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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Haftanın son gününde BİST-100 endeksi %1 oranında yükseldi ve günü 

116.637 seviyesinden kapattı. Bugüne geldiğimizde yurtdışında risk 

iştahının devam ettiği görülüyor. Asya piyasalarında alıcılı seyrin 

korunduğu, ABD vadelilerinde ise yukarı yönlü hareketin yaşandığı 

dikkat çekiyor. Kur tarafına baktığımızda Dolar Endeksinde yaşanan 

gerileme sonrasında gelişmekte olan ülke kurlarının da olumlu bir seyir 

içinde olduğunu görüyoruz.  

Veri takvimi tarafında FOMC üyelerinin konuşmalarını takip ediyor 

olacağız. Yurtiçinde ise sabah saatlerinde gelecek Kasım sanayi üretimi 

verileri 2017 büyüme tahminleri açısından önemli bir girdi teşkil 

edecek. Ancak piyasa etkisinin olmasını beklemiyoruz. Bu bilgiler 

ışığında bugün BİST-100 tarafında alıcılı bir açılış bekliyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinde geçen hafta 115.000 

ana desteğini onaylandı ve güçlendirdi. Cuma günü işlem hacmi bir 

miktar gerilemesi ve yükselişin devamı bu bölgede satışların 

karşılandığını gösteriyor. Kısa vadeli yükselen kanal desteği 115.000’ne 

yükselmesi, kısa vadeli göstergelerin yeniden aşırı alıma gelmesi 

oldukça olumlu. Yükselişin bugün 117.750/118.400 dirençlerine doğru 

devam etmesine bekliyoruz. 116.450 ve 1116.300 ara destek olarak 

takip edeceğiz. Haftalık olarak baktığımızda ise BIST-100 endeksinde 

118.400 ara direncini kırıp 120.000’ne yönelebilir. Kısa ve orta vadeli 

pozisyonlarda stop-loss seviyemiz 115.000 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdogan ve Fransız mevkidaşı Macron görüştü. 

▪ Başbakan Yıldırım asgari ücret desteğinin devam edeceğini yineledi. 

▪ 2017 yılında hisse senedi piyasasında toplam 3,34 milyar, bono 

piyasasında ise 6,9 milyar dolarlık bir yabancı girişi yaşandı.   

▪ Saat 10:00’da Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Otomotiv sektörü, Arçelik ve Türk Traktör – Türk Metal 

Sendikası Metal Sanayicileri Sendikası ile maaş artışı konusunda 

anlaşamadığını açıkladı. 

▪ Çimsa – Eskişehir’deki yatırımını tamamladı ve deneme üretime 

başladı. 

▪ Tav Havalimanları – Aralık trafik verilerini açıkladı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Ocak        Kasım Sanayi Üretim Endeksi

                    Aralık Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ocak        Hazine İhalesi (2 yıl)

11 Ocak      Haftalık Portföy Hareketleri (29 Aralık - 5 Ocak)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Aralık - 5 Ocak)

12 Ocak      Kasım Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                   Ocak Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,638 %1.0 %1.1

BIST-30 142,972 %1.0 %0.6

Banka 171,894 %0.8 %0.3

Sanayi 133,612 %1.1 %3.2

Hizmet 83,293 %1.0 %0.1

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 13.33 13.32 13.40

10 yıllık bono faizi 11.77 11.79 11.67

Kur

USD/TL 3.75 -%0.7 -%3.0

EUR/TL 4.51 %0.0 -%1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.13 -%0.4 -%2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 233 228 206

Ortalama işlem hacmi * 2.35 2.18 1.83

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.77x 0.68x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.6x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %62.1 %11.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.5

Temettü verimi %2.9 %4.0 %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 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron Paris’te görüşme sonrasında 

basın toplantısı düzenledi. Söz konusu basın toplantısının Türkiye ve AB ilişikleri 

çerçevesinde önemli bilgiler verdiği yolunda çıkarımlar yapıldı. Bu çerçevede kısa 

vadede müzakere sürecinde herhangi bir ilerlemenin mümkün olmadığı ancak farklı 

konulardaki iş birliğinde ilerleme kaydedebileceği yolunda sinyaller alındı. 

• Haftasonu ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoglu Almanya Dışişleri Bakanı 

Gabriel ile buluştu. Söz konusu toplantıda da diyaloğu geliştirme mesajları 

verildi.  

• Sözkonusu görüşmeler hükümetin Avrupa ile ilişkilerin güçlendirmesi 

yolundaki adımları olarak görülüyor.  

Başbakan Yıldırım asgari ücret desteğinin devam edeceğini 

yineledi  

Yıldırım, yeni asgari ücreti onayladıklarını işverenlerin bu artıştan dolayı işçi 

çıkarmaması için prim desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Bu çerçevede 

işverene 2018'de de 100 lira her çalıştırdığı personel için destek verme kararı 

alındığı yinelendi.  

• Kararın bütçeye 10 milyar TL (GSYİH’nın %0,3’ü) maliyeti olacağı belirtildi.  

2017’de yabancı portföy hareketleri güçlü seyretti 

22 - 29 Aralık  haftasında hisse senedi piyasasında 121,8 milyon dolar, bono 

piyasasında ise (repo işlemleri hariç) 110,8 milyon dolarlık  net yabancı girişi 

görüldü.  

• Söz konusu haftada ABD-Türkiye vize krizinin çözülmesi ile birlikte pozitif ayrışma 

yaşandı. 

• 2017 yılında hisse senedi piyasasında toplam 3,34 milyar dolarlık giriş 

görülürken, bu miktar 2016 yılında görülen 868 milyon dolarlık girişe göre 

önemli bir artışı işaret etti. Bono piyasasında ise, 2016 yılındaki 2,9 milyar 

dolarlık sınırlı girişin ardından 6,9 milyar dolarlık güçlü bir yabancı girişi 

yaşandığı görülüyor. 

Rapor için tıklayınız. 

Saat 10:00’da Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak 

Arındırılmamış Ekim sanayi üretimi, yıllık %8,9 artış kaydetmişti. 

• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışı %7,3 olurken, mevsimsel 

etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,7’lik daha zayıf bir büyümeyi işaret 

etmişti. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, büyümesini 4. ayına taşımış 

oldu. 

• Kasım PMI verisi daha yatay bir yeri işaret ederken, reel kesim güven endeksi 

bir miktar zayıflama kaydetmişti. Ancak, enerji ve altın harici aramalı ithalatı 

(euro bazında) yıllık bazda güçlü bir yükselişi işaret etmeye devam ederken, 

Sanayi Üretiminde de yıllık yüksek bir büyüme sinyali verdi. 

• Bu çerçevede Kasım sanayi üretiminin güçlü bir büyümeyi işaret etmesini 

bekliyoruz. 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_22_-_29_Aralik.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Otomotiv sektörü, Arçelik ve Türk Traktör – Türk Metal Sendikası başkanı (otomotiv, 

çelik ve diğer sektörleri kapsayan), sendikanın işvrerenleri temsil eden Metal Sanayicileri 

Sendikası (MESS) ile maaş artışı konusunda anlaşamadığını açıkladı. Toplu iş 

görüşmelerinin son haftasına girilirken sonuç alınmaması durumunda, Türk Metal 

Sendikası ses getirecek eylem kararları alacağını açıkladı. Sendikanın OHAL süreci 

nedeniyle grev kararı alamayacağını düşünmekle beraber geniş çaplı protestoların 

faaliyetlere hafif olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.     

Çimsa – Şirketin Eskişehir fabrikasında yapmakta olduğu I. Üretim Hattı'nın hem gri hem 

beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonu ile 415.000 Ton/ Yıl klinker kapasiteli beyaz 

çimento üretim tesis yatırımını tamamladı. Tamamlanan yatırımın döner fırın ateşlemesi 

yapılmış olup, deneme üretimine geçildiği bildirildi.   

Tav Havalimanları – Aralık trafik verilerini açıkladı. Şirketten gelen açıklamaya göre, 

TAV Havalimanlarının toplam yolcu sayısı Aralık ayında %18 artış kaydetti. Yurtiçi yolcu 

sayısı %19 artarken yurtdışı yolcu sayısı %17 büyüdü. Detaylara bakınca, Atatürk 

Havalimanı’ndaki yolcu sayısı %15 artış kaydetti. Atatürk Havalimanı’ndaki yurtdışı yolcu 

sayısı %18 artış kaydederken yurtiçi yolcu sayısında %8’lik büyüme kaydedildi. Atatürk 

Havalimanı’ndaki transfer yolcu sayısında %15 arttı ve toplam yolcu sayısının %50’sini 

oluşturdu. Açıklanan yolcu sayılarına istinaden, 4Ç17’de şirketin toplam yolcu sayısı %16 

büyüdü. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları, sırasıyla, %15 ve %17 büyüdü. 2017 yılının 

geneline baktığımızda ise, toplam yolcu sayısı %10 artış kaydedildi. Şirket 9A17 

sonuçlarını açıkladıktan sonra, 2017 beklentilerini revize etti. Şirket Atatürk 

Havalimanında %4-6 büyüme olmasını beklerken toplam yolcu sayısında %6-8 artış 

gerçekleşmesini tahmin etmekteydi. Açıklanan rakamlar beklentilerden hafif iyidir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, kurun 3,70 – 3,75 aralığında bir dip oluşumu 

gerçekleştirmesi ve yurt içi yerleşiklerin döviz talebindeki yükselişle birlikte kısa vadede 

yeniden 3,80 – 3,90 aralığına dönmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Cuma günü 

ABD’den gelen istihdam veri setinde ücret artışları verisinin piyasa beklentilerini 

karşıladığını gördük. Beklentilerin oldukça altında gelen Tarım Dışı İstihdam verisi, dolar 

endeksinin verinin ardından hafif bir satış baskısına maruz kalmasına neden olsa da, 

saatlik ortalama kazançlardaki artışın piyasa beklentilerini karşılamış olması ile birlikte 

endeks kayıplarını kısa süre içerisinde telafi etti. Dolar endeksinde verinin hemen 

ardından görülen hızlı düşüş ile birlikte 3,73 seviyesine kadar gerileyen kur, endeksteki 

toparlanmaya bir tepki vermeyerek 3,73’lerdeki seyrini sürdürdü. Kur yeni haftanın ilk 

işlem gününde 3,73 seviyesi civarında dalgalanıyor. Bu noktada kurun, 3,70 – 3,75 

bandından dip oluşumu gerçekleştireceği ve bu bölgenin ota – uzun vadede alım fırsatı 

vereceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan 

önemli bir verimiz bulunmuyor. Yurt içi cephede Sanayi Üretimi ve Hazine’nin 2 yıl vadeli 

sabit faizli tahvil ihalesini takip ediyor olacağız. Hafta içerisinde ise Cuma günü ABD’den 

gelecek olan enflasyon verileri yakından izleniyor olacak. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7383 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,7385 seviyesi direnç, 3,7278 seviyesi ise destek konumunda. 

3,7385 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7465, 

3,7278 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,7200. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıflamanın ve eurodaki güçlü seyrin sürmesi ile birlikte paritedeki 

genel güçlü görünümün halen daha korunmakta oluğunu görüyoruz. Cuma günü 

ABD’den gelen istihdam veri setinde ücret artışları verisinin piyasa beklentilerini 

karşılamış olmasına rağmen, beklentilerin oldukça altında gelen Tarım Dışı İstihdam 

verisinin dolar endeksini kısa süreliğine de olsa aşağı çektiğini gördük. Beklentilerin 

oldukça altında gelen Tarım Dışı İstihdam verisi, dolar endeksinin verinin ardından hafif 

bir satış baskısına maruz kalmasına neden olsa da, saatlik ortalama kazançlardaki artışın 

piyasa beklentilerini karşılamış olması ile birlikte endeks kayıplarını kısa süre içerisinde 

telafi etti ve yeniden 92 seviyesi üzerine yerleşti. Bununla birlikte EURUSD paritesinin de 

1,20 seviyesine doğru gerilediği ve kazançlarının bir kısmını geri vererek teknik bir 

düzeltme hareketi yapmakta oluğunu görüyoruz. Avrupa Merkez Bankasının piyasadaki 

“parasal genişlemenin süreceği” algısından rahatsızlık duyması ve banka üyelerinin 

parasal genişlemeyi bitirecekleri tarihe kara verme yönündeki adımları eurodaki yükselişi 

hızlandıran en temel faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Almanya’dan gelecek olan 

Fabrika Siparişleri verisi ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan Sentix Yatırımcı Güveni, 

Tüketici Güveni ve Perakende Satışlar verilerini takip ediyor olacağız. Bu noktada 

paritedeki yükseliş potansiyelinin devam ettiğini düşünmekle birlikte, EURUSD 

paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2024 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 

Cuma günü ABD’den gelen istihdam veri setinde ücret artışları verisinin piyasa 

beklentilerini karşılamış olmasına rağmen, beklentilerin oldukça altında gelen Tarım Dışı 

İstihdam verisinin dolar endeksini kısa süreliğine de olsa aşağı çektiğini gördük. 

Beklentilerin oldukça altında gelen Tarım Dışı İstihdam verisi, dolar endeksinin verinin 

ardından hafif bir satış baskısına maruz kalmasına neden olsa da, saatlik ortalama 

kazançlardaki artışın piyasa beklentilerini karşılamış olması ile birlikte endeks kayıplarını 

kısa süre içerisinde telafi etti ve yeniden 92 seviyesi üzerine yerleşti. Dolar endeksinin 

yeniden 92 seviyesi üzerine yerleşmiş olması ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri 

veren altın fiyatlarının, bu sabah saatleri itibariyle 1320 seviyesi altında işlem gördüğünü 

gözlemlemekteyiz. Altın fiyatlarının bir süre 1300 – 1325 seviyeleri arasında dalgalı bir 

seyir izlemesini ve 1300 seviyesi üzerindeki konumunu sağlamlaştırmasını bekliyoruz. 

1325 seviyesinin aşılması durumunda ise altının önümüzdeki dönemlerde 1350 seviyesini 

hedef alabileceği görüşündeyiz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1319,48 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1317 

seviyesi destek 1320 seviyesi ise direnç konumunda. 1320 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1325, 1317 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1314,34. 

 

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 2,743 %0.7 %2.1 %3.5 %13.1 %2.6

DAX 13,320 %1.2 %2.6 %1.3 %7.5 %3.1

FTSE 7,724 %0.4 %1.3 %4.5 %5.1 %0.5

Nikkei 23,715 %0.9 %3.6 %4.0 %19.0 %4.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,638 %1.0 %1.9 %8.1 %16.5 %1.1

Çin 3,392 %0.4 %3.0 %3.5 %5.8 %3.0

Hindistan 34,154 %0.6 %1.6 %3.3 %9.6 %0.9

Endonezya 6,354 %0.1 %0.1 %5.5 %9.4 %0.1

Rusya 2,207 %0.4 %4.8 %4.9 %15.4 %4.6

Brezilya 79,071 %0.5 %3.9 %8.7 %26.9 %3.5

Meksika 49,888 %0.3 %2.1 %4.9 -%0.3 %1.1

Güney Afrika 59,717 %0.4 %0.4 %2.9 %15.1 %0.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 9 %0.0 -%16.5 -%18.6 -%16.7 -%16.5

EM VIX 16 -%1.2 -%2.5 -%11.7 -%5.0 -%2.5

MOVE 46 -%2.8 -%1.1 -%6.4 -%18.4 -%1.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7353 -%0.3 -%1.7 -%2.8 %3.6 -%1.7

Brezilya 3.229 -%0.1 -%2.4 -%0.4 -%1.8 -%2.4

Güney Afrika 12.312 %0.1 -%0.6 -%8.5 -%8.0 -%0.6

Çin 6.4884 -%0.1 -%0.3 -%2.0 -%4.6 -%0.3

Hindistan 63.3713 -%0.1 -%0.8 -%1.6 -%2.2 -%0.8

Endonezya 13416 -%0.1 -%1.1 -%0.8 %0.4 -%1.1

CDS *

Türkiye 159.0 -1.5 -4.3 -22.5 -26.3 106.3

Brezilya 147.2 -1.4 -13.3 0.5 -59.7 98.6

Güney Afrika 148.5 -2.0 -6.5 -16.2 -34.3 a.d.

Endonezya 80.0 -3.5 -1.7 -8.2 -18.6 65.9

Rusya 116.2 -0.8 -10.7 -2.1 -44.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.0 0.1 -0.3 1.0 0.1

Brezilya %10.1 a.d. 10.1 -0.2 -0.5 10.1

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

Hindistan %7.3 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0

Endonezya %6.1 0.0 -0.2 -0.4 -0.7 -0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 0.04 0.48 0.40 a.d.

Brezilya %4.4 -0.03 -0.11 -0.03 -0.50 -0.11

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 67.62 -%0.7 %1.1 %7.6 %41.5 %1.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.44 -%0.9 %1.7 %6.6 %36.1 %1.7

Altın - USD / oz 1322.3 %0.1 %1.0 %4.8 %8.2 %1.0

Gümüş - USD / t oz. 17.285 %0.1 %0.8 %8.2 %9.1 %0.8

Commodity Bureau Index 436.5 %0.0 %1.0 %1.8 -%2.5 %1.0

* 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: 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. 

 

 


