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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü %1.18 değer kaybı ile 108.452 seviyesinden kapatan 

BİST-100 endeksinde satışın bankacılık endeksinde yoğunlaştığını 

gözlemledik. 

Bugüne yurtiçinde açıklanacak olan 2Ç büyüme verisi ile başlıyoruz. 

Medyan beklenti yıllık %5,4 oranında bir büyümeyi işaret ederken, 

kurum beklentimiz büyümenin %5,7 oranında gerçekleşeceği 

yönünde bulunmaktadır. Haftanın genelinde ise, yarın yapılacak olan 

Hazine ihaleleri ve Perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK 

toplantısında alınacak kararlar piyasalar üzerinde etkili olacak konu 

başlıkları olacaktır. Yurtdışında ise, Perşembe günü ABD’de 

açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verisi ve de Cuma günü 

açıklanacak olan Ağustos ayı perakende satışlar verileri yatırımcılar 

tarafından takip edileceğini düşünüyoruz. 

Bu sabah itibariyle küresel risk iştahının kuvvetli seyrettiğini ve GOÜ 

CDS spreadlerindeki düşük seviyenin muhafaza edildiğini görüyoruz. 

Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken 

Dolar endeksindeki sınırlı toparlanmaya bağlı olarak GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer kaybettiğini 

görüyoruz.  Cuma günü yaşanan sert düşüşten sonra bugün Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 109,594, 110,735 ve 111,473 dirençlerini ve 107,714, 

106,976 ve 105,834 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Arındırılmamış Temmuz sanayi üretimi yıllık bazda %27,5’lik 

yüksek bir artış kaydetti.  

▪ Bugün 2Ç17 GSYİH büyüme oranı, Eylül TCMB Beklenti Anketi ve 

Ağustos Hazine Nakit Bütçe verileri açıklanacak.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksa Enerji –Kapıdağ RES, Hatay Sebenoba RES ve Manisa 

Karakurt RES’nin satışı tamamlandı. 

▪ Alarko Holding - Hürriyet gazetesinde çıkan bir iddiaya göre 

Alarko Holding’in %26 payı bulunduğu konsorsiyum Kazakistan 

Almatı Çevreyolu yapımı ve işletmesini üstlendi. 

▪ Bankacılık Sektörü - TCMB, kredi kartı işlemlerinde 

uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı. 

▪ İkili işlemler monitörünü güncelledik. 

 

 
 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Eylül        Ağustos Hazine Nakit Bütçe verileri

                     2Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

                     Eylül TCMB Beklenti Anketi

12 Eylül        Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

14 Eylül        Haftalık Portföy Hareketleri

                    TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

15 Eylül        Haziran İşgücü İstatistikleri

                     Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Ağustos Merkezi Bütçe verileri

19 Eylül        Hazine ihaleleri (11 ay, 10 yıl)

21 Eylül        Eylül Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,452 -%1.2 -%1.4

BIST-30 132,869 -%1.3 -%1.9

Banka 175,268 -%1.9 -%4.5

Sanayi 121,332 -%0.6 %1.6

Hizmet 71,539 -%1.0 -%0.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.01 12.00 12.01

2 yıllık bono faizi 11.63 11.65 11.59

10 yıllık bono faizi 10.64 10.66 10.62

Kur

USD/TL 3.41 -%1.0 -%3.4

EUR/TL 4.11 -%0.8 -%1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 -%0.9 -%2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 240 241 234

Ortalama işlem hacmi * 2.16 1.68 1.79

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.30x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %39.9 %14.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.4 %3.9

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 

Temmuz sanayi üretiminde yüksek büyüme 

Arındırılmamış Temmuz sanayi üretimi, kredi büyümesi ve olumlu takvim/köprü 

günleri etkisi ile birlikte yıllık bazda %27,5’lik yüksek bir artış kaydetti. Mevsimsel 

etkilerden arındırılmış sanayi üretimi büyümesi ise %2,3 olarak gerçekleşerek 

yılbaşından bu yana en yüksek artışı kaydetti. 

• Elektrikli teçhizat, tekstil ve ihracat performansı ile öne çıkan otomotiv 

sektörlerinin Temmuz ayı manşet verisindeki artışın yaklaşık ¼’ünü 

oluşturduğunu görüyoruz. 

• Ağustos ayı sanayi üretiminin de güçlü bir büyümeyi işaret edeceğini, ancak 

olumsuz takvim etkisi nedeniyle Haziran ayı büyümesi kadar yüksek bir 

seviyede gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Bugün 10:00’da 2Ç17 GSYİH büyüme oranı açıklanacak  

Medyan beklenti yıllık %5,4 oranında bir büyümeyi işaret ederken, kurum beklentimiz 

ise büyümenin %5,7 oranında gerçekleşeceği yönünde. 

• Tüketim kaynaklı bir büyüme dinamiğinin yanı sıra net ihracat katkısının da 

pozitif olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yatırımlar tarafında ise daha 

sınırlı bir iyileşme bekliyoruz.  

• Verinin önemli bir piyasa hareketi yaratmasını beklemiyoruz. 

Bugün saat 14:30’da Eylül TCMB Beklenti Anketi açıklanacak 

Ağustos ayı Beklenti Anketi’nde 12 ve 24 aylık orta vadeli enflasyon bekleyişleri, bir 

önceki aya göre oldukça sınırlı bir gerileme göstererek %8,37 ve %7,92 olarak 

gerçekleşti. 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %9,46 olarak gerçekleşti. 

• Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde herhangi bir düzelme olmayışı para 

politikası duruşunun da sıkı devam etmesi beklentisini beraberinde getiriyor. 

• Katılımcıların yıl sonu USD/TL tahmini 3,7492’den 3,72’ye gerilemişti. TL’deki 

güçlenmenin devamı ile beraber aşağı yönlü revizyonlar hızlanabilir.  

• Makroekonomik göstergelere yönelik beklentilere baktığımızda, büyüme 

tarafındaki tahminlerin yukarı yönlü revizyonunun devam edeceği 

görüşündeyiz. 

17:30’da Ağustos Hazine Nakit Bütçe verileri açıklanacak 

Haziran ayında bozulan bütçe dinamiklerinin oldukça kendini gösterdiği bir resim 

sonrasında Temmuz ayında hafif iyileşme kaydedildiği görülmüştü. 

• Burada özellikle vergi borcu yapılandırmasından gelen tahsilatların önemli rol 

oynadığı takip edilmişti. Dolayısıyla Ağustos verilerinde kötüleşmenin daha 

sınırlı da olsa devam etmesi beklenebilir. 

• Kümülatif bazda bakıldığında ise yılın ilk yedi ayında nakit bütçe yıllık 

anlamda %250’ye yakın oranda bir kötüleşme kaydederken, faiz dışı denge 

de 11,1 milyar TL kadar açık verdi (geçen sene aynı dönemde 7,4 milyar TL 

kadar bir fazla verilmişti. 

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

Aksa Enerji – Şirket Kapıdağ Rüzgâr Santrali, Hatay Sebenoba Rüzgâr Santrali ve 

Manisa Karakurt Rüzgâr Santrali’nin satışlarının tamamlandığını açıkladı. Bilindiği 

üzere, şirket satışa söz konusu olacak dört enerji santralinin satışı için 100,5 milyon 

ABD dolarına Fernas İnşaat ile bir sözleşme imzalamış olup, 40 milyon ABD doları ön 

ödeme olarak şirket hesabına yatırıldığı açıklamasını 30 Haziran 2017 tarihinde 

yapmıştı. Kapıdağ Rüzgâr Santrali’nin 40 milyon ABD Doları'na, Manisa Karakurt 

Rüzgâr Santrali ve Hatay Sebenoba Rüzgâr Santrali'ne sahip Deniz Elektrik Limited 

Şirketi'nin ise 60,5 milyon ABD Doları'na satış işlemleri tamamlanmış olup, hisse 

devirleri yapılmış; ön ödeme sonrası kalan 60,5 milyon ABD doları bakiyenin nakden 

tahsil edildiği açıklandı. Santrallere ait toplam 148 milyon TL tutarındaki kredilerin 

kapatılmasından sonra kalan tutar, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin 

azaltılmasında kullanıldığı açıklandı. 

Alarko Holding - Hürriyet gazetesinde çıkan bir iddiaya göre Alarko Holding’in %26 

payı bulunduğu konsorsiyum Kazakistan Almatı Çevreyolu yapımı ve işletmesini 

üstlendi. Habere göre 66 kilometre olan yol, 737 milyon dolara mal olacak (Alarko 

payı 191 milyon dolar) ve 50 ay sürecek ve daha sonra 190 ay boyunca işletmesi 

yapılacak. Şirketle bu sabah yaptığımız görüşmede teyit edemediğimiz haberin doğru 

olması durumunda gün içerisinde şirketten bir KAP açıklaması bekliyoruz. Toplam 

devam eden işlerinin 600 milyon dolar civarında olduğunu ve otoyol işinin %30 

civarında ek bir katkı sağlayacağını düşünürsek haberin olumlu fiyatlama ihtimalini 

yüksek görüyoruz.  

Bankacılık Sektörü - TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz 

oranlarında değişiklik yapmadı. 
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İKİLİ İŞLEMLER MONİTÖRÜ 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü %1.18 değer kaybı ile 108.452 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde 

satışın bankacılık endeksinde yoğunlaştığını gözlemledik. 

Bugüne yurtiçinde açıklanacak olan 2Ç büyüme verisi ile başlıyoruz. Medyan beklenti 

yıllık %5,4 oranında bir büyümeyi işaret ederken, kurum beklentimiz büyümenin %5,7 

oranında gerçekleşeceği yönünde bulunmaktadır. Haftanın genelinde ise, yarın 

yapılacak olan Hazine ihaleleri ve Perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK 

toplantısında alınacak kararlar piyasalar üzerinde etkili olacak konu başlıkları olacaktır. 

Yurtdışında ise, Perşembe günü ABD’de açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verisi ve 

de Cuma günü açıklanacak olan Ağustos ayı perakende satışlar verileri yatırımcılar 

tarafından takip edileceğini düşünüyoruz. 

Bu sabah itibariyle küresel risk iştahının kuvvetli seyrettiğini ve GOÜ CDS 

spreadlerindeki düşük seviyenin muhafaza edildiğini görüyoruz. Uzakdoğu Asya 

piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken Dolar endeksindeki sınırlı 

toparlanmaya bağlı olarak GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer 

kaybettiğini görüyoruz.  Cuma günü yaşanan sert düşüşten sonra bugün Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

109.594, 110.735 ve 111.473 dirençlerini ve 107.714, 106.976 ve 105.834 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksi, ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada Irma kasırgasının 

kategorisinin tekrar 3'e düşürüldüğünün bildirilmesi ile birlikte yeni haftaya güçlü bir 

başlangıç yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü 91 seviyesine kadar gerilemiş olan dolar 

endeksi, piyasa açılışında 91,40 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksindeki görece 

güçlü görünüm ile birlikte, bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir seyrin söz konusu olduğunu, Türk lirasının ise diğer para 

birimlerinden pozitif ayrıştığını görüyoruz. USDTRY paritesinin kısa vadede 3,40 – 3,45 

seviyeleri arasında dalgalanmasını bekliyoruz. TL’deki güçlü duruş ve dolar 

endeksindeki zayıflama ile birlikte kurda kısa vadede sert bir yükseliş hareketi 

beklemiyoruz. Ancak, Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısı yaklaştıkça 

piyasadaki stresin artabileceği ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değerli 

görünümün bozulabileceği görüşündeyiz. Kurun 3,40 seviyesi altına sarkması 

durumunda burada kalıcı olmasını beklemiyoruz. 3,40 – 3,42 seviyelerinden yurt içi 

yerleşiklerin döviz talep edeceği kanaatindeyiz. Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak 

olan 2Ç17 GSYİH Büyüme Oranı verisi yakından takip edilecek. Verinin önemli bir 

piyasa hareketi yaratacağını düşünmüyoruz. Bugün ABD cephesinden gelecek olan 

önemli bir verimiz bulunmuyor. Ancak, hafta içerisinde açıklanacak olan ABD 

Enflasyon ve Perakende Satışlar verileri, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed 

toplantısı öncesi yakından takip edilecek. Ayrıca, ABD'nin hazırladığı ve Pyongyang'a 

yönelik yaptırımların artırılmasını öngören karar tasarısı Pazartesi günü BM Güvenlik 

Konseyi'nde oylanacak. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,4117 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,4175 seviyesi direnç, 3,4112 seviyesi ise destek konumunda. 3,4175 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,4300, 3,4112 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4061. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz haftaki analizimizde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin 

açıklamalarının ardından sert bir yükseliş kaydeden EURUSD paritesinin,1,20 – 1,2050 

seviyeleri arasında kısa bir süre dalgalanması ve ardından 1,21 seviyesine doğru yeni 

bir spike (sert yükseliş) gerçekleştirmesini beklediğimizi belirtmiş, ancak kısa vadede 

1,21 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket yaşanmasının zor olması sebebiyle yeniden 

1,20 seviyesi altına doğru geri çekilme hareketleri görebileceğimizi ifade etmiştik. 

Öngördüğümüz üzere bir süre 1,20 – 1,2050 seviyeleri arasında dalgalanmasının 

ardından 1,2090 seviyesi üzerine kadar yükselen EURUSD paritesi, daha sonrasında 

kazançlarının büyük kısmını geri vererek 1,20 seviyesi altına kadar geriledi. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin düşüş hareketlerini işaret etmeye devam ettiği EURUSD 

paritesinde, mevcut geril çekilme hareketinin kısa vadede 1,19 seviyesine doğru 

devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD & Avrupa cephesinden gelecek olan önemli 

bir verimiz bulunmuyor. Ancak, hafta içerisinde açıklanacak olan ABD Enflasyon ve 

Perakende Satışlar verileri, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesi 

yakından takip edilecek. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,2013 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1984 seviyesi destek, 1,2017 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2017 

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

1,1984 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1960. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Teksas eyaletini vuran ve birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına 

neden olan Harvey kasırgasının ülkeye maliyetinin 180 milyar dolar olacağının 

belirtilmesinin arından Irma kasırgasına yönelik endişeler ciddi anlamda tırmanmıştı. 

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada Irma kasırgasının kategorisinin 

tekrar 3'e düşürüldüğünün bildirilmesi, dolar endeksinin yeni haftaya güçlü 

başlamasını sağladı.  Bununla birlikte yeni haftaya görece güçlü bir başlangıç yapan 

dolar endeksi, geçtiğimiz hafta Cuma günü 91 seviyesine kadar gerilemesinin 

ardından bugün piyasa açılışında 91,40 seviyesi üzerine çıktı. Irma kasırgasına yönelik 

piyasa endişelerinin azalması ve dolar endeksinin güçlenmesi ile birlikte haftaya aşağı 

yönlü bir fiyat boşluğuyla açılan altın, gün içerisinde 1340 seviyesine doğru yükseliş 

çabası gösterebilir ve oluşturduğu boşluğu kapatmak isteyebilir. Bu noktada, Fed’in 

20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısına yaklaşıldıkça piyasadaki stresin 

artabileceğini ve dolar endeksindeki havanın tersine dönebileceğini düşünüyoruz. 

Eylül ayı ortası itibariyle altındaki mevcut olumlu görünüm sekteye uğrayabilir. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1337,78 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1335,06 seviyesi destek, 

1341,59 seviyesi ise direnç konumunda. 1341,59 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1352,89, 1335,06 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1330. 

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 2,461 -%0.1 -%0.4 %0.8 %3.7 %9.9

DAX 12,304 %0.1 %1.3 %2.4 %2.8 %7.2

FTSE 7,378 -%0.3 -%0.8 %0.9 %0.5 %3.3

Nikkei 19,275 -%0.6 -%2.1 -%2.3 -%1.7 %0.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,452 -%1.2 -%1.8 %1.4 %21.0 %38.8

Çin 3,365 %0.0 -%0.1 %4.9 %4.7 %8.4

Hindistan 31,688 %0.1 -%0.6 %1.5 %9.5 %19.0

Endonezya 5,857 %0.4 -%0.1 %1.6 %8.7 %10.6

Rusya 2,033 %1.1 %1.1 %4.5 %3.0 -%9.0

Brezilya 73,079 -%0.5 %3.2 %8.5 %13.0 %21.3

Meksika 50,084 -%0.3 -%2.0 -%1.1 %6.3 %9.7

Güney Afrika 55,725 -%0.3 -%1.4 %1.0 %8.7 %10.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %4.9 %19.6 %10.6 %2.2 -%13.7

EM VIX 18 %7.1 %15.0 %13.3 %0.6 -%20.4

MOVE 55 %1.6 %11.0 %15.9 -%17.6 -%23.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4117 %0.2 -%0.5 -%3.5 -%8.9 -%3.2

Brezilya 3.0872 a.d. -%1.7 -%1.3 -%2.6 -%5.0

Güney Afrika 12.9291 %1.0 -%0.1 -%3.4 -%1.5 -%5.9

Çin 6.4943 %0.1 -%1.0 -%3.2 -%6.1 -%6.5

Hindistan 63.7875 -%0.4 -%0.4 %0.2 -%4.4 -%6.1

Endonezya 13204 -%0.8 a.d. -%0.8 -%1.1 -%2.0

CDS *

Türkiye 163.2 0.1 2.4 -11.0 -40.6 -36.6

Brezilya 182.4 -1.5 -8.9 -2.0 9.9 -36.4

Güney Afrika 171.9 1.6 1.2 -5.9 a.d. a.d.

Endonezya 100.6 0.0 1.0 -9.2 -9.8 -22.9

Rusya 139.6 0.7 -0.1 -12.3 -10.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 0.0 -0.7 -0.8

Brezilya %9.7 a.d. -0.3 -0.2 -0.7 a.d.

Güney Afrika %8.4 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5

Hindistan %6.5 0.0 0.1 0.1 -0.3 0.0

Endonezya %6.5 -0.1 a.d. -0.4 -1.0 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.7 -0.04 0.23 -0.14 -1.07 -1.15

Brezilya %4.2 -0.02 -0.17 -0.25 -0.88 -1.25

Güney Afrika %4.3 -0.16 -0.16 -0.15 -0.31 -0.58

Endonezya %3.3 -0.04 a.d. -0.26 -0.67 -1.01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.78 -%1.3 %2.0 %3.1 %1.3 -%5.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.48 -%3.3 %0.4 -%3.4 -%5.6 -%11.6

Altın - USD / oz 1347.3 %0.1 %1.6 %7.2 %11.4 %17.0

Gümüş - USD / t oz. 18.027 %0.1 %1.7 %10.0 %4.5 %12.7

Commodity Bureau Index 434.13 -%0.4 -%0.3 -%2.2 %0.6 %2.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


