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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Yeni yılın ilk işlem gününde günü %1,90 değer artışı ile 117.524 

seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde alımların genele yayıldığını 

görüyoruz. 

Bugünkü gündeme baktığımızda, yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak 

olan Aralık ayı TÜFE verisi günün en önemli veri açıklaması olup, 

yurtdışında ise ABD’de açıklanacak olan Aralık ayı İmalat PMI verisi 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek en önemli veri olacaktır. 

Küresel piyasalara baktığımızda ise, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 

yükselişini devam ettirdiğini ve %2,47 seviyesine kadar yükseldiğini 

görüyoruz. GOÜ para birimlerinde karışık bir seyir mevcutken, 

Uzakdoğu Asya piyasalarında ve ABD vadeli işlemlerinde alıcılı seyir 

olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, dün Borsa İstanbul’da yaşanan 

alıcılı seyrin bugün de devam etmesini bekliyoruz. 

BIST-100 115.000 üzerinde kapanışla 14.000 puanlık bir taban 

oluşumunu onaylamıştı. Dünkü yükselişin 8 milyar TL işlem hacmi ile 

desteklenmesi kısa vadede güçlenmenin devam edeceğini gösterdi. TL 

bazlı 115.000 kadar önemli direnç dolar bazında 32.0000 cent 

seviyesinden geçiyor. 32.000 cent 2017’deki BIST’in zirvesi konumunda 

ve eğer 32.000 cent’i de kırması durumunda uzun vadede 39.000 cent 

seviyeleri gündeme gelebilir. 120.000/120.500 direnç seviyelerinin test 

edilmesini bekliyoruz. Piyasa ne kadar güçlü olursa olsun bu direnç 

seviyelerinde kar realizasyonu gelme ihtimali vardır.  BIST’in kısa 

vadede 120.000/120.500 direnç bölgesini zorlamasını ve bu 

seviyelerden sonra bir destek arayışı içerisini girmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Aralık ayı TÜFE artışının aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %11,7 

olmasını bekliyoruz.  

▪ 2017 yılı dış ticaret açığı yıllık %37,5 oranında genişleyerek 77,1 

milyar dolar olarak gerçekleşti. (GSYİH’nin %9’u) 

▪ Aralık İSO/Markit PMI verisi 54,9 seviyesinde oluştu. 

Şirket Haberleri 

▪ Alarko Holding –  Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve 

Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri 

projesinin ihalesinin iptal edildiğini bildirdi 

▪ Bagfas – 3,2 milyon ABD doları tutarında sipariş aldı. 

▪ Tekfen Holding – Kıyıköy’de kurulacak Gaz Kabul Terminali 

inşaat işleri ile ilgili olarak Petrofac ile sözleşme imzaladı. 

▪ RTA Laboratuvarları – Sanofi Aventis ile imzaladığı dağıtım 

sözleşmesi sona erdi. 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

8 Ocak        Kasım Sanayi Üretim Endeksi

                    Aralık Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ocak        Hazine İhalesi (2 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 117,524 %1.9 %4.9

BIST-30 144,947 %2.0 %5.4

Banka 174,965 %2.1 %6.6

Sanayi 132,138 %2.1 %4.5

Hizmet 84,253 %1.3 %3.4

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 13.36 13.40 13.40

10 yıllık bono faizi 11.68 11.67 11.95

Kur

USD/TL 3.77 -%1.0 -%4.3

EUR/TL 4.54 %0.6 -%3.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.15 -%0.2 -%3.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 233 220 198

Ortalama işlem hacmi * 2.03 1.60 1.71

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.14x

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

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.5x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %61.2 %11.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.5

Temettü verimi %2.9 %3.9 %4.1

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 

Saat 10:00’da 2017 yıl sonu TÜFE verileri açıklanacak  

Aralık ayı TÜFE artışının aylık %0,45 olmasını beklemekle birlikte, yıllık artışın geçtiğimiz yılın 

%8,5 seviyesinden %11,64’e yükseleceğini tahmin ediyoruz. Gerçekleşmenin beklentilerimiz 

doğrultusunda olması durumunda ortalama TÜFE artışı %11’in hafif üzerinde ve 2003=100 

endeksinin başlangıcından bu yana en yüksek seviyesinde oluşuyor olacak.  

• Kasım ayı itibariyle oluşan yıllık %12,97 seviyesine kıyasla, özellikle işlenmemiş 

gıda fiyatları üzerinde etkisini gösterecek olan olumlu baz etkisi ile birlikte, Aralık 

ayı yıllık TÜFE artışının 150 bp düşüş kaydetmesini bekliyoruz.  

• Piyasada oluşan fiyatlar ve Türk-İş tarafından yayınlanan Ankara gıda fiyatları, 

taze meyve ve sebze fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ortaya 

koyarken, et fiyatlarındaki gerilemenin işlenmemiş gıda fiyatları üzerindeki 

baskının azalmasına yardımcı olabileceğini işaret ediyor. 

• Kur geçişkenliğinin alt kalemler üzerinde olumsuz etki yapmaya devam edeceği 

görüşündeyiz. Aralık ayında TÜFE – C artışının yıllık bazda %12’nin altında 

olmasını bekliyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aralık ayı dış ticaret verilerini açıkladı 

Aralık ayında ihracat yıllık %8,59 artarak 13,9 milyar TL olarak gerçekleşti. İthalattaki artış 

%27,68 oldu ve 23,5 milyar dolar seviyesinde oluştu. 2017 tümünde ihracat 157 milyar 

dolar (%10,2 yıllık artış), ithalat ise 234,2 milyar dolar (%17,9 yıllık artış) olarak gerçekleşti. 

Böylece 2017 yılı dış ticaret açığı yıllık %37,5 oranında genişleyerek 77,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. (GSYİH’nin %9’u) 

• 2017 yılı açığın artışının en önemli nedenleri altın ithalatındaki artış (yıllık %147 

ile 17,9 milyar dolar)) ve enerji ithalatının (yıllık %37 artış ile 37,2 milyar dolar) 

artan petrol fiyatları nedeniyle yükselmesi oldu.   

Aralık ayında özellikle ithalattaki yüksek artışın veriler üzerindeki yansımalarına 

bakıldığında, Aralık cari işlemler açığının 7,5-8 milyar dolar aralığında oluşabileceği 

görülüyor. Söz konusu gerçekleşme ise 2017 genelinde cari açık/ GSYİH oranını %5,5 

seviyesine taşıyabilir.    

• 2018 yılında ise altın ticaretinde normalleşmenin, açık üzerinde olumlu etkide 

bulunması beklenmesine rağmen artan enerji ithalatı ve güçlü devam eden 

ekonomik aktivitenin yine ithalat üzerindeki etkisinin cari açığın GSYİH’ye oranını 

%5,5 seviyesinin üzerinde tutmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. 

• Enerji ve altın hariç ara malları ithalatına bakıldığında ise Aralık sanayi üretimi 

verisi açısından yine güçlü bir rakamla karşılaşma olasılığının yüksek olduğu 

görülüyor. Söz konusu ithalat seviyesine euro bazında bakıldığında yıllık %40 

oranında bir artışı işaret ediyor. 

Aralık İSO/Markit PMI verisi 54,9 seviyesinde oluştu  

Aralık İSO/Markit PMI verisi 54,9 seviyesinde oluştu. Bir önceki ay 52,9 olarak 

gerçekleşmişti. 4Ç ortalama PMI 53,5 olurken, yılın son çeyreğinde de güçlü bir 

büyümenin olacağın sinyalini yinelemiş oldu.  

• Alt kalemlere bakıldığında ise yine kapasite kullanımındaki artısın yanı sıra 

ihracat, sipariş be istihdam tarafındaki, iyileşmenin hızlı bir şekilde devam ettiği 

belirtildi.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon_Gorunumu_2_Ocak_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding – Şirketten gelen açıklamada, Alsim Alarko’nun % 50 hisseye sahip 

olduğu ortak girişimin, 14 Nisan 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile "Kaynarca - 

Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye 

Alma İşleri" projesinin ihalesinin iptal edildiğini bildirdi. Sözkonusu ihale tutarı 

1.613.815.000 + KDV’dir. İptal edilen ihale, şirketin 30 Eylül 2017 itibariyle devam eden 

işler büyüklüğünün %37’sini oluşturmaktadır.  

Bagfaş - Şirket Fas'a ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 60.000 ton Sülfürik Asit 

siparişi aldı. Siparişin toplam tutarı 3,2 milyon ABD doları olup, sevkiyatların Ocak-Mart 

aylarında tamamlanması planlanmaktadır. 

Tekfen Holding – Tekfen İnşaat, Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali 

inşaat işleri ile ilgili olarak Türkakımı projesinin ana yüklenicisi olan Petrofac Turkey ile 

sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme tutarı 98 milyon Euro’dur. Tekfen İnşaat’in 30 

Eylül 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 3.570 milyon ABD doları’dır. 

RTA Laboratuvarları – 01 Ocak 2014 tarihinde Sanofi Aventis İlaçları ile "Merial" kanatlı 

aşılarının yurt içi satış ve dağıtımı için imzalanan anlaşma 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 

süresi gereği sona ermiştir. Şirketin "Merial" kanatlı aşılarının satış ve dağıtım faaliyeti 

son buldu. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Yeni yılın ilk işlem gününde küresel görünümün gelişen ülke piyasaları açısından 

destekleyici olmaya devam ettiğini gördük. Dolar endeksindeki düşüşün hızlanması ile 

birlikte USDTRY paritesi dün itibariyle 3,7537 seviyesine gerileyerek Ekim ayından bu 

yana en düşük seviyesine indi. Bu sabah saatleri itibariyle gelişen ülke para birimlerinde 

satıcılı bir seyrin olduğunu ve Türk lirasının Güney Afrika randı ile birlikte en zayıf 

performans sergileyen para birimleri arasında yer aldığını görüyoruz. Bu noktada (i) 

 Teknik göstergeler dolar endeksinin aşırı satım bölgesinde yer aldığını işaret ediyor. 

Ayrıca, dün sert bir yükseliş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizleri de dolar endeksindeki 

sert düşüş hareketinin durulabileceğinin sinyalini veriyor. Dolayısı ile dolar endeksindeki 

düşüş hareketinin durulabileceğini ve endeksin kısa vadede 92 seviyesi üzerini hedef 

alarak kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğini düşünüyoruz. (ii) USDTRY paritesinin, 

Fibonacci %38,2 düzeltme bölgesine denk gelen 3,75 desteği üzerinde tutunmaya 

çalıştığını ve teknik göstergelerin de aşırı satıma işaret etmekte olduklarını görüyoruz. 

Dolayısı ile kurun 3,75 seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa vadede yeniden 3,80 

seviyesi üzerini hedef alabileceğini düşünüyoruz. (iii) ABD’deki stokların artacağına 

yönelik beklentiler ve İran’da devam etmekte olan protestoların etkisi ile birlikte yaklaşık 

son 2,5 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları, Türk lirasının diğer gelişen ülke para 

birimlerinden negatif ayrışmasına neden olabilir. Kısacası, Temel ve teknik görünüm 

USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin durulma noktasına geldiğine yönelik sinyaller 

veriyor. Kurun 3,75 – 3,80 alığında alım fırsatı vermesini beklemekteyiz.  Bugün ABD’den 

gelecek olan ISM İmalat Endeksi ve İnşaat Harcamaları verileri ve FOMC toplantı 

tutanaklarını izliyor olacağız.  Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,7709 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 

Dün sabahki bültenimizde, teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiği EURUSD 

paritesinin, 1,2040 – 1,2050 seviyelerinden kısa vadeli bir aşağı yönlü düzeltme 

yapabileceğini belirtmiştik. Dün, dolar endeksindeki düşüş hareketinin hızlanması ile 

sonrasında 1,2080 seviyesini üzerini test etmesinin ardından hızlı bir şekilde geri çekilen 

EURUSD paritesi, beklediğimiz üşüşü gerçekleştirerek 1,2030 seviyesi altına kadar 

geriledi. Bu noktada, sabah saatleri itibariyle 1,2050 seviyesi civarında dalgalanmakta 

olan EURUSD paritesinin, dünkü geri çekilme hareketi sonrasında yükseliş hareketine 

kaldığı yerden devam etmesini beklemekteyiz. Paritenin bugün içerisinde yeniden 1,2080 

seviyesi üzerine çıkmasını ve kısa vadede 1,21 seviyesini hedeflemesini beklemekteyiz. 

Ancak, dolar endeksindeki düşüş hareketinin durulacağına ve endeksin kayıplarının bir 

kısmını telafi edeceğine yönelik beklentimiz, paritedeki yükseliş hareketinin 1,21 seviyesi 

civarında doyma noktasına ulaşabileceği ihtimalini beraberinde getiriyor. Paritenin 1,21 

seviyesi civarındaki seyri yakından izlenecek. Bugün Almanya’da gelecek olan istihdam 

verilerinin yanı sıra, ABD cephesinden gelecek olan ISM İmalat Endeksi ve İnşaat 

Harcamaları verileri ve akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarını 

izliyor olacağız.   Ayrıca, Almanya’da devam etmekte olan koalisyon süreci de eurodaki 

kısa vadeli görünüm açısından oldukça belirleyici olacak. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2049 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,2017 seviyesi destek, 1,2060 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,2060 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2100, 

1,2017 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1984. 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün itibariyle 1320 seviyesi üzerine çıkarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini 

test eden altın fiyatları, küresel risk iştahındaki zayıflamadan ve dolar endeksindeki düşüş 

hareketinin dün gün içerisinde hız kazanmasından destek buldu. Altın fiyatlarının kısa 

vadede 1300 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını bekliyoruz. Ancak, dolar endeksindeki 

düşüş hareketinin durulacağına ve endeksin kayıplarının bir kısmını telafi edeceğine 

yönelik beklentimiz, altın fiyatlarının 1300 seviyesi üzerindeki seyrini uzun süre 

koruyamayabileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte, teknik olarak atın fiyatlarının 1320 – 

1325 bandını aşmasının zor olduğu görüşündeyiz. Dolayısı ile altın fiyatlarının mevcut 

seviyelerdeki seyrini kısa vadede korumasını beklemekte birlikte, 1300 seviyesi üzerindeki 

seyrin uzun soluklu olmayacağı görüşündeyiz.  Bugün ABD’den gelecek olan ISM İmalat 

Endeksi ve İnşaat Harcamaları verileri ve akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC 

toplantı tutanaklarını izliyor olacağız. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1313,30 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1310 

seviyesi destek 1314,34 seviyesi ise direnç konumunda. 1314,34 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1317, 1310 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1305. 

 

 

 

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 2,696 %0.8 %0.5 %2.0 %11.0 %0.8

DAX 12,871 -%0.4 -%1.8 %0.1 %3.2 -%0.4

FTSE 7,648 -%0.5 %0.6 %4.8 %3.7 -%0.5

Nikkei 22,765 -%0.1 -%0.6 -%0.2 %13.6 %0.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 117,524 %1.9 %5.2 %13.5 %16.9 %1.9

Çin 3,348 %0.9 %2.2 %1.8 %5.7 %2.2

Hindistan 33,812 %0.3 %0.0 %3.3 %8.6 -%0.4

Endonezya 6,339 -%1.4 %0.4 %5.0 %5.7 -%1.7

Rusya 2,110 %0.3 %0.3 %0.2 %12.3 %0.0

Brezilya 77,891 %1.9 %3.7 %7.8 %23.1 %1.9

Meksika 50,034 %1.4 %3.4 %5.9 -%0.2 %1.4

Güney Afrika 59,731 %0.4 %1.6 %0.5 %14.5 %0.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%11.5 -%4.7 -%16.4 -%12.9 -%11.5

EM VIX 17 %2.4 %13.1 -%12.8 %4.5 %2.4

MOVE 49 %5.5 %0.7 %0.8 -%11.0 %5.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7668 -%0.8 -%1.1 -%2.8 %5.9 -%0.8

Brezilya 3.2619 -%1.4 -%1.4 %0.5 -%1.2 -%1.4

Güney Afrika 12.4589 %0.6 -%0.4 -%7.8 -%5.7 %0.6

Çin 6.493 -%0.2 -%0.8 -%1.9 -%4.5 -%0.2

Hindistan 63.4812 -%0.6 -%0.9 -%1.4 -%2.1 -%0.6

Endonezya 13518 -%0.4 a.d. -%0.1 %1.1 -%0.4

CDS *

Türkiye 161.4 -3.4 -2.4 -24.9 -13.5 108.2

Brezilya 157.1 -4.9 -1.4 -4.0 -48.2 118.6

Güney Afrika 157.1 0.2 -2.3 -14.4 -19.2 a.d.

Endonezya 85.3 0.1 a.d. a.d. -13.6 a.d.

Rusya 117.5 -10.2 10.7 -12.9 -32.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 0.0 1.9 -0.4 1.1 0.0

Brezilya %10.3 -0.1 -0.1 0.1 -0.4 0.5

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

Hindistan %7.4 0.1 0.1 0.3 0.8 0.1

Endonezya %6.3 0.0 a.d. -0.2 -0.6 0.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 a.d.

Brezilya %4.6 0.00 -0.02 -0.08 -0.34 0.00

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 0.00

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

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.57 -%0.4 -%0.7 %6.6 %34.0 -%0.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 60.37 -%0.1 %0.7 %5.0 %28.3 -%0.1

Altın - USD / oz 1316.1 %0.5 %2.5 %3.3 %7.9 %0.5

Gümüş - USD / t oz. 17.206 %0.4 %4.2 %5.7 %7.3 %0.4

Commodity Bureau Index 433.72 %0.3 %0.2 %0.8 -%3.2 %0.3

* 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. 

 

 


