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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan ve sonrasında bant hareketi ile 

devam eden BİST-100 endeksi günü %0,93 değer artışı ile 

109.458’den kapattı. Yükseliş genele yayılırken, sanayi endeksinin 

göreceli olarak daha düşük artış kaydetti. 

Bugün yurtiçinde hazine ihaleleri takip edilecek olup, yurtdışında 

piyasalar üzerinde önemli bir hareketlilik yaratacak veri akışının 

olmadığını görüyoruz. Yurtiçinde ise yeni kağıt arzları ile beraber 

faizler tarafında aşağı yönlü hareketin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. 

Hazine’nin özellikle Ekim ayındaki yüksek itfası öncesinde de faizler 

tarafında bir rahatlama beklemiyoruz.  

Dün akşam ABD’deki Irma Kasırgası’nın gücünü yitirmesi ve neden 

olacağı zararın tahminlerin altında gerçekleşeceği yönündeki 

beklentiler ABD piyasalarında toparlanma ve Dolar endeksinin değer 

artışına neden oldu. Bu durum risk iştahı üzerinde de olumlu etkiden 

bulunan bir unsur oldu. Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya 

piyasalarında alıcılı bir seyir söz konusu olup, bu durumun Borsa 

İstanbul’a da yansımasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 109,896, 110,334 ve 110,804 dirençlerini ve 108,989, 

108,520 ve 108,081 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 2Ç17 GSYİH büyümesi, kurum beklentimizin (%5,7) ve piyasa 

beklentisinin (%5,4) hafif altında gelerek %5,1 olarak gerçekleşti. 

▪ TCMB Eylül Beklenti Anketinde orta vadeli enflasyon beklentileri 

yüksek kalmaya devam etti.  

▪ Hazine nakit bütçe dengesi Ağustos ayında fazla verdi. 

▪ Bugün 5 yıl sabit kuponlu ve 10 yıl TÜFE endeksli tahvil ihaleleri 

gerçekleşecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta - Primler Ağustos ayında, yıllık bazda, %61 büyüdü. 

▪ Aygaz - Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin 

özelleştirilmesi ihalesine teklif verdi. 

▪ Mavi - Bugün 2Ç17 (Mayıs-Temmuz dönemi) sonuçlarını 

açıklayacak. 

▪ Orge Enerji – İş GYO ile 28 milyon TL+KDV tutarında sözleşme 

imzaladı. 

▪ TAV - Sera Yapı ve Tepe Insaat 13.7 milyon hisseyi 19.85 TL’den 

satacağını duyurdu. 

 

 
 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

25 Eylül        Eylül Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

                     Konut Satış İstatistikleri

26 Eylül        Hazine İhalesi (2 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,458 %0.9 -%0.5

BIST-30 134,058 %0.9 -%1.0

Banka 177,104 %1.0 -%3.5

Sanayi 121,927 %0.5 %2.1

Hizmet 72,513 %1.4 %0.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.00 12.00 12.01

2 yıllık bono faizi 11.61 11.61 11.59

10 yıllık bono faizi 10.60 10.60 10.62

Kur

USD/TL 3.40 -%1.3 -%4.1

EUR/TL 4.08 -%1.5 -%2.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.74 -%1.4 -%3.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 243 241 228

Ortalama işlem hacmi * 1.98 1.71 1.80

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.17x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.80x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.35x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %40.0 %14.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.3 %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 

Yatırım kalemi 2Ç17 GSYİH verilerinde öne çıktı 

2Ç17 GSYİH büyümesi, kurum beklentimizin (%5,7) ve piyasa beklentisinin (%5,4) hafif 

altında gelerek %5,1 olarak gerçekleşti. Geçmiş veriye yönelik yapılan revizyonun, 

gerçekleşmenin beklentimizden sapma göstermesinin temel nedenini oluşturduğunu 

görüyoruz. Takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış 2Ç17 büyümesi ise aylık %2,1 

ile1Ç17’deki aylık %1,3’lük büyümeye göre iyi bir performans sergiledi. Veri piyasa üzerinde 

önemli bir etki yaratmadı. 

• İkinci çeyrekte, yıllık %9,5 artış kaydeden ve 2,7 yüzde puan ile diğer alt kalemlerin 

içerisinde en yüksek katkıyı sağlayan yatırım harcamaları büyüme verilerine ilişkin 

en sürpriz gelişme olarak ortaya çıktı.   

• Kredi büyümesi ve olumlu takvim/köprü günleri etkisi ile birlikte, önümüzdeki 

çeyrek için %6,5-7 oranında bir büyüme bekliyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam etti 

Eylül Beklenti Anketi’ne 12 aylık enflasyon beklentisi %8,35, 24 aylık enflasyon beklentisi 

ise %7,93 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre oldukça sınırlı bir değişim gösterdi. 

2017 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %9,46’dan %9,72’ye yükseldi. 

• 2017 GSYİH büyüme oranı beklentisi Eylül ayında %4,4’ten %4,6’ya yükselmiş 

durumda. Mevcut beklentimizi %4,8’e koruyoruz ancak yukarı yönlü risklerin olduğunu 

düşünüyoruz. 

• Makroekonomik göstergelere yönelik beklentilere baktığımızda, büyüme 

beklentilerindeki yükselişin devam ettiği görülüyor. Bu çerçevede 2017 GSYİH 

büyüme oranı beklentisi Eylül ayında %4,4’ten %4,6’ya yükselmiş durumda. 

Rapor için tıklayınız.  

Hazine nakit bütçe dengesi Ağustos ayında fazla verdi 

Ağustos ayı bütçe fazlası 3 milyar TL olarak gerçekleşti. Kaydedilen fazlaya rağmen geçen 

seneye göre bütçe dinamiklerindeki bozulmanın devam ettiği görüldü. Faiz dışı denge 

tarafında 7,9 milyar TL fazla verilirken geçen sene aynı ay içerisinde 10,1 milyar TL kadar 

bir fazla verilmişti. 12 aylık verilere bakıldığında bütçe açığı 61,8 milyar TL’den (GSYİH’nin 

%2’si) 64,3 milyar TL’ye (GSYİH’nin %2,2’si) yükseldi.  

• Hafta içerisinde açıklanacak olan merkezi bütçe verilerinde de yıllık verilerdeki 

bozulmanın devam etmesini bekliyoruz. 

Hazine 5y sabit kuponlu ve 10y TÜFE endeksli ihaleleri gerçekleştirecek 

Eylül ayı toplam piyasa itfası ise 5,7 milyar TL. Hazine Eylül ayında 5 ihale yapmayı 

planlarken, piyasadan borçlanma projeksiyonunu 9,6 milyar TL olarak belirledi. Geri 

çevirme rasyosu projeksiyonunun %168 gibi bir oranla yüksek kalmaya devam ettiği 

görülüyor. 

• İhalelerin piyasa üzerinde bir miktar yukarı yönlü baskı ihtimali söz konusu. Yeni 

arzlarla beraber faiz seviyelerinde bir düşüşün çok kısa vade içerisinde 

beklememek gerektiğini düşünüyoruz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/2c17_GSYiH_Buyume_Orani.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Eylul_Beklenti_Anketi.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta - Brüt primler Ağustos ayında, yıllık bazda, %61 artış kaydetti. Kara araçları 

segmentindeki prim büyümesi %89 olurken, sağlık ve kara araçları haricindeki 

segmentlerde prim artışları, sırasıyla, %36 ve %33 olarak gerçekleşti. Kara araçları 

segmentinde ise, kasko primleri %4 artış kaydederken, zorunlu trafik sigortası primleri 

%268 büyüdü. Yılbaşından bu yana, Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %24 büyüdü. 

Kara araçları haricindeki segmentlerin primleri ortalama %30 büyürken, kara araçları 

primleri %20 arttı ve sağlık segmenti primleri %14 artış kaydetti. 

Aygaz- Koç Holding A.Ş.'nin %49,62 oranında, Aygaz’ın %49,62 oranında payına sahip 

olduğu iştirakleri Entek Elektrik Üretimi A.Ş., T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı tarafından aynı konuda 2016 yılında gerçekleştirilen ihalenin iptali sonrasında 

yeniden ilan edilen, Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin 49 yıl süre ile 

"İşletme Hakkının  Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif vermiştir. 

Menzelet ve Kılavuzlu santralleri için Akfen Grubu 2016 yılında 1 milyar 250 milyon T 

teklif sunmuştu.  

Mavi - bugün 2Ç17 (Mayıs-Temmuz dönemi) sonuçlarını açıklayacak. Konsensus 

bulunmamaktadır. Şirket yarın saat 16:00’te telekonferans düzenleyecek. 

Orge Enerji – İş GYO ile 18.150.000 TL + 2.525.000 Euro + KDV (toplam 28.450.990 

TL+KDV) tutarında sözleşme imzaladı. Böylece, Orge Enerji’nin İnistanbul Projesi 

sözleşme büyüklüğü 16.079.074 TL + 2.963.088 Euro + KDV (toplam 25.837.115,40 

TL+KDV) tutarından, 34.229.074 TL + 5.488.088 Euro + KDV (toplam 54.288.105,40 

TL+KDV) tutarına yükseldi. Söz konusu projenin Ekim 2018'de tamamlanması 

planlanmaktadır. 

TAV  - Sera Yapı ve Tepe Insaat birlikte sahip oldukları 13.7 milyon adet TAV 

Havalimanları Holding hisselerinin (Sera Yapı 2.76 milyon ve Tepe İnşaat 10.9 milyon) 

yurtdışında yerleşik Kurumsal yatırımcılara satışı için sözleşme imzalamıştır. Satılan 

hisseler TAVHL’nin %3.76’ına denk gelmektedir. Satış fiyatının TL 19.85 olduğu 

duyuruldu, ki bu dünkü kapanış fiyatının %5 altındadır. Haberi TAVHL hisseleri için hafif 

olumsuz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.   
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan ve sonrasında bant hareketi ile devam eden BİST-100 

endeksi günü %0,93 değer artışı ile 109.458’den kapattı. Yükseliş genele yayılırken, sanayi 

endeksinin göreceli olarak daha düşük artış kaydetti. 

Bugün yurtiçinde hazine ihaleleri takip edilecek olup, yurtdışında piyasalar üzerinde 

önemli bir hareketlilik yaratacak veri akışının olmadığını görüyoruz. Yurtiçinde ise yeni 

kağıt arzları ile beraber faizler tarafında aşağı yönlü hareketin sınırlı olduğunu 

düşünüyoruz. Hazine’nin özellikle Ekim ayındaki yüksek itfası öncesinde de faizler 

tarafında bir rahatlama beklemiyoruz.  

Dün akşam ABD’deki Irma Kasırgası’nın gücünü yitirmesi ve neden olacağı zararın 

tahminlerin altında gerçekleşeceği yönündeki beklentiler ABD piyasalarında toparlanma 

ve Dolar endeksinin değer artışına neden oldu. Bu durum risk iştahı üzerinde de olumlu 

etkiden bulunan bir unsur oldu.   Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya piyasalarında alıcılı 

bir seyir söz konusu olup, bu durumun Borsa İstanbul’a da yansımasını beklemekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 109,896, 110,334 ve 110,804 dirençlerini ve 108,989, 

108,520 ve 108,081 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer denemesini yapmasının 

ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar 

uygulanmasını isteyen karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi’nde (BMG) dün 

kabul edildi. Karar tasarısının kabul edilmesinin ardından piyasalardaki risk iştahının 

arttığını gözlemledik. Dünkü oylama sonrasında Kuzey Kore’nin eylemlerinin 

sınırlandırılacağına yönelik beklentiler ve azalan endişeli hava ile birlikte Türk lirası ve 

diğer gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, güvenli liman talebindeki 

azalış ile birlikte altın fiyatları sert düşüş hareketine devam etti. Dün TL’deki değer 

kazanımı ile birlikte 3,40 seviyesi altına sarkan USDTRY paritesi, 3,3880’li seviyelere kadar 

gerileyerek bu yılın en düşük seviyelerini test etti. Ancak, 2016 yılının Aralık ayından bu 

yana en düşük seviyesine gerilmiş olan USDTRY ile birlikte yurt içi yerleşiklerin döviz 

talebinde görülen artış, kurun hızlı bir şekilde yeniden 3,40 seviyesi üzerine çıkmasını 

sağladı. Ayrıca, Irma kasırgasının beklenenden daha az hasara yol açması ile birlikte 

güçlenen dolar endeksi de kurun 3,40 seviyesi altında kalıcı olamamasının temel 

nedenlerinden biri. USDTRY paritesinin dün 3,38 – 340 bandında sergilediği sert zıplama 

hareketi kurun kısa vadede 3,40 seviyesi altında kalıcı olmasının zor oluğunu gösteriyor. 

Kurun bugün içerisinde mevcut kısa vadeli yükselişini koruması ve 3,43 seviyesine doğru 

yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 3,4137 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 

Dün sabahki analimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin düşüş hareketlerini işaret 

etmeye devam ettiği EURUSD paritesinde, mevcut geril çekilme hareketinin kısa vadede 

1,19 seviyesine doğru devam etmesinin beklenebileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz 

üzere düşüş hareketini sürdüren EURUSD paritesi, 1,1950’li seviyelere kadar geriledi. 

Paritedeki düşüş hareketinin temelinde, Irma kasırgasının beklenenden daha az hasara 

yol açması ile birlikte toparlanan ve 92 seviyesine doğru yükselen dolar endeksinin etkili 

oluğunu belirtebiliriz. Bu noktada paritenin satıcılı görünümü bugün içerisinde de 

koruyabileceğini ve düşüş eğilimini sürdürebileceğini düşünüyoruz. 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 1,1952 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 seviyesi destek, 1,1960 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1960 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1984, 1,1915 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1887. 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Eylül 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer denemesini yapmasının 

ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar 

uygulanmasını isteyen karar tasarısı 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edildi. Karar tasarısının 

kabul edilmesinin ardından piyasalardaki risk iştahının arttığını gözlemledik. Dünkü 

oylama sonrasında Kuzey Kore’nin eylemlerinin sınırlandırılacağına yönelik beklentiler ve 

azalan endişeli hava ile birlikte Türk lirası ve diğer gelişmekte olan ülke para birimleri 

değer kazanırken, güvenli liman talebindeki azalış ile birlikte altın fiyatları sert düşüş 

hareketine devam etti. Altındaki düşüş hareketinde, Irma kasırgasının beklenenden daha 

az hasara yol açması ile birlikte toparlanan ve 92 seviyesine doğru yükselen dolar 

endeksi de etkili oldu. Bu noktada, Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısına 

yaklaşıldıkça piyasadaki stresin artabileceğini ve dolar endeksindeki mevcut yükseliş 

çabasının hızlanabileceğini düşünüyoruz. Eylül ayı ortası itibariyle altındaki satış baskısı 

artabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1324,48 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1320,78 seviyesi 

destek, 1326,14 seviyesi ise direnç konumunda. 1326,14 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1330, 1320,78 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 2,488 %1.1 %0.5 %1.9 %4.9 %11.1

DAX 12,475 %1.4 %3.1 %3.8 %4.3 %8.7

FTSE 7,414 %0.5 %0.0 %1.4 %1.0 %3.8

Nikkei 19,546 %1.0 %1.9 %0.1 %0.7 %3.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,458 %0.9 -%0.5 %2.3 %22.1 %40.1

Çin 3,376 %0.1 -%0.2 %5.3 %5.2 %8.9

Hindistan 31,882 %0.2 %0.5 %2.4 %10.4 %20.0

Endonezya 5,872 %0.0 %0.8 %1.9 %9.0 %10.9

Rusya 2,044 %0.6 %2.0 %5.1 %3.6 -%8.4

Brezilya 74,319 %1.7 %3.3 %10.3 %14.9 %23.4

Meksika 50,359 %0.6 -%0.9 -%0.6 %6.9 %10.3

Güney Afrika 56,009 %0.5 -%0.5 %1.5 %9.2 %10.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%11.5 a.d. -%30.8 -%5.5 -%23.6

EM VIX 15 -%14.0 a.d. -%26.6 %0.5 -%31.6

MOVE 52 -%5.4 a.d. -%0.4 -%21.0 -%27.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4076 -%0.1 -%0.8 -%3.7 -%8.9 -%3.3

Brezilya 3.1033 %0.5 -%1.2 -%2.8 -%1.6 -%4.5

Güney Afrika 12.9832 %0.4 %0.1 -%3.6 -%1.2 -%5.5

Çin 6.5297 %0.5 %0.0 -%2.0 -%5.6 -%6.0

Hindistan 63.9313 %0.2 -%0.2 -%0.3 a.d. -%5.9

Endonezya 13165 -%0.3 -%1.3 -%1.5 -%1.4 -%2.3

CDS *

Türkiye 160.7 -2.5 0.9 -18.3 -46.1 -26.4

Brezilya 179.7 -2.7 -8.9 -14.8 5.4 -21.0

Güney Afrika 167.8 -4.1 2.8 -17.5 a.d. a.d.

Endonezya 98.8 -1.8 -0.6 -14.6 -12.3 -13.6

Rusya 137.1 -2.4 -0.9 -16.2 -14.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.8 -0.2 -0.7 -0.8

Brezilya %9.8 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5

Hindistan %6.6 0.0 0.1 0.1 a.d. 0.0

Endonezya %6.4 -0.1 -0.3 -0.5 -1.1 -1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.7 0.02 0.25 -0.23 -1.04 -1.13

Brezilya %4.3 0.06 a.d. -0.33 -0.85 -1.19

Güney Afrika %4.3 0.00 -0.16 -0.31 -0.42 -0.58

Endonezya %3.3 0.00 a.d. -0.31 -0.75 -1.01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.84 %0.1 %2.9 %3.3 %4.8 -%5.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.07 %1.2 a.d. -%1.5 -%0.7 -%10.5

Altın - USD / oz 1331.8 -%1.2 a.d. %3.4 %10.7 %15.6

Gümüş - USD / t oz. 17.807 -%1.2 a.d. %4.3 %5.1 %11.4

Commodity Bureau Index 433.65 -%0.1 a.d. -%1.7 %0.4 %2.5

* 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. 

 


