABD’de federal hükümet ve kurumlarının 

kapanmaması için, Kongre’nin bu akşama kadar kamu harcamaları yasa tasarısını 

geçirmesi gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman 

yetersizliği nedeniyle bu gece kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. 

Federal kamu hizmetlerinin 16 Şubat gecesine kadar sürdürmesini sağlayacak tasarının 

Senato’dan geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. ABD’de 2018 mali yılının 

dördüncü geçici bütçesi, Temsilciler Meclisi’nde 197'ye karşı 230 oyla kabul edildi. 

Demokratların neredeyse hepsinin muhalefet ettiği geçici bütçeye, 11 Cumhuriyetçi 

temsilcinin de "hayır" demesi dikkati çekti. ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların 

muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak ancak 

Cumhuriyetçiler Senato’da yeterli oya sahip değil. Çünkü 100 sandalyeli Senato'da 51 

Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senato’dan 

geçmesi için 60 “evet” oyu gerekiyor. Cumhuriyetçilerin DACA konusunda taviz 

vermeden “evet” diyecek 9 senatör bulmaları şu an için zor görünüyor. Ancak yine de 

Kongre’de, son dakikada da olsa, ABD hükümetinin kapatılmasını engelleyecek bir 

anlaşmaya varılmasını beklemekle birlikte, bu konuya ilişkin endişelerin haftanın son 

işlem gününde de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ve dolayısı ile EURUSD 

paritesinin güçlü görünümünü bugün içerisinde de sürdürebileceğini düşünüyoruz. 

Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2261 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 

Altın fiyatları, dolar endeksinin Çarşamba günü sergilediği yükseliş hareketi sonrasında 

kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı. ABD’de bütçe tasarısının bu akşama kadar 

Kongre’den geçirilememesi durumunda federal hükümet ve kamu kurumlarının 

kapanacağına ilişkin endişelerle yeniden yönünü aşağı çeviren dolar endeksi, altının 

fiyatlarının da kayıplarının bir kısmını telafi etmesini ve 1330 seviyesi üzerine çıkmasını 

sağladı. Ancak altının, dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen, 1330 seviyesi üzerinde 

tutunmasının zor oluğunu düşünüyoruz. Kanal kırılması sonrasında düşüş hareketine 

devam etmesi beklenen altında, mevcut yükseliş hareketleri “return move” formasyonu 

olarak ara ara boy gösterebilir ve bir boğa tuzağı olarak sınırlı kalabilir. Dolayısı ile altın 

fiyatlarının 1330 seviyesi üzerinde tutunmasını beklememekle birlikte, mevcut seviyelerin 

kısa vadeli satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 1332,11 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1330 seviyesi destek 1335,06 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1335,06 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1341,59, 1330 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1325. 

 

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 2,798 -%0.2 %1.8 %4.3 %13.1 %4.7

DAX 13,281 %0.7 %0.6 %0.5 %6.7 %2.8

FTSE 7,701 -%0.3 -%0.8 %2.1 %3.6 %0.2

Nikkei 23,763 %0.1 %0.5 %4.0 %18.8 %4.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,856 %0.2 %1.9 %6.1 %8.8 %1.3

Çin 3,475 %0.3 %1.6 %5.7 %7.9 %5.4

Hindistan 35,260 %0.4 %2.4 %4.6 %10.8 %4.0

Endonezya 6,473 -%0.4 %1.3 %4.6 %11.1 %1.5

Rusya 2,297 %0.9 %2.3 %8.5 %17.7 %8.9

Brezilya 80,963 -%0.3 %2.0 %11.4 %24.2 %6.0

Meksika 49,912 %0.4 %2.3 %3.1 -%2.3 %1.1

Güney Afrika 60,923 %0.0 %2.2 %4.7 %12.6 %2.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %2.6 %23.7 %28.2 %23.6 %10.7

EM VIX 17 -%0.5 %9.4 %19.5 %19.4 %3.9

MOVE 49 %5.8 %0.7 %3.9 -%2.0 %4.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7681 -%1.3 -%0.2 -%1.6 %7.0 -%0.8

Brezilya 3.2115 -%0.4 -%0.1 -%2.3 %1.7 -%2.9

Güney Afrika 12.1314 -%1.4 -%2.1 -%4.8 -%5.9 -%2.0

Çin 6.42 -%0.2 -%1.3 -%3.0 -%4.8 -%1.3

Hindistan 63.86 %0.0 %0.3 -%0.6 -%0.7 %0.0

Endonezya 13347 -%0.1 -%0.4 -%1.7 %0.3 -%1.6

CDS *

Türkiye 164.0 0.3 2.0 -9.5 -13.1 119.0

Brezilya 146.9 0.5 -0.7 -17.2 -45.1 90.8

Güney Afrika 144.9 1.6 0.2 -20.8 -22.3 50.2

Endonezya 80.0 0.5 1.0 -12.2 -5.8 67.0

Rusya 111.0 -0.1 0.8 -10.3 -41.4 54.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.1 0.0 0.3 -0.1 1.5 0.4

Brezilya %9.8 -0.1 -0.1 -0.7 -0.3 a.d.

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

Hindistan %7.3 0.0 0.0 0.1 0.8 -0.1

Endonezya %6.2 0.0 -0.1 -0.3 -0.8 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 0.04 0.48 0.40 a.d.

Brezilya %4.7 0.07 0.15 0.13 0.00 0.10

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.12 -0.09 -0.01

Endonezya %3.6 0.03 0.02 a.d. -0.16 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 69.31 -%0.1 %0.1 %9.3 %41.9 %3.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.95 %0.0 %0.2 %11.9 %37.8 %5.8

Altın - USD / oz 1327.2 -%0.9 %0.4 %5.1 %6.9 %1.4

Gümüş - USD / t oz. 16.954 -%1.2 -%0.1 %5.2 %4.5 -%1.1

Commodity Bureau Index 436.95 -%0.2 -%1.0 %1.6 -%1.8 %1.1

* 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. 

 

 


