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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün artan küresel risk iştahı ile birlikte BİST-100 endeksi günü 

%1,26 değer artışı ile 89.951 seviyesinden kapattı. Banka ve 

hizmet endekslerindeki değer artışları dikkat çekici idi.  

Bugün önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yatırımcıların ABD 

Başkanı Trump’ın güvenlik danışmanı Bolton’un Türkiye ziyareti ile 

ilgili haber akışına odaklanacaklarını düşünüyoruz. Küresel 

piyasalara baktığımızda ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret 

konularına yönelik gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olduğu 

görülüyor.  Ancak Cuma günü FED Başkanı Powell’ın faizler 

konusunda yaptığı açıklama sonrasında küresel piyasalarda 

yaşanan risk rallisinin bu sabah güç kaybettiğini görüyoruz. Bu 

sabah Asya piyasaları hafif satıcılı işlem görürken, GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. 

Küresel piyasalardaki zayıf seyir ve son günlerde yaşanan değer 

artışının ardından bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir 

başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak ise, haftaya 90.000 direncini zorlayarak 

başladık. Tüm gün 90.000 direnci zorlanmasına rağmen kırılma 

gerçekleşmedi. Bugünde 90.000-90.200 direnç bölgesinin etkili 

olmasını bekliyoruz. 94.500-85.000 aralığında düşen ana kanal 

içerisinde, 90.200-85.000 düşen bir ara kanal var. 90.000-90.200 

kırılırsa 92.500-94.500 direnç aralığına, 90.000-90.200 gelecek 

satışlarda da kısa vadede 87.500 ve 85.000’ne geri çekilme riskini 

kaldırır. Bizim beklentimiz 90.000-90.200 direncinin çalışacağı 

yöndedir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 17:00’da Aralık Hazine nakit bütçe verileri açıklanacak. 

▪ Kasım ayında 1 milyar dolar cari işlemler fazlası bekleniyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Çuhadaroğlu Alüminyum – Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü 

Projesinde üstlendiği cephe işleri hk. 

▪ Odaş Elektrik – Bugün %117,12 bedelli sermaye artırımında 

bulunacak. Referans fiyat 0,513 TL. 

▪ Otomotiv sektörü – Operasyonel kiralamanın devreye 

girmesiyle LCV talebinin hafif olumlu olması bekleniyor. 

▪ Yurtiçinde üretilen TV satışlarında kredi kartı taksit sayısının 

3’ten 6’ya yükseltilmesi gündemde. 

▪ Türk Telekom – SPK, Levent Yapılandırma Yönetimi’nin 

zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet talebini 

onayladı. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Ocak        Aralık Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

10 Ocak      Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Aralık-4 Ocak)

                    Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (28 Aralık-4 Ocak)

11 Ocak      Kasım Ödemeler Dengesi verileri

                    TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,951 %1.3 -%1.4

BIST-30 112,894 %1.3 -%1.3

Banka 117,632 %1.5 -%0.1

Sanayi 103,761 %0.9 -%1.1

Hizmet 70,593 %1.5 -%1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.02

2 yıllık bono faizi 19.61 19.71 20.24

10 yıllık bono faizi 16.54 16.69 17.22

Kur

USD/TL 5.36 %1.5 %0.6

EUR/TL 6.13 %1.4 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.74 %1.5 %0.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 147 150 148

Ortalama işlem hacmi * 0.98 0.85 0.93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.0x 4.2x

PD/DD 1.36x 0.82x 0.72x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.49x 0.44x

FD/Satışlar 1.43x 0.85x 0.78x

FD/FAVÖK 7.9x 4.8x 4.4x

Kar büyümesi %49.2 %19.8 %43.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %11.8 %13.3

Temettü verimi %2.7 %5.4 %6.7

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Saat 17:00’da Aralık Hazine nakit bütçe verileri açıklanacak 

Kasım ayında nakit dengesi 4,3 milyar TL fazla vermesine rağmen, geçen senenin aynı ayı 

ile karşılaştırıldığında daha kötü bir performans kaydetmişti. Buna göre Kasım ayında nakit 

fazlası yıllık %23 oranında düşüş sergilerken, yılbaşından beri kümülatif olarak bakıldığında 

nakit açığında %18,5 oranında bir artış dikkat çekmişti. 

• Nakit bütçe verileri 15 Ocak’ta açıklanacak merkezi bütçe verileri açısından 

indikatör niteliğinde. 

 

Kasım ayında 1 milyar dolar cari işlemler fazlası bekleniyor  

Foreks tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı cari işlemler dengesi tahminlerine göre, 1 

milyar dolar fazla verilmesi bekleniyor. Kurum tahminimiz ise Kasım ayında 930 milyon 

dolar kadar bir fazla verilmesi yolunda. Beklentilerimiz doğrultusunda bir cari fazla 

gerçekleşmesi durumunda yıllık cari işlemler açığı 39,4 milyar dolar dan 34 milyar dolar’a 

gerileyecek. Yılsonunda ise yıllık açığın 27-28 milyar dolar’a kadar gerilemesi bekliyoruz.  

• Böylece 2017 yılını 47,8 milyar dolar açık ile kapayan cari işlemler dengesinin, 2018 

yılında önemli bir daralma kaydettiği görülecek.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik ve Vestel – Bugün yayınlanan Sabah gazetesi haberi göre hükümet yurtiçinde 

üretilen TV satışlarındaki kredi kartı taksit sayısını 3’ten 6’ya yükseltmeyi planlıyor. 

Yurtiçinde üretim yapan ve Türkiye  pazarının yaklaşık %50’sini kapsayan Arçelik ve Vestel 

Elektronik’in taksit artırımından olumlu etkileneceği bekleniyor. Pazardaki diğer önemli 

ithalatçılar LG ve Samsung’dur. Ayrıca haberde Arçelik Türkiye CEO’su Can Dinçer’in ÖTV 

teşviğinin devam etmesi ve taksit sayısının artırılmasının talep açısından olumlu olacağı 

demeci yer alıyor. TV satışları Eylül’den bu yana %30 daraldı. Haberin Arçelik ve Vestel için 

hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. TV satışları Arçelik’in toplam cirosunun %5-

6’sı ve Vestel Elektronik’in toplam cirosunun %7-8’dir.  

Çuhadaroğlu Alüminyum – Şirketin bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile GAMA 

Türkerler Kocaeli Adi Ortaklığı arasında Kamu Özel İşbirliği Modeli ile ihale edilen Kocaeli 

Entegre Sağlık Kampüsü'nün Yapım İşleri Projesi kapsamında Ana Hastane (MH) Binası 

Alüminyum Cephe İşlerine yönelik olarak malzeme bedeli 7.019.528 Euro ve montaj bedeli 

13.001.718 TL tutarlarında bir sözleşme imzaladı. 

Odaş Elektrik – Bugün %117,12 bedelli sermaye artırımında bulunacak. Referans fiyat 

0,513 TL. 

Otomotiv sektörü – 31 Aralık’ta yayınlanan yönetmelikle ticari araçların operasyonel 

kiralamasının yolu açıldı ve leasing şirketleri de haftasonundan itibaren bu konuda demeç 

vermeye başladılar. Operasyonel kiralama ticari araçlarda şirketin ürettiği ürünlerin 

dağıtımı söz konusu olduğunda geçerli olacak ve üretim dışı ürünlerin sevkiyatında 

kullanılan araçları kapsamayacak. Böylelikle yönetmeliğin yolcu taşıyan ve yük taşıyan 

perakende sektöründe kullanılan araçları kapsayıp kapsamadığı hala belirsiz. Bilindiği 

üzere operasyonel kiralama Haziran 2009’da yasaklanmış ve sadece finansal kiralama 

mümkün kılınmıştı. Yönetmelikteki değişiklik tüm ticari araçları kapsamasa da talebe 

olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Geçmiş TOKKDER verisine göre, sınırlama 2009’da 

devreye girdikten sonra filo satışları %20 (25 bin adet) daralmıştı ve sonrasında 

operasyonel kiralamaya izin verilmesi durumunda ticari araç satışlarının %20 artabileceği 

konuşuluyordu. Ancak yönetmeliğin tüm ticari araçları kapsamaması ve zayıf makro 

görünüm nedeniyle 2019’da hafif ticari araç satışlarına hafif pozitif etkisi olacağını 

düşünüyoruz. Şirketlerle görüştükten sonra 2019 ticari araç satışlarında öngördüğümüz 

%25 daralma rakamının üzerinden geçebiliriz. Şirket bazında etkiler: 

• Doğuş Otomotiv: Hafif ticari araç satışları 2018’de toplam hacimlerin %15’ine 

denk geldi.  

 

• Ford Otosan: Yurtiçi hafif ticari araç satışlarının 2018’de toplam hacimlerin 

%11’ine denk geleceğini düşünüyoruz.  

 

• Tofaş: Operasyonel kiralama Tofaş’ın nerdeyse tüm hafif ticari araçları, combi, 

cargo, ve van (satışların %91’i) satışlarını etkileyecek. Yurtiçi LCV satışlarının toplam 

satışlardaki 2018’deki payını %9 olarak tahmin ediyoruz. 

 

Türk Telekom – SPK, Levent Yapılandırma Yönetimi’nin zorunlu pay alım teklifi 

yükümlülüğünden muafiyet talebini onayladı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kurun kısa vadede 5,30 seviyesi altına gerilemesini 

beklemediğimizi ve 5,40 üzerinin yeniden hedef olabileceğini düşündüğümüz ifade 

etmiştik. Beklediğimiz üzere, Türk lirası dolar karşısındaki kazançlarını uzun süre 

koruyamadı ve USDTRY paritesi 5,31 seviyesi üzerinden yükselişe geçerek dün yeniden 

5,40 seviyesi üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü düzeltme hareketi, 95,60 

seviyelerinden 96 seviyesi üzerine doğru yükselişe geçen dolar endeksi ve gelişen ülke 

para birimlerindeki satıcılı seyir, kurdaki yükselişte etkili olan faktörler olarak ön plana 

çıktı. 5,41 seviyesi üzerini test etmesinin ardından USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 5,39 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksi ise 95,90 seviyesi 

civarında dalgalanmakta. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir seyrin odluğunu ve Türk lirasının orta bir konumda yer aldığı 

görülüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler ve formasyonlar, kurun 5,3850 – 5,4450 

seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Önümüzdeki dönemde 

kurun 5,40 üzerine yerleşmesini beklemekteyiz. Bugün önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. ABD – Çin arasındaki görüşmelere ilişkin gelecek olan haber akışı ve ABD 

Başkanı Trump’ın hükümetin kapalı olmasına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksi dün, Cuma günü yaşadığı kayıpların bir kısmını telafi etti ve 95,63 

seviyesinden 96 seviyesi üzerine kadar tırmandı. Dolar endeksindeki yükseliş ABD’de 10 

yıllık tahvillerdeki satış hareketini hızlandırırken, EURUSD paritesinin de kazançlarının bir 

kısmını geri vererek 1,1480 seviyesi üzerinden 1,1430’lara inmesine neden oldu. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1440 seviyesi üzerinde hareket etmekte olan EURUSD paritesi, dünkü 

geri çekilmesinin ardından bu sabah saatleri itibarıyla görece yatay bir seyir izlemekte. Bu 

noktada paritenin bir süre 1,1430 – 1,1460 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlemesini 

bekleyebilir. Teknik göstergeler, paritenin 1,1480 – 1,1500 bandını yukarı yönlü aşmakta 

zorlanabileceğini ve bu bölge altında hareket etmeye devam edebileceğini işaret ediyor. 

Dolayısı ile paritenin kısa vadede 1,1430 – 1,1460 seviyeleri arasında dalgalanmasını ve 

kısa vadede 1,1480 – 1,1500 bandı altındaki hareketini sürdürmesini beklemekteyiz. 1,1430 

seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise paritedeki geri çekilmenin 1,14 seviyesi 

altına doğru sürmesi beklenebilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD – Çin 

arasındaki görüşmelere ilişkin gelecek olan haber akışı ve ABD Başkanı Trump’ın 

hükümetin kapalı olmasına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dolar endeksi dün, Cuma günü yaşadığı kayıpların bir kısmını telafi etti ve 95,63 

seviyesinden 96 seviyesi üzerine kadar tırmandı. Dolar endeksindeki yükseliş ABD’de 10 

yıllık tahvillerdeki satış hareketini hızlandırırken, altın fiyatlarının ise 1295 seviyesi 

üzerinden 1282 seviyesine doğru geri çekilmesine neden oldu. Dolar endeksindeki yükseliş 

ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri veren altın fiyatları, bu sabah saatleri itibarıyla 1282 

seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, dolar endeksindeki güçlenme 

hareketi ile birlikte altın fiyatlarındaki mevcut aşağı yönlü düzeltme hareketinin 1280 

seviyesi altına doğru devam etmesini beklemekle birlikte altın fiyatlarının kısa vadede 1276 

– 1280 bandına doğru geri çekilme hareketini sürdürmesini beklemekteyiz. Ancak orta 

vadeli görünüme ilişkin altın fiyatlarının 1300 seviyesi üzerini hedef alabileceğine yönelik 

beklentimizi korumaktayız. Dolayısı ile ons altındaki olası geri çekilmelerin önümüzdeki 

dönemde alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

ABD – Çin arasındaki görüşmelere ilişkin gelecek olan haber akışı ve ABD Başkanı Trump’ın 

hükümetin kapalı olmasına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,550 %0.7 %2.6 -%3.2 -%7.6 %1.7

DAX 10,748 -%0.2 %3.5 -%0.4 -%14.0 %1.8

FTSE 6,811 -%0.4 %1.1 %0.5 -%10.6 %1.2

Nikkei 20,039 %1.5 %5.3 -%6.2 -%6.6 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,951 %1.3 -%0.5 -%4.0 -%8.9 -%1.4

Çin 2,533 -%0.2 %1.3 -%3.0 -%8.0 %1.3

Hindistan 35,850 %0.2 -%0.9 %0.7 %0.8 -%0.4

Endonezya 6,287 -%0.2 %1.3 %2.4 %10.1 %1.3

Rusya 2,407 %1.3 %4.2 -%1.0 %2.6 %2.0

Brezilya 91,699 -%0.2 %7.3 %4.1 %22.2 %4.3

Meksika 42,834 %0.9 %3.3 %2.3 -%12.6 %2.9

Güney Afrika 51,959 -%0.5 -%0.9 %1.8 -%9.3 -%1.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %0.1 -%15.8 -%7.9 %60.1 %93.8

EM VIX 24 -%1.1 -%5.3 -%14.8 %18.1 %45.2

MOVE 61 -%7.5 -%8.6 %0.2 %21.4 %30.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3854 %1.0 %1.8 %1.6 %17.7 %41.9

Brezilya 3.7327 %0.5 -%3.7 -%4.5 -%3.4 %12.8

Güney Afrika 13.8773 -%0.6 -%3.3 -%2.0 %3.0 %12.1

Çin 6.851 -%0.3 a.d. -%0.3 %3.1 %5.3

Hindistan 69.685 -%0.1 -%0.1 -%1.6 %1.2 %9.1

Endonezya 14080 -%1.3 -%2.2 -%2.8 -%2.0 %3.8

CDS *

Türkiye 356.9 -7.6 3.0 -26.0 132.2 -5.8

Brezilya 186.1 -9.0 -12.4 0.2 -10.3 -14.7

Güney Afrika 210.3 -9.3 -3.3 -2.7 17.8 -8.5

Endonezya 136.0 -3.5 2.0 -4.7 6.6 -5.2

Rusya 145.4 -6.4 -1.4 -0.8 15.4 -11.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.5 -0.2 0.1 -0.7 -0.9 4.9

Brezilya %9.2 0.1 a.d. -0.9 -2.1 a.d.

Hindistan %7.6 0.2 0.3 0.2 -0.2 0.3

Endonezya %7.9 -0.2 -0.1 -0.2 0.3 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.2 0.00 a.d. -0.23 0.53 a.d.

Brezilya %4.9 -0.05 -0.27 -0.35 -0.84 0.33

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 -0.05 -0.18 -0.38 -0.12 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57.33 %0.5 %6.6 -%7.0 -%25.7 -%14.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.52 %1.2 %6.8 -%7.8 -%34.3 -%19.7

Altın - USD / oz 1289.9 %0.3 %0.7 %3.5 %2.7 -%1.5

Gümüş - USD / t oz. 15.756 -%0.2 %1.4 a.d. a.d. a.d.

Commodity Bureau Index 413.58 %0.2 %1.1 -%1.0 -%5.3 -%4.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 

 


