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Piyasa Yorumu 

Dün özel sektör borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma süreci ile 

ilgili gelen haber akışı ve olumlu beklentiler ile beraber özellikle 

bankacılık sektörü hisselerinde oldukça güçlü bir alım hareketi 

dikkat çekti. Bu çerçevede bankacılık endeksi %6,4 oranında değer 

kazanımı yaşarken, BİST-100 endeksinin de günü %1,8 oranında 

yukarıda kapamasını beraberinde getirdi. İşlem hacminde ise son 

birkaç gündür süren zayıflamanın aksine güçlenme görüldü.  

Bugün gözlerin saat 11:00’de açıklanacak orta Vadeli program2da 

olacak. Programın yüksek enflasyon ve cari açıkla mücadele 

hedefiyle uyumlu bir politika çerçevesi ortaya koyması bekleniyor. 

Bu çerçevede kredibilitesi yüksek bir programın piyasa göstergeleri 

üzerinde de bugün etkili olması beklenebilir. Diğer taraftan küresel 

piyasalara bakıldığında Asya ve ABD vadelilerinde nispeten yatay 

bir görünümün olduğu görülüyor. Gelişmekte olan ülke kurları 

tarafında ise yataya yakın bir görünüm sergilenirken, TL’nin bir 

miktar satıcılı bir resim sunduğu görülüyor.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BIST 100 geçen hafta 

yükselişin düzeltmesini hafta başında gerçekleştirdikten sonra 

dünkü yükseliş ile birlikte geçen haftaki 96.300’deki tepe noktası 

kırdı. Bugünde dünkü yükselişin devamı olarak 97.000-97.500 

aralığına doğru yükselişle başlayacağını öngörüyoruz. Bu aralıktan 

gelen satışlar karşılanması durumunda 98.800’e kadar yükselişin 

devamını görebiliriz. 97.000/97.500 satışlar dünkü yükselişin 

realizasyonu şeklinde gerçekleşirse 96.300/96.600 aralığına kadar 

gerileyebiliriz. 97.000/97.500 bandı bu nedenle gün içi işlemlerde 

yakından takip edilmelidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün saat 11:00’da Orta 

Vadeli Ekonomik Program’ı açıklayacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Bagfaş – 2 milyon ABD doları tutarında sipariş aldı. 

▪ Bankacılık Sektörü – TBB Finansal Yeniden Yapılandırma 

Çerçeve Anlaşması ile ilgili açıklama yaptı. 

▪ Coca-Cola İçecek – Özbekistan’da yeni bir şirket kurulması için 

görüşmelere başladı. 

▪ Konut Sektörü – Konut satışları Ağustos ayında, yıllık bazda, 

%13 geriledi ve Ocak-Ağustos döneminde ise %2 geriledi. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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.)

24 Eylül    Eylül Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 96,604 %1.8 %4.7

BIST-30 119,370 %2.0 %5.1

Banka 105,292 %6.4 %12.5

Sanayi 126,560 %1.1 %1.7

Hizmet 70,793 -%0.1 %4.5

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 25.32 25.40

10 yıllık bono faizi 19.02 18.97 20.41

Kur

USD/TL 6.31 -%1.3 %5.3

EUR/TL 7.38 -%0.4 %8.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.84 -%0.9 %6.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 123 116 120

Ortalama işlem hacmi * 1.31 1.33 1.12

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.9x 6.1x

PD/DD 1.36x 1.02x 0.90x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.44x 0.39x

FD/Satışlar 1.43x 1.08x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.6x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %8.8 %13.7

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %14.1

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.3

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 ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün saat 11:00’da Orta 

Vadeli Ekonomik Program’ı açıklayacak 

Bugün açıklanacak olan Orta Vadeli Ekonomik Program’ın (OVP), yüksek enflasyon 

ve cari açıkla mücadele hedefiyle uyumlu bir politika çerçevesi ortaya koyması 

bekleniyor. 

• Bu noktada, özellikle 2019 yılı için görece daha ılımlı bir büyüme beklentisi 

mevcut. Bakan Albayrak daha önce yaptığı açıklamalarında 2019 yılı için %3 

-4 dolaylarında bir büyümenin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Ancak, 

özellikle Ağustos ayı içerisinde Türk lirasında gözlemlenen sert değer kaybı 

ve ekonomik aktivitedeki hızlanmada görülen gerileme, bugünkü programda 

bu seviyelerden daha düşük bit büyüme beklentisi görmemize neden 

olabilir.      

• Mali tarafta ise, enflasyonla mücadele harcama cephesinde önemli ölçüde 

bir daralma gerektirdiğinden, harcama yönetimi yakından takip edilecek. 

Ayrıca, yalnızca 2019 yılı için değil aynı zamanda orta vadede  de bütçe açığı 

/ GSYİH’ya bir mali kural uygulamak , mali görünüme yönelik güvenin 

iyileştirilmesinde yardımcı olabilir. 

• Bir önceki OVP’nin (2018 – 2020) temel hedefleri; makroekonomik istikrarın 

korunması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma 

değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 

kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması, 

istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi  olarak belirtmişti.  

• Bu çerçevede program; enflasyonun düşürülmesi, mali disiplinin 

sürdürülmesi ve cari dengenin iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, 

işgücünün beceri ve üretkenliğinin artırılması, işgücü piyasasının daha esnek 

hale getirilmesi, yeniliğe dayalı yüksek katma değerli üretim ve ihracatın 

artırılması, iş ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, iş ve ticaret 

uyuşmazlıklarında hukuki öngörülebilirliğin artırılması ve kamuda kurumsal 

kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmes i 

konularının oldukça önemli olduğunun altını çizmişti. Bugün açıklanacak 

olan yeni OVP’nin aynı motivasyonları işaret etmesi beklenirken, ekonomik 

performansın ve geçtiğimiz birkaç yıldır koordineli hareket etmeyen 

politikaların yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmış olması ile birlikte, yeni 

OVP’de gerekli önlemleri içeren bir izleme takviminin yayımlanmasının da 

oldukça olumlu karşılanacağını düşünmekteyiz.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Eylül 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket Haberleri 

Bagfaş – Şirket İspanya'ya ihraç edilmek üzere Vertiqal AG firmasından 5.500 ton, Fas'a 

ihraç edilmek üzere Orcom SA firmasından 5.000 ton ve Bulgaristan'a ihraç edilmek 

üzere Ardor Intertrade LP firmasından 2.500 ton CAN gübresi siparişi aldı. Toplam sipariş 

tutarı 2 milyon USD olup, sevkiyatların Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

Bankacılık Sektörü – Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamada Finansal Yeniden 

Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan 

bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından 19 Eylül 2018 itibarıyla imzaladığı ve 

uygulamaya girdiğini bildirdi. Ayrıca, iç süreçleri devam eden banka ve diğer finansal 

kuruluşların kısa bir süre içinde anlaşmayı imzalamaları beklendiği de açıklandı. Ayrıca, 

Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacı gelir-gider dengesi geçici olarak 

bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan işletmelere destek olmak olduğu ve bu 

sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması 

sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin 

ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve 

yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacağı belirtildi. açıklamada Finansal 

Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’ndan faydalanabilmek için, a) Başvuru 

Bankası’na başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakdi ve gayrinakdi 

kredi) borç toplamı 100 milyon TL’den büyük olan borçlu olması, b) Borçlu şirketlerin ve 

kuruluşların borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi, c) Borçlu 

şirketlerin ve kuruluşlar hakkında hiçbir alacaklı kuruluş tarafından yasal takip işlemlerine 

başlanılmamış olması, d) Haklarında iflas kararı bulunan borçlular yapılandırma 

kapsamına alınmayacak. 

Coca-Cola İçecek - Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2018'de Coca-Cola 

İçecek A.Ş. ("CCI"), The Coca-Cola Company ve European Bank for Reconstruction and 

Development'tan temsilcilerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Coca-Cola 

Ichimligi Uzbekistan, Ltd'ye (Coca-Cola Beverages Uzbekistan - "CCBU") yapılabilecek 

potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirmeleri yapmak üzere bir toplantı düzenlendi. 

CCBU'nun %57,1'i Özbekistan kamu Holding Şirketi O'zbekoziqovqatxolding'e, %42,9'u 

The Coca-Cola Export Corporation'a aittir. Özbekistan’ın nüfusu 29,8 milyon olup, 

medyan yaş 28.6’dır. 0-14 yaş arasındaki nüfus toplam nüfusun %24’ünü ve 15-24 yaş 

arasındaki nüfus ise toplam nüfusun %18,52’sini oluşturmaktadır.  

Konut Sektörü – Ağustos ayında konut satışları, yıllık bazda, %13 gerileyerek 105.154 

adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar 12.743 adet olurken aylık bazda %58, yıllık 

bazda ise %67’lik önemli bir düşüşü işaret etti. İpotekli satışlarda görülen bu 

düşüşte konut kredi faizlerindeki yükselişin önemli rol oynadığını belirtebiliriz . 

Ağustos ayında ipotekli konut satışları toplam satışların %12’sini oluştururken, yılın 

ilk sekiz ayında %28’sini oluşturdu ve geçen senenin aynı döneminde %36’sını 

oluşturmuştu. Konut kredi faizi, Ağustos ayında ortalama yıllık %19,0 olarak 

gerçekleşirken, %16,9 Temmuz ayı ortalamasına göre hızlı bir yükseliş kaydetti. 

Yabancılara Ağustos ayında 3.866 adet konut satışı gerçekleştirildi ve aylık bazda 

%35 artış kaydetti. Yabancılara yapılan satışlar toplam konut satışının %3,7’sini 

oluşturdu. 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, konut satışlarının Temmuz 

ayına göre %1,1 oranında sınırlı bir azalış gösterdiği dikkat çekiyor.  

Özderici GYO – Bugün sermayesini %56,25 bedelli arttıracak. Referans fiyat 1.638 TL’dir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası, gelişen ülke para birimlerindeki pozitif seyir ve TL varlıklarına yönelik risk 

iştahının artması ile birlikte dolar karşısında yeniden güç kazanarak pozitif ayrışmasına 

kaldığı yerden devam etti. Dün TL varlıklarına yönelik risk iştahında görülen iyileşmenin 

temelinde, bugün OVP ile birlikte özel sektör borç yapılandırma şemasının da 

açıklanabileceğine ilişkin beklentiler yer yer aldı. Türkiye Bankalar Birliği dün yaptığı 

açıklamasında, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının, toplam kredilerdeki 

payı yaklaşık %90 olan banka ve diğer finansal kuruluşlar tarafından dün itibarıyla 

imzalandığını ve anlaşmanın uygulamaya girdiğini belirtti. Bu gelişmelerin etkisi ile 

birlikte USDTRY paritesi 6,40’lı seviyelerinden 6,20’ye doğru hızlı bir gerileme kaydetti. 

Dolar endeksindeki zayıf seyrin de bu noktada kurdaki düşüşte etkili olduğunu 

belirtebiliriz. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,25 seviyesi civarında hareket 

ediyor. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından bugün saat 11:00’da açıklanacak olan 

Orta Vadeli Ekonomik Program (OVP) önemli olacak. Bugün açıklanacak olan OVP’nin, 

enflasyon ve yüksek cari açıkla mücadele hedefiyle uyumlu bir politika çerçevesi ortaya 

koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada, özellikle 2019 yılı için görece daha ılımlı 

bir büyüme beklentisi görmek yatırımcılarım programa olan güvenini artıracaktır. Mali 

tarafta ise, enflasyonla mücadele harcama cephesinde önemli ölçüde bir daralma 

gerektirdiğinden, harcama yönetimi yakından takip edilecek. Teknik görünüme 

baktığımızda ise, dünkü sert gerilemesinin ardından, düşüş hareketinin kısa vadeli bir 

soluklanma döneminin ardından devam edeceğinin sinyalini veren bir “ters bayrak” 

formasyonu oluşturan kurda, dünkü düşüş hareketinin devam edebileceğini ve kurun 

kısa vadede 6,20 seviyesi altını hedef alabileceğini düşünüyoruz. Ancak, yukarıda da 

belirttiğimiz üzere, teknik görünümden ziyade bugün kurdaki hareket açısından saat 

11:00’da açıklanacak olan OVP belirleyici olacak. 

USD/TL  
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EUR/USD 

EURUSD paritesinin günlük grafiğinde oluşturmuş olduğu ters omuz – baş - omuz 

formasyonunu yukarı yönlü kırma girişimini sürdürdüğünü görüyoruz. Formasyonun 

boyun çizgisi civarında dalgalanmakta olan EURUSD paritesi, 1,1650 – 1,700 seviyeleri 

arasındaki görece yatay seyrini sürdürüyor. Bu noktada paritedeki teknik göstergeler, 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir yükseliş trendinin başladığının işaretçisi olacak olan 

“boyun çizgisinin” aşılabileceğinin sinyalini veriyor. EURUSD paritesinin, 1,1608 seviyesi 

civarına denk gelen boyun çizgisini yukarı yönlü kırması durumunda bir yükseliş trendi 

başlatmasını ve kısa vadede 1,20 seviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz. 

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.  

Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan Tüketici Güven Endeksi ve ABD’den gelecek olan 

Haftalık İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Conference Board Öncü 

Gösterge ve Güncel Konut Satışları verileri yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

Salı günkü altın analizimizde, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış olan altın 

fiyatlarının 1200 seviyesi üzerinde tutunmasını ve 1210 seviyesine doğru yükselişe 

geçmesini beklediğimiz belirtmiştik. Beklediğimiz üzere 1200 seviyesi üzerinde tutunan 

altın fiyatları, dolar endeksindeki zayıf seyrin de etkisi ile birlikte 1206 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. Bu noktada, petrol fiyatlarındaki görülen sert yükseliş hareketinin de 

altındaki yükselişte etkili olduğunu belirtebiliriz.  Bu sabah saatleri itibariyle 1205 seviyesi 

civarında seyreden altının, düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının ardından yükseliş 

hareketine devam etmesini ve 1210 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. Altındaki orta 

vadeli beklentimiz de yine yükseliş çabasının süreceği ve 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. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.908 %0,1 %0,7 %1,8 %7,0 %8,8

DAX 12.219 %0,5 %1,6 -%0,9 -%0,7 -%5,4

FTSE 7.331 %0,4 %0,2 -%3,4 %3,8 -%4,6

Nikkei 23.673 %0,5 %5,2 %7,1 %11,2 %4,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 96.604 %1,8 %4,7 %7,1 -%17,0 -%16,2

Çin 2.731 -%0,1 %1,5 %1,1 -%17,1 -%17,5

Hindistan 37.121 -%0,5 -%0,8 -%3,0 %12,5 %9,0

Endonezya 5.874 %0,9 %1,1 %0,5 -%5,1 -%6,8

Rusya 2.404 %0,1 %2,7 %5,8 %4,9 %14,0

Brezilya 78.169 -%0,2 %4,1 %2,4 -%7,1 %2,3

Meksika 49.591 -%0,1 %0,7 %1,7 %5,3 %0,5

Güney Afrika 56.446 %0,1 %0,9 -%1,2 -%3,2 -%5,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%8,1 -%10,6 -%7,0 -%38,2 %6,4

EM VIX 19 -%4,2 -%9,1 -%7,4 -%13,2 %19,4

MOVE 49 %1,7 %4,3 -%3,8 -%18,7 %4,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,2501 -%2,1 -%1,5 %3,9 %58,8 %64,6

Brezilya 4,1287 -%0,8 -%0,8 %5,6 %25,6 %24,8

Güney Afrika 14,6945 -%1,4 -%1,7 %0,4 %22,3 %18,7

Çin 6,8483 -%0,2 %0,0 -%0,4 %8,2 %5,2

Hindistan 72,3788 -%0,8 %0,3 a.d. %11,0 %13,3

Endonezya 14875 %0,1 %0,3 a.d. %8,1 %9,6

CDS *

Türkiye 420,0 -25,1 -77,5 29,8 143,3 0,9

Brezilya 276,2 -2,6 -3,4 40,8 126,2 16,0

Güney Afrika 210,2 -6,8 -20,9 14,6 65,7 10,6

Endonezya 134,7 -0,5 -7,7 19,0 50,4 6,3

Rusya 151,2 -6,3 -14,5 9,3 39,1 7,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,7 -0,4 -1,7 -3,5 5,7 7,0

Brezilya %12,1 -0,2 -0,3 0,3 2,6 1,9

Hindistan %8,1 -0,1 -0,1 a.d. 0,5 0,7

Endonezya %8,3 -0,1 -0,4 a.d. 1,5 1,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,6 -0,16 -0,72 -0,77 1,68 a.d.

Brezilya %6,2 -0,06 0,04 0,51 1,20 1,63

Güney Afrika %5,2 0,00 0,00 -0,01 0,38 0,65

Endonezya %4,6 0,02 -0,05 a.d. 0,47 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 79,4 %0,5 -%0,4 %10,5 %20,2 %18,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 71,12 %1,8 %1,1 %7,9 %14,6 %17,7

Altın - USD / oz 1203,9 %0,5 -%0,1 %2,3 -%8,6 -%8,1

Gümüş - USD / t oz. 14,189 %0,7 %0,0 -%3,0 -%12,7 -%17,2

Commodity Bureau Index 412,25 a.d. %0,7 -%0,3 -%6,5 -%4,6

* 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. 

 

 

 

 

 


