
Günlük Bülten 
29 Aralık 2017 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde alıcılı seyreden BİST-100 endeksi öğleden sonra ABD 

Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’deki vize hizmetlerinin yeniden 

tamamen başlatılacağını belirtmesi üzerine banka endeksi öncülüğünde, 

günü %2,1 değer kazancı ile 114.480 seviyesinden kapattı. 

Yılın son işlem gününde yurtiçinde dış ticaret verileri, turist sayıları ve 

Hazine’nin ilk çeyrek borçlanma stratejisini görüyoruz olacağız. Ancak 

herhangi bir piyasa reaksiyonu beklemiyoruz.  

Kur tarafındaki geri çekilme, ABD vadelilerindeki olumlu hava ve dün 

piyasa kapanışı sonrasında momentumun güçlü olmaya devam etmesi 

çerçevesinde yılın son işlem gününde BİST endeksinde olumlu açılış 

bekliyoruz.    

Bu bağlamda, BİST-100 endeksinin 111.850 üzerinde olan hareketinin 

ilerleyen dönemde 115.000 ve üzerine taşıyabileceğini belirtmiştik. 

Haftalık olarak baktığımızda 29.800 cent (112.700/113.000) üzerinde 

kapatıyoruz. Önemli bir taban formasyonu bu kapanışla birlikte 

onaylanıyor. Taban formasyonun hedefi ise 33.600 cent (127.000) 

seviyesine denk geliyor. 32.000 cent (121.000) ise bu yıl içerisinde 

geçilemeyen önemli bir direnç seviyesi. Orta vadeli projeksiyonda 

113.000 üzerinde kapanışlarda 121.000/127.000 seviyeleri 

hedeflenebilir. Bu yüzden 115.100’de bulunan tarihi zirve seviyesinin 

geçilmesinin zor olduğunu düşünmüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 15 - 22 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında 110,5 milyon 

dolarlık  net yabancı girişi görülürken, bono piyasasında ise 288 

milyon dolarlık bir yabancı çıkışı yaşandı.  

▪ Bugün Kasım ayı dış ticaret & yabancı ziyaretçi verileri ve Hazine 

Ocak – Şubat Mart dönemi borçlanma stratejisi açıklanacak.  

▪ Türkiye – ABD arasındaki vize krizi dün itibariyle sona erdi. 

▪ Elektrik fiyatlarına %8,8 oranında artış gerçekleştirilecek. 

Şirket Haberleri 

▪ Kipa – Migros (AL, hedef fiyat: 33 TL) – Migros’un iştiraki Kipa, 

Mersin Alışveriş Merkezi’ni 110 milyon TL + KDV’ye dün itibariyle 

sattı ve ilk aşamada 80 milyon TL tahsil etti. 

▪ Otomotiv sektörü – Hürriyet gazetesi haberine göre binek 

araçlarda uygulanan ÖTV’de dikkate alınan baz fiyat (ÖTV ve 

KDV hariç) aralığı 40-70 bin TL’den 50-80 bin TL’ye yükselebilir. 

▪ Pınar Süt – Okul Sütü ihalesinde 61 milyon TL ihale aldı. 

▪ Pimaş - EGPRO' ya devrolması nedeniyle 1 adet PIMAS payına 

0,4933 adet EGPRO payı verilecektir. 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

29 Aralık      Kasım Dış Ticaret İstatistikleri

                     3Ç17 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

                     Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

2 Ocak         Aralık Markit/İSO PMI Endeksi

3 Ocak         Aralık TÜFE verileri

4 Ocak         Haftalık Portföy Hareketleri (22 - 29 Aralık)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 29 Aralık)

                    Aralık Reel Efektif Kur Endeksi

                    Aralık Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 114,480 %2.1 %2.9

BIST-30 141,001 %2.4 %3.0

Banka 170,352 %3.1 %4.2

Sanayi 128,646 %1.5 %3.0

Hizmet 82,493 %1.6 %1.6

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 13.34 13.40 13.43

10 yıllık bono faizi 11.72 11.94 12.08

Kur

USD/TL 3.81 -%0.3 -%2.8

EUR/TL 4.55 %0.2 -%2.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.18 %0.0 -%2.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 224 218 195

Ortalama işlem hacmi * 1.64 1.54 1.71

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.4x

PD/DD 1.10x 1.38x 1.24x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.85x 0.76x

FD/Satışlar 1.32x 1.47x 1.31x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %47.3 %10.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.5 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.0

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 

15 – 22 Aralık’ta standart portföy kanalarında yabancı ilgisi 

karışık bir görünüm sergiledi 
15 - 22 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında 110,5 milyon dolarlık  net yabancı 

girişi görüldü. Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 

3,2 milyar dolara yükseldi.   

• Bono piyasasında ise (repo işlemleri hariç) 288 milyon dolarlık yabancı çıkışı 

yaşanırken, yılbaşından bu yana yaşanan giriş 6,8 milyar dolara geriledi. 

• 15 - 22 Aralık haftasında TL varlıklar, Güney Afrika randındaki yükseliş ve zayıf 

dolar endeksi ile birlikte pozitif bir seyir izledi. 

Rapor için tıklayınız.  

Bugün dış ticaret & yabancı ziyaretçi verileri ve Hazine ‘nin 

borçlanma stratejisi açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Kasım ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklanacak. Gümrük ve Dış 

Ticaret Bakanlığı ön verilerine göre Kasım ayında ihracat 14,2 milyar dolar (yıllık %11 

artış), ithalat ise 20,5 milyar dolar (yıllık %21) olarak gerçekleşti. 

• Bu veriler doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda, yıllık dış ticaret açığı 71 

milyar dolardan 77,2 milyar dolara yükseliyor olacak.  

Kasım ayı yabancı ziyaretçi verileri ise saat 11:00’da açıklanıyor olacak.  

• Ekim ayı yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %22 artış kaydederek, geçtiğimiz üç 

ayın ortalama artışının (%40’ın üzerinde) altında kalmıştı.   

• Avrupa’dan gelen turist sayısının halen zayıf kalmaya devam ettiğini görüyoruz. 

Rusya’dan gelen turist sayısı artışı ise yüksek kalmaya devam ediyor.  

• Ocak – Ekim dönemine bakıldığında yabancı ziyaretçi sayısının yıllık %28 

oranında artış kaydetmiş olduğu görülüyor. 

Bugün ayrıca saat 17:00’da Hazine 1Ç17 borçlanma stratejisi açılanacak. 

• 1Ç18 iç borç servisi 35,2 milyar TL, 1Ç18 dış borç servisi 20,6 milyar TL (5,4 milyar 

dolar), Toplamda 1Ç borç servisi 56 milyar TL (14,7 milyar dolar) 

• Yılın ilk çeyreği içerisinde yüklü borç servisi ve bunun karşılığında %110 civarında 

bir borç geri çevirme projeksiyonu faizler üzerinde ek baskıya neden olabilir.  

Türkiye – ABD arasındaki vize krizi dün itibariyle sona erdi  

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını 

açıkladı. Bu açıklamalar sonrası, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de, mütekabiliyet 

ilkesi çerçevesinde, ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimindeki kısıtlamaların eş zamanlı 

olarak kaldırıldığını duyurdu.  Ancak “güvence” konusundaki anlaşmazlığın yapılan 

açıklamalarda sürdüğü görüldü. Zira ABD, Türk hükümetinin üst düzeyde sağladığı 

güvenceye bağlı kaldığını belirtirken, Türkiye Büyükelçiliği'nin yanıtı, ABD'nin Türkiye'den 

güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini 

doğru bulmuyoruz şeklinde oldu. 

Elektrik fiyatlarına %8,8 oranında artış gerçekleştirilecek  

Elektrik fiyatlarında 1 Ocak 210185 itibariye %8,8 oranında artış yapılacağı belirtildi. Söz 

konusu artışın manşet enflasyona yansımasını 0,23 yüzde puan olarak hesaplıyoruz.  

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_15_-_22_Aralik.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Kipa – Migros (AL, hedef fiyat: 33 TL) – Migros’un iştiraki Kipa, Mersin Alışveriş 

Merkezi’ni 110 milyon TL + KDV’ye dün itibariyle sattı ve ilk aşamada 80 milyon TL tahsil 

etti. Geri kalan 29,8 milyon TL 8 ay sonra tahsil edilecek. Varlık satışından elde edilen 

değer Migros’un piyasa değerinin %2’sine denk gelmektedir. Varlık satışının Migros’un 

yıl sonu net borç tahminimizde %4 düşüşe neden olacağını tahmin ediyoruz. Hafif pozitif 

haber. 

Otomotiv sektörü – Hürriyet gazetesi haberine göre binek araçlarda uygulanan ÖTV’de 

dikkate alınan baz fiyat (ÖTV ve KDV hariç) aralığı 40-70 bin TL’den 50-80 bin TL’ye 

yükselebilir. Bilindiği üzere Kasım 2016’dan beri 1.600cc motor hacimli binek araçlarda 

40-70 bin TL baz fiyat aralığından %50 ÖTV alınırken, 70 bin TL üzerinden %60 ÖTV 

alınıyor. Kurdaki yükseliş ve Euro 6 motorlu araçlara geçiş nedeniyle araçların baz fiyatı 

yükseldiğinden sektör temsilcileri ÖTV’deki baz fiyatlara düzenleme yapılmasını istiyor. 

Baz fiyat aralıklarındaki değişim düşük fiyatlı bazı model satışlarına yarayabilir ancak 

halka açık şirketlere etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.  

Pimaş - EGPRO' ya devrolması nedeniyle 1 adet PIMAS payına 0,4933 adet EGPRO payı 

verilecektir. 

Pınar Süt – Dimes Gıda-Pınar Süt İş Ortaklığı tarafından alınan Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sütü ihalesine ilişkin 

sözleşme imzaladı. 110.846.424 TL tutarındaki toplam ihale bedelinden Pınar Süt’ün 

payına 60.965.533 TL düşmekte olup, söz konusu ihale ile ilgili şirket herhangi bir yatırım 

yapmayacağını açıkladı. Ayrıca, şirket ihaleye ilişkin tüm satışın 2018 yılı ilk 6 aylık 

dönemi içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti. Şirketin 30 Eylül 2017 itibariyle 

yıllıklandırılmış satış hasılatı 1,2 milyar TL olup, Pınar Süt’ün aldığı ihale tutarı 

yıllıklandırılmış satışların %5’ini oluşturmaktadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Şirketlerin yıl sonu bilanço makyajı ve dolar endeksindeki sert düşüş hareketi ile birlikte 

kurun 3,75 – 3,76 seviyelerine inmesini beklediğimizi bu haftaki bültenlerimizde 

belirtmiştik. ABD Ankara Büyükelçiliği’nin dün Türkiye’deki vize hizmetlerinin yeniden 

tamamen başlatılacağını belirtmesi üzerine Türk lirası sert bir şekilde değer kazanırken, 

USDTRY paritesi hafta başından bu yana belirttiğimiz 3,75 – 3,76 hedefimize doğru geri 

çekildi. ABD Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamanın ardından USDTRY paritesi 

3,7656 seviyesine kadar gerilerken, yükseliş trendini aşağı yönlü kırmasının ardından 

düşüş hareketini hızlandıran dolar endeksi de kurun 3,80 seviyesi altındaki seyrini 

sürdürmesine yardımcı oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 3,80 seviyesi altındaki seyrini 

sürdürmekte olan kurun bir süre 3,75 – 3,80 seviyeleri arasında dalgalanmasını 

beklemekteyiz. Ancak, yurt içi yerleşiklerin kurdaki düşüşlerde sergilediği yüksek döviz 

talebi ile birlikte, USDTRY paritesinin 3,80 seviyesi altındaki seyrini kalıcı olmasını 

beklemiyoruz. Kurun 3,75 – 3,80 bandından alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Bugün 

içerisinde kurdaki görünümü etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmamakta. Kurdaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7782 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7800 seviyesi direnç, 3,7700 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,7800 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,7880, 3,7700 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,7535. 

 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurlu üyelerinin parasal genişlemenin bitirilmesine 

yönelik yaptıkları şahin açıklamaların ardından euroda başlayan yükseliş hareketi halen 

daha etkisini sürdürmekte. Eurodaki yükselişin yanı sıra, yükseliş trendini aşağı yönlü 

kıran dolar endeksinin düşüş eğilimini koruyor olması da, EURUSD paritesinin çift yönlü 

olarak desteklenmesini sağlıyor. Bu noktada, kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü 

kıran dolar endeksinin düşüş hareketini sürdüreceğine yönelik beklentimiz paralelinde, 

EURUSD paritesinin de yükseliş hareketini 1,20 seviyesine doğru taşımasını 

beklemekteyiz. Bugün içerisinde Almanya’dan gelecek olan TÜFE verileri paritedeki kısa 

vadeli görünüm açısından önemli olacak. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1946 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 

seviyesi destek, 1,1960 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1960 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1984, 1,1915 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1887. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD tahvil faizleri eşliğinde sert bir şekilde gerileyen dolar endeksi, altın fiyatlarındaki 

yükseliş hareketinin temel sebeplerinden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, VIX 

endeksindeki yükseliş ve küresel borsaların beklenen Noel rallisi gerçekleştirmemesi 

sonrasında piyasalarda oluşan güvenli liman talebi, altın fiyatlarındaki yükselişin diğer 

nedenleri arasında gösterilebilir. 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırdıktan 

sonra yükselişini ivmelendiren altın, 1295 seviyesi üzerine kadar çıkmış durumda. Bu 

noktada, kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kıran dolar endeksinin düşüş hareketini 

bir süre daha devam ettirmesini beklemekteyiz. Bununla birlikte altın fiyatlarının da 

yükseliş hareketini korumasını ve kısa vadede 1300 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1295,88 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 seviyesi destek 1297,89 

seviyesi ise direnç konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1300, 1292,67 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1287,90. 

 

 

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 2,688 %0.2 %0.3 %2.3 %11.1 %20.0

DAX 12,980 -%0.7 -%1.8 -%0.6 %4.5 %13.1

FTSE 7,623 %0.0 %1.0 %3.1 %3.7 %6.7

Nikkei 22,784 %0.1 -%0.4 %1.0 %12.8 %19.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114,480 %2.1 %2.9 %11.9 %14.3 %46.5

Çin 3,296 %0.1 %0.1 -%1.2 %3.5 %6.3

Hindistan 33,848 %0.4 %0.7 %1.2 %10.2 %27.7

Endonezya 6,314 %0.8 %4.2 %5.0 %9.1 %20.1

Rusya 2,103 -%0.2 %0.5 -%1.0 %11.8 -%5.8

Brezilya 76,402 %0.4 %4.1 %5.1 %22.8 %26.9

Meksika 48,862 %0.4 %1.0 %2.6 -%0.7 %7.1

Güney Afrika 58,953 %0.2 %1.3 -%2.4 %14.8 %16.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.8 %5.8 %1.5 %1.5 -%27.5

EM VIX 16 %6.4 %15.3 -%12.8 %1.7 -%30.3

MOVE 46 -%3.2 -%10.5 %2.8 -%12.0 -%35.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.775 -%1.1 -%1.1 -%4.8 %7.5 %7.1

Brezilya 3.3132 -%0.1 %0.2 %3.1 %1.0 %1.9

Güney Afrika 12.3531 %0.7 -%3.2 -%9.6 -%4.5 -%10.1

Çin 6.5335 -%0.3 -%0.8 -%1.1 -%3.9 -%5.9

Hindistan 64.08 -%0.1 %0.0 -%0.5 -%0.7 -%5.7

Endonezya 13562 %0.0 %0.0 %0.4 a.d. %0.7

CDS *

Türkiye 166.1 -2.4 -1.3 -35.0 -0.5 2.5

Brezilya 162.7 -0.4 -1.2 -1.2 -39.4 -0.5

Güney Afrika 156.9 -3.0 -2.3 -17.8 -2.3 a.d.

Endonezya 85.5 -1.1 -0.7 -6.7 -10.5 2.0

Rusya 127.6 9.3 -0.2 -10.1 -24.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 -0.2 2.0 -0.8 1.2 0.3

Brezilya %10.3 -0.1 -0.1 0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 -0.2

Hindistan %7.4 0.2 0.2 0.4 0.9 0.9

Endonezya %6.3 0.0 -0.1 -0.3 a.d. -1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.6 0.00 0.00 0.02 -0.23 -0.92

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 -0.37

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.72 %0.4 %2.8 %4.9 %41.0 %17.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.84 %0.3 %2.5 %3.2 %33.8 %11.4

Altın - USD / oz 1297.2 %0.8 %2.4 %0.2 %3.9 %12.6

Gümüş - USD / t oz. 16.923 %1.8 %4.8 %0.6 %1.2 %5.8

Commodity Bureau Index 432.22 %0.1 %0.2 %0.8 -%2.2 %2.2

* 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. 

 

 


