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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün bankacılık sektöründeki alımların eşliğinde, BİST-100 endeksi 

günü %3,1 yükseliş ile 91.240 seviyesinden kapattı.  

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Şubat ayı ödemeler dengesi 

rakamları ve Almanya’da açıklanacak olan Nisan ayı ZEW endeksi 

yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli hususlar olacaktır. 

Yurtdışı piyasalarda hisse senetleri tarafında yatay bir seyir 

mevcutken, kurlar tarafında daha oynak bir görünümün geçerli 

olduğunu görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler sepetinde 

Dolar’a karşı daha güçsüz bir duruş dikkat çekerken, TL’nin en iyi 

performans gösteren para birimleri arasında kalmayı başardığı dikkat 

çekiyor. Söz konusu güçlü duruş piyasalardaki risk iştahı üzerinde de 

etkili oluyor. 

Dün yaşanan kuvvetli yükselişten sonra, Borsa İstanbul’un bugün kar 

realizasyonları ile güne başlamasını ve yatay bir seyir izlemesini 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 92.145, 93.050 ve 94.758 

dirençlerini ve 89.533, 87.826 ve 86.921 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Olumsuz baz ve takvim etkisi Şubat ayı sanayi üretiminde etkili 

oldu. 

 Vergi borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında uzatma kararının 

Meclis’e gelmesi bekleniyor 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Beyaz eşya sektörü - Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk’e 

verdiği demeçte beyaz eşya ve mobilyaya uygulanan vergi 

indiriminin Eylül 2017’ye kadar uzatıldığını açıkladı. 

 Otomotiv sektörü - Maliye Bakanı Naci Ağbal ve OYDER 

otomotiv sektöründe hurda teşviğini değerlendirmek üzere 

bugün buluşacak. 

 Sigorta Sektörü – Gazete Habertürk’te yer alan haberde, trafik 

sigortalarına prim tavanı uygulaması yarından itibaren geçerli 

olacağı belirtildi. 

 Yarın temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Ülker 

Bisküvi 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Nisan - Şubat Ödemeler Dengesi İstatistikleri

13 Nisan - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

17 Nisan - TCMB Beklenti Anketi

                  Ocak dönemi istihdam verileri

                  Mart ayı Merkezi Bütçe verileri

20 Nisan - Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

24 Nisan - Mart Konut Satışları

                  Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,240 %3.1 %2.9

BIST-30 112,144 %3.4 %3.2

Banka 158,466 %5.9 %6.9

Sanayi 95,367 %1.6 %0.1

Hizmet 57,414 %1.0 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.49 11.49 11.47

2 yıllık bono faizi 11.30 11.30 11.36

10 yıllık bono faizi 11.01 11.01 10.93

Kur

USD/TL 3.73 %2.4 -%0.5

EUR/TL 3.94 %1.7 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.83 %2.0 -%0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 186 181

Ortalama işlem hacmi * 1.28 1.05 1.13

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.12x 1.01x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %18.8 %18.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.2 %13.7

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

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 

Olumsuz baz ve takvim etkisi Şubat ayı sanayi üretiminde etkili oldu 

Düzeltilmemiş Şubat ayı sanayi üretimi, olumsuz takvim ve baz etkisi ile birlikte yıllık 

%1,7 daralma kaydetti. Sanayi Üretimi değişimi takvim etkisinden arındırıldığında %1 

oranında bir artış kaydetmiş olsa da, yine de beklentilerin (%2,5 yıllık) altında kaldı.  

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda %0,4 

gerileyerek, Ocak ayında sergilediği %1,3’lük yükselişin bir kısmını geri verdi.  

 Şubat ayı sanayi üretimi, Ocak ayındaki iyimser başlangıcın ardından 

hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Mart ayına ilişkin öncü göstergeler 

iyileşmenin devam edebileceğini müjdeliyor. 

 Verinin alt kalemlerinin (takvim etkisinden arındırılmış) yarısına 

yakınının Şubat ayında daralma kaydettiği görülüyor. İhracat 

performansı ile öne çıkan otomotiv sektöründeki büyümenin, manşet 

veriyi 1 yüzde puan yukarı taşıyarak en büyük katkı sağlayan kalem 

olduğunu görüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Vergi borçlarının Yeniden Yapılandırılmasında uzatma kararının 

Meclis’e gelmesi bekleniyor  

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması 

Kanunu’nun 2016 Haziran ayından 2017 Mart ayına kadar uzatılmasına ilişkin bir plan 

hazırladıklarını ve bunu kısa zamanda Meclis’e sunacaklarını belirtti. Söz konusu plan 

kapsamında Haziran sonuna kadar yeniden yapılandırma başvurularının toplam 77,6 

milyar TL kadar olduğu açıklanmıştı. Buradaki tahsilat oranının %50 civarında olacağını 

düşünerek toplam bütçeye etkisinin 40 milyar TL civarında olacağını tahmin etmiştik. 

Bu çerçevede 2016 yılında 13 milyar TL tahsilat yapılırken, 2017 yılındaki tahsilat tutarını 

17 milyar TL olarak gerçekleşebileceğini belirtmiştik. (Geri kalanı ise 2019 yılı sonuna 

kadar)  

 2016 Temmuzundan 2017 Mart’ına kadar vergi borçlarının vadesinde 

ödemeyenlerin de programa dahil edilmesi durumunda bütçeye bir kerelik 

gelir etkinin daha da artacağını belirtmek gerekir.  

 Söz konusu adımlar hükümetin yılın ikinci yarısında da genişlemeci maliye 

politikalarına devam edeceğinin güçlü sinyallerini veriyor. Dün Başbakan 

Yıldırım tarafında açıklanan beyaz eşya ve mobilyaya uygulanan vergi 

indiriminin Eylül 2017’ye kadar uzatılması da bu noktada bir başka önemli bir 

adım niteliğini taşıyor. Söz konusu adımlar büyüme tarafında tahminlerinin bir 

miktar yukarı yönlü revizyonunu beraberinde getirebilecek olurken, enflasyon 

tarafında da maliyet baskısının yanısıra talep baskısının da oluşabileceği riskini 

işaret ediyor.  Maliye Bakanı Ağbal Beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi 

indirimlerinin uzatılmasına ilişkin kararının bütçe dinamiklerine toplam etkisinin 

800 milyon TL civarında olacağını belirtti. 

 

Şubat ayı sanayi üretimi, 

Ocak ayındaki iyimser 

başlangıcın ardından hayal 

kırıklığı yaratmış olsa da, 

Mart ayına ilişkin öncü 

göstergeler iyileşmenin 

devam edebileceğini 

müjdeliyor. 

Söz konusu adımlar 

hükümetin yılın ikinci 

yarısında da genişlemeci 

maliye politikalarına devam 

edeceğinin güçlü sinyallerini 

veriyor. 

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

Beyaz eşya sektörü – Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk’e verdiği demeçte beyaz 

eşya ve mobilyaya uygulanan vergi indiriminin Eylül 2017’ye kadar uzatıldığını açıkladı. 

Vergi indiriminin uzatılması olumlu ve 2017’de %5’in üzerinde talep büyümesinin 

olabileceğine işaret ediyor. Haber Arçelik (TUT, hedef fiyat 23TL), Vestel Beyaz Eşya ve 

Vestel Elektronik için olumlu. Arçelik modelinde %3 yurtiçi yıllık büyüme öngörüyorduk 

ancak vergi indirimi uzatımı sonrası 2017 tahminlerimizi hafif yukarı çekeceğiz. 

Otomotiv Sektörü - Maliye Bakanı Naci Ağbal ve OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcıları 

Derneği) otomotiv sektöründe hurda teşviğini değerlendirmek üzere bugün buluşacak. 

Olası bir hurda teşviği 20 yaşın üzerinde araçlarda %30’a kadar ÖTV indirimi veya araç 

başına teşvik (4.500-7.500TL seviyesinde) olarak gündeme gelebilir. 20 yaş üzerinde 

araçlar 3,5 milyon seviyesinde toplam araç parkının %21’ini temsil etmektedir. 

Otomobillerde 1.600cc motor kapasitesi ve altında kapasiteye sahip araçlarda %45-60 

aralığında ÖTV ve ticari araçların önemli kısmında %15 ÖTV uygulanıyor. Daha önce 

2009-2012 döneminde ticari araçlara hurda teşviği uygulandığında %10’un 

seviyelerinde ekstra talep büyümesine yol açtı. Ancak 2003’te hem binek araç hem de 

ticari araca uygulanan teşvikte hafif araç satışları iki katından fazla büyüdü. Hurda 

teşviği olması durumunda en olumlu etkilenecek şirket Tofaş (TUT, hedef fiyat 28TL)’tir. 

Hafif ticari araca uygulanabilecek hurda teşviğinin Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39TL) 

üzerinde hafif olumlu etkisi olabilir. Doğuş Otomotiv (SAT, hedef fiyat 9TL) için etkinin 

sınırlı olacağını düşünüyoruz. 

Sigorta sektörü - Gazete Habertürk’te yer alan haberde, trafik sigortalarına prim tavanı 

uygulaması yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Yeni uygulamada, trafik sigortası 

primlerinde %20 indirim olacak. Trafik sigortaları yedi alt segmente ayrılacak ve poliçe 

sahibini kaza ve hasar frekansına bağlı olarak ödeyeceği prim miktarı değişecek. Ayrıca, 

ödenecek olan prim miktarı, poliçe sahibinin bulunduğu şehre göre değişecek olup, bu 

uygulamada İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri referans alınacak şehirler olacak. 

İstanbul’da bulunan poliçe sahipleri, ortalamaya göre, %6 daha fazla prim ödeyecek 

olup, Ankara, Bursa ve Kocaeli’nde bulunan poliçe sahipleri %3 daha fazla prim 

ödeyecekler. Daha evvel, sektörde %26-28 arasında prim indirimi olacağı beklentisi 

mevcuttu. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: Ülker 

Bisküvi (%1,1) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün bankacılık sektöründeki alımların eşliğinde, BİST-100 endeksi günü %3,1 

yükseliş ile 91.240 seviyesinden kapattı.  

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Şubat ayı ödemeler dengesi rakamları ve 

Almanya’da açıklanacak olan Nisan ayı ZEW endeksi yatırımcılar tarafından takip 

edilecek en önemli hususlar olacaktır. Yurtdışı piyasalarda hisse senetleri tarafında 

yatay bir seyir mevcutken, kurlar tarafında daha oynak bir görünümün geçerli 

olduğunu görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler sepetinde Dolar’a karşı daha 

güçsüz bir duruş dikkat çekerken, TL’nin en iyi performans gösteren para birimleri 

arasında kalmayı başardığı dikkat çekiyor. Söz konusu güçlü duruş piyasalardaki 

risk iştahı üzerinde de etkili oluyor. 

Dün yaşanan kuvvetli yükselişten sonra, Borsa İstanbul’un bugün kar realizasyonları 

ile güne başlamasını ve yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Gün içinde takip 

edilecek direnç aralığı 91.500-92.000 iken 91.000 seviyesi takip edilecek olan destek 

noktası olacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 92.145, 93.050 ve 

94.758 dirençlerini ve 89.533, 87.826 ve 86.921 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Jeopolitik risklerin artması ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki satış 

baskısının dün itibariyle kaldığı yerden devam ettiğini gördük. Trump’ın, ABD’nin Kuzey 

Kore kaynaklı nükleer tehdit altında olmasından rahatsız olduğunu ifade etmesi ile 

birlikte piyasalarda başlayan gerginlik, ABD’nin Suriye’yi vurmasının arından Kuzey Kore 

– ABD arasında benzer bir gerilimin yaşanabileceğine yönelik beklentileri artırdı.  

Bununla birlikte, gelişmekte olan ülke para birimlerinin Güney Kore wonu öncülüğünde 

sert satış baskılarına maruz kaldığı görüldü. Ancak referandum öncesi yurt içi 

piyasalarda görülen pozitif hava ve TL’deki pozitif ayrışmanın etkisiyle birlikte USDTRY 

paritesi dün 3,7150 – 3,7350 seviyeleri arasında, diğer gelişmekte olan ülke kurlarına 

göre sakin bir seyir izledi. Teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini desteklemeye 

devam ettiği kurda bugün içerisinde 3,72 seviyesi üzerindeki seyrin korunması 

beklenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskısının artması 

TL’nin “dirayetli” duruşunu bozabilir ve kurun 3,80 seviyesine doğru yükselişini 

sürdürmesine neden olabilir.  Bugün içerisinde takip edilecek önemli bir veri 

bulunmuyor. FOMC üyesi Kashkari’nin yapacağı konuşma yakından izleniyor olacak. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7305 

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 3,7195. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması ve 101 seviyesi 

üzerinde doğru yönelmesi ile birlikte, geçtiğimiz haftaki bültenlerimizde 

öngördüğümüz sert düşüş hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, 1,06 seviyesi 

altındaki seyrini sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin, Euro 

Bölgesi'nde enflasyonun, para politikasının görünümünü değiştirmeyi makul kılacak 

denli güçlü olmadığını belirtmesi sonrası gerileyen euro ve 50 günlük hareketli 

ortalamasını yukarı yönlü kırması sonrasında güçlenen dolar endeksinin göz önünde 

bulundurduğumuzda, EURUSD paritesinin kısa vadede satıcılı görünümünü 

koruyabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin, paritenin yeniden 1,05 

seviyesi altını hedefleyebileceğini işaret ediyor. Bugün içerisinde takip edilecek önemli 

bir veri bulunmuyor. FOMC üyesi Kashkari’nin yapacağı konuşma yakından izleniyor 

olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,0586 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0580 seviyesi destek, 

1,0608 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0608 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0624, 1,0580 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0553. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki sert yükseliş nedeniyle 1255 seviyesi 

altına kadar gerileyen altında, 4 saatlik grafikte bir bayrak formasyonu oluşmakta 

olduğunu belirtmiş, formasyonun çalışması durumunda altın fiyatlarının sert satıcılı 

seyrini sürdürmesi ve 1250 seviyesinin altını hedef almasının beklenebileceğini 

belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere dün öğle saatlerinde sert satıcılı seyrini kaldığı 

yerden sürdüren altın fiyatları, 1247’li seviyelere kadar gerileyerek beklendiğimiz gün içi 

satış fırsatını verdi. Altın fiyatlarının daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldığını ve 

yeniden 1250 seviyesi üzerinde çıktığını gördük. Suriye ve Kuzey Kore'deki jeopolitik 

sorunların güvenli liman niteliğindeki varlıklara destek vermesi ve yatırımcıların Fed 

Başkanı Janet Yellen'ın ABD ekonomisindeki toparlanmanın sürdürülmesinin Fed'in 

önceliklerinden biri olduğu yolundaki yorumları, altın fiyatlarının sakin bir seyir 

izlemesinde etkili oldu. Risk iştahı ve dolar endeksinin simültane artışı altın fiyatlarının 

dün gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. Hatırlayacağımız üzere bir 

süredir yükselişine ara veren ve 50 günlük hareketli ortalamasının altında yatay bir seyir 

izlene dolar endeksi, geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam saatlerinde yönünü yeniden 

yukarı çevirmiş ve 50 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırarak 101,30 seviyesi üzerine 

kadar yükselmişti.  Endeksin 102 seviyesini hedef alacağına yönelik beklentimizi 

sürdürüyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1256,31 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 

1262 seviyesi ise direnç konumunda. 1262 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 1265,28, 1255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

ise bir sonraki destek seviyemiz 1250. 

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 2,357 %0.1 -%0.1 -%0.7 %10.3 %5.3

DAX 12,201 -%0.2 -%0.5 %2.0 %15.3 %6.3

FTSE 7,349 %0.0 %0.9 %0.1 %3.9 %2.9

Nikkei 18,798 -%0.6 -%0.6 -%4.7 %9.8 -%2.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,240 %3.1 %2.9 %1.8 %17.5 %16.8

Çin 3,269 -%0.5 %1.0 %1.3 %6.2 %4.9

Hindistan 29,576 %0.3 -%0.8 %2.5 %5.6 %11.4

Endonezya 5,644 %0.1 %0.0 %4.8 %5.0 %6.7

Rusya 1,971 -%2.4 -%1.9 -%0.1 -%1.5 -%11.7

Brezilya 64,650 %0.1 -%0.9 %0.0 %5.9 %7.3

Meksika 49,540 %0.4 %1.5 %5.2 %3.2 %8.5

Güney Afrika 53,140 %0.5 %1.3 %3.6 %2.4 %4.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %9.2 %13.5 %20.5 %5.0 %0.1

EM VIX 18 %3.9 %10.7 %6.7 -%18.2 -%18.5

MOVE 68 -%0.2 %11.9 %1.2 a.d. -%4.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7294 -%0.1 %2.3 -%0.1 %21.4 %5.8

Brezilya 3.1318 -%0.5 %0.5 -%0.3 -%2.4 -%3.6

Güney Afrika 13.9522 %1.4 %1.9 %5.9 %1.0 %1.5

Çin 6.903 %0.0 a.d. -%0.1 %2.9 -%0.6

Hindistan 64.565 %0.4 -%0.7 -%3.1 -%3.0 -%4.9

Endonezya 13287 -%0.3 -%0.3 -%0.7 %2.4 -%1.4

CDS *

Türkiye 235.9 1.6 -6.0 4.4 36.7 -11.5

Brezilya 223.0 0.3 -3.5 -4.9 -12.6 98.2

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 131.3 0.3 4.0 -6.0 3.8 50.1

Rusya 174.1 4.1 4.4 -5.5 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 -0.1 1.3 -0.3 1.3 -0.4

Brezilya %10.1 0.0 0.0 -0.2 -1.4 a.d.

Güney Afrika %9.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1

Hindistan %6.9 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4

Endonezya %7.1 0.0 0.1 -0.4 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.06 0.92 -0.38 0.97 -0.46

Brezilya %4.7 -0.09 -0.01 -0.34 a.d. -0.78

Güney Afrika %5.0 0.07 0.14 0.24 0.87 0.08

Endonezya %3.9 0.02 0.06 -0.24 0.54 -0.41

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.98 %1.3 %5.4 %9.0 %5.3 -%1.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.08 %1.6 %5.7 %9.5 %3.4 -%1.2

Altın - USD / oz 1251.1 -%0.3 %0.0 %4.1 -%0.5 %8.6

Gümüş - USD / t oz. 17.915 -%1.3 -%1.6 %6.1 %1.4 %12.0

Commodity Bureau Index 424.21 -%0.7 -%1.3 -%1.7 %5.4 %0.3

* 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. 

 


