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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü %0,68 yükseliş ile 89.611 seviyesinden kapatan BİST-100 

endeksinde bankacılık sektöründeki alımlar dikkat çekiciydi. 

Bu hafta haber ve veri akışı olarak oldukça yoğun bir hafta olacak ve 

yatırımcıların ana odak noktalarının ABD’den gelecek faiz kararına 

yönelik beklentiler, Hollanda’da yapılacak olan seçimler ve petrol 

fiyatlarındaki seyir olacaktır. Yurtiçinde ise bugün açıklanacak Ocak 

ayı ödemeler dengesi verileri ve Perşembe günü açıklanacak PPK 

kararları yatırımcılar tarafından takip edileceğini düşünüyoruz. 

Önceki günlerde olduğu gibi Türk lirasındaki seyrin yatırımcılar 

tarafından yakından takip edileceğini ve TCMB’nin sıkı likidite 

yönetiminin Türk lirası üzerindeki baskıları azaltacağını düşünüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir izleneceğini ve 89.000 

seviyesinin kırılması durumunda satışların hızlanacağını düşünüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.916, 90.221 ve 90.517 

dirençlerini ve 89.316, 89.020 ve 88.715 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 AB Bakanı Ömer Çelik bugün gazetecilerle bir araya gelecek.  

 Bugün Ocak ayı Ödemeler Dengesi istatistikleri açıklanacak 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Alarko Holding - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Deva Holding - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Selçuk Ecza Deposu – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı.  

 Türk Havayolları – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Otomotiv Sektörü – OSD, Şubat ayı verilerini açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Mart - Ocak Ödemeler Dengesi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

15 Mart - Şubat merkezi bütçe verileri

                Aralık dönemi işgücü istatistikleri

16 Mart - PPK toplantısı

                Ocak Kısa vadeli dış borç stoku

                Haftalık yabancı portföy hareketleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,611 %0.7 -%0.1

BIST-30 109,961 %0.7 -%0.2

Banka 151,973 %1.5 -%0.9

Sanayi 95,264 %0.6 -%0.1

Hizmet 57,087 -%0.1 %1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.82 10.71 10.53

2 yıllık bono faizi 11.52 11.46 11.34

10 yıllık bono faizi 11.27 11.36 11.27

Kur

USD/TL 3.75 %0.7 %1.9

EUR/TL 3.97 %1.4 %1.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.86 %1.0 %1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 181 183 181

Ortalama işlem hacmi * 1.10 1.24 1.28

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.2x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.09x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/FAVÖK 8.1x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %14.1 %17.5 %18.0

Özsermaye karlılığı %12.6 %13.0 %13.6

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 

AB Bakanı Ömer Çelik bugün gazetecilerle bir araya gelecek 

Son dönemde gerek Hollanda gerekse Almanya’dan hükümetin referandum 

kampanyalarına karşı yasakların getirilmesi politik tansiyonu önemli ölçüde artırdı. 

Bugün AB Bakanı Çelik’in gazetecilerle toplantısı esnasındaki söylemleri yakından 

takip edilecek. 

 Ekonomik etkileri tarafında ilk etkilenecek unsurlardan biri turizm gelirleri olabilir. 

12 aylık kümülatif rakamlara bakıldığında Alman turist sayısının toplam içindeki 

payı %15’ler civarında iken, Hollanda’dan gelen yabancı turist sayısının %3-

4’lerde olduğu görülüyor. Ancak turizmde sezon dışı dönemde olmamız 

dolayısıyla söz konusu gelişmelerin etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.  

 

Bugün Ocak ayı Ödemeler Dengesi istatistikleri açıklanacak 

Piyasa beklentileri Ocak ayı Cari İşlemler Açığının 2,8 milyar dolar olduğu görülüyor. 

Kurum beklentimiz 2,7 milyar dolar ile oldukça yakın. Beklentimiz doğrultusundaki bir 

gerçekleşme 12 aylık cari işlemler açığını 32,6 milyar dolar’dan 33 milyar dolar’a 

taşıyacaktır. 

 Verinin önemli bir piyasa etkisi olmasını beklemiyoruz.  

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding – 4. çeyrekte 53 milyon TL net zarar açıkladı (4Ç15: 68 milyon TL net 

zarar, 3Ç16: 53 milyon TL net kar). 

Deva Holding - 4. çeyrekte 7 milyon TL net kar açıkladı (4Ç15: 4 milyon TL net kar, 

3Ç16: 11 milyon TL net kar). 

Selçuk Ecza Deposu – 4. çeyrekte 36 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, 57 milyon 

TL olan piyasa tahminin oldukça altında kalırken, yıllık bazda %20 düşüşü işaret etti. 

Şirket, 4. çeyrekte yıllık %12 artış ile 2.300 milyon TL net satış kaydetti. Beklentiler 

dahilinde gerçekleşen güçlü artışta, %2’lik fiyat artışı ve çift haneli hacimsel büyüme 

etkili oldu. Şirket bu çeyrekte, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kutu satışı ve değer 

bazında sırasıyla 30 baz puan ve 60 baz puan pazar payı ele geçirdi. Selçuk Ecza 

Deposu 2016 yılını değer bazında %40,2 pazar payı ile kapattı. Pazar payı 2015 

sonunda %40’tı. Öte yandan, brüt karlılık yıllık bazda 56 baz puan daralarak %6,2 oldu. 

Bu rakam, son 4 yılın en düşük çeyreksel gerçekleşmesini ifade ediyor. 

FAVÖK, yıllık bazda %23 düşerek 35 milyon TL olarak gerçekleşti. Piyasa tahmini 65 

milyon TL’ydi. Operasyonel giderler / net satışlar oranı yıllık bazda 16 baz puan artarak 

Bugün AB Bakanı 

Çelik’in gazetecilerle 

toplantısı esnasındaki 

söylemleri yakından 

takip edilecek. 

Beklentimiz 

doğrultusundaki bir 

gerçekleşme 12 aylık cari 

işlemler açığını 32,6 

milyar dolar’dan 33 

milyar dolar’a 

taşıyacaktır. 
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%4,9’a ulaştı. Bu faktörün düşen brüt karlılık ile birleşmesiyle, FAVÖK marjı 70 baz puan 

daralarak, %1,5’e düştü. 

2016’yı geride bırakırken Selçuk Ecza Deposu 167 milyon TL net nakit pozisyonuna 

sahip oldu. Rakam, 3. çeyrek sonunda 75 milyon TL, 2015 sonunda 88 milyon TL’ydi. 

Buradaki gelişimi işletme sermayesindeki düşüşe bağlayabiliriz. Bu çeyrekte sermaye 

harcamaları yıllık bazda %53 artarak 41 milyon TL seviyesinde oldu. 

Sonuç olarak, operasyonel sonuçlar hayal kırıklığı yaratsa da, bunun 14 Şubat’ta 

açıklanan vergi finansallarında yansıtılmış olduğunu düşünüyoruz. Son bir ayda şirket 

hisseleri BİST-100’e göre %12 düşük performans ortaya koydu. Bu nedenle sonuçların 

kısıtlı ölçüde olumsuz etki yapmasını bekliyoruz. 

Türk Havayolları – 4. çeyrekte 1.299 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam 1.260 

milyon TL olan piyasa beklentisi ile paralel ve yıllık bazda %110 büyümeyi ifade ediyor. 

FAVÖK, piyasa tahmini olan 104 milyon doların üzerinde 217 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Net satışlar ise dolar bazında yıllık %10 azalma ile birlikte piyasa 

beklentilerine paralel geldi. 

Otomotiv Sektörü - Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre Şubat ayında Ford 

Otosan’ın ihracatı %7 yıllık 23 bin adet seviyesine gerilerken, Tofaş’n ihracatı %31 

29,8bin adet seviyesine yükseldi. Tofaş’ın ihracatındaki artış 2016’da lansmanı yapılan 

Egea hatchback ve stationwagon modellerinden kaynaklandı. Yükseliş trendinin 

önümüzdeki birkaç ay devam edeceğini düşünüyoruz. Ford Otosan ise güçlü 

gerçekleşen Ocak ayı satışları sonrası Şubat’ta ihracatta hafif yavaşlama yaşadı. 

Önümüzdeki dönemdeki ihracat performansı Ford Otosan için kritik olacak. (TOASO- 

TUT -hedef fiyat: 28 TL; FROTO- TUT – hedef fiyat: 39 TL) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü %0,68 yükseliş ile 89.611 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde 

bankacılık sektöründeki alımlar dikkat çekiciydi. 

Bu hafta haber ve veri akışı olarak oldukça yoğun bir hafta olacak ve yatırımcıların 

ana odak noktalarının ABD’den gelecek faiz kararına yönelik beklentiler, 

Hollanda’da yapılacak olan seçimler ve petrol fiyatlarındaki seyir olacaktır. 

Yurtiçinde ise bugün açıklanacak Ocak ayı ödemeler dengesi verileri ve Perşembe 

günü açıklanacak PPK kararları yatırımcılar tarafından takip edileceğini 

düşünüyoruz. Önceki günlerde olduğu gibi Türk lirasındaki seyrin yatırımcılar 

tarafından yakından takip edileceğini ve TCMB’nin sıkı likidite yönetiminin Türk 

lirası üzerindeki baskıları azaltacağını düşünüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir izleneceğini ve 89.000 seviyesinin 

kırılması durumunda satışların hızlanacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 89.916, 90.221 ve 90.517 dirençlerini ve 89.316, 89.020 ve 88.715 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Cuma günü ABD cephesinden gelen Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin 

altında kalması nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, USDTRY 

paritesinin de 3,73 seviyesi altına kadar gerilemesini sağlamıştı. Ancak, Hollanda ile 

yaşanan gerginliğin de etkisi ile birlikte kurların yeni haftaya yukarı yönlü bir fiyat 

boşluğuyla başladığı görülüyor. Bununla birlikte Cuma günü 3,7296 seviyesinden 

kapanan USDTRY paritesi, bugün açılışını 3,7400 seviyesinden gerçekleştirdi. Türk 

lirasının bu sabah saatleri itibariyle %0,25’lik kayıpla Cuma gününden bu yana dolar 

karşısında en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu 

görüyoruz. Ayrıca, Cuma günü sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksinin, 

halen daha 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya devam ettiği görülüyor. 

Endeksin bu ortalama üzerindeki hareketini devam ettirmesi durumunda yönünü 

yeniden yukarı çevirmesi ve kayıplarını telafi etmesi beklenebilir. Bununla birlikte, 

TL’deki değer kaybının da devam ediyor olması ile birlikte, kurdaki geri çekilme 

hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesi ve kurun kısa vadede 

yeniden 3,80 seviyesine doğru yükselişe geçmesi beklenebilir. Bu hafta içerisinde 

Fed’den ve TCMB’den gelecek olan faiz kararları kurdaki kısa – orta vadeli gidişat 

açısından oldukça önemli olacak. Bu hafta gerçekleşecek olan TCMB toplantısında 

gecelik borç verme faizinde 75 bp, Geç Likidite Penceresinde ise 100 bp’lık bir artırım 

gerçekleşebileceğini düşünmekteyiz. ABD vadelileri ise, Fed’in Mart ayında faiz artırma 

olasılığının %100 olarak fiyatlandığını işaret ediyor. Kurum olarak Fed’in bu haftaki 

toplantısında faiz artırması ihtimaline temkinli yaklaşmayı tercih ediyoruz, zira bu 

haftaki toplantıda bir faiz artırımı görmemiz durumunda bu, Fed’in 2008 krizinden bu 

yana uygulamakta olduğunu iletişim politikasına ters düşecektir. Ancak, Mart ayında 

faiz artırılmasa bile, toplantıdaki tonun oldukça şahin olacağını ve Mayıs (basın 

toplantısı yapılmayacak) ya da Haziran (basın toplantısı yapılacak) toplantılarına net bir 

atıfta bulunulabileceğini düşünüyoruz. Kısacası, bu haftaki gelişmeler kurdaki gidişat 

açısından önemli olacak. Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi ve TL 

üzerindeki satış baskısının devam etmesi, kurdaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak 

sınırlı kalmasına neden olabilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatlerinde 3,7397 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,7342 seviyesi 

destek, 3,7526 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,7342 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,7195, 3, direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7692 olarak karşımıza çıkıyor. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü öğle saatlerinde ABD’den gelen istihdam verilerini takip 

ettik. ABD Şubat ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 200K olan beklentinin üzerinde 

gelerek 235K olarak gerçekleşirken, Şubat ayı İşsizlik Oranı verisi beklendiği üzere 

%4,8’den %4,7’ye geriledi. Ancak, Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin 

altında bir artış kaydetmesi, dolar endeksinin Cuma günü sert bir şekilde değer 

kaybetmesine ve EURUSD paritesinin 1,06 üzerinde tutunmasına neden oldu. Ayrıca, 

Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımları bitmeden faiz artışı yapılıp yapılamayacağını 

değerlendirdiğine dair çıkan haberler euroyu değerlendirerek paritedeki yükselişi daha 

da besledi. Dolar endeksindeki gerileme ve eurodaki değerlenme ile birlikte bu sabah 

saatleri itibariyle yükselişini sürdürmekte olan EURUSD paritesinin 1,07 seviyesi üzerine 

çıkmış olduğu görülüyor. EURUSD paritesindeki kısa – orta vadeli düşüş beklentimizi 

koruyoruz. Dolar endeksindeki yükseliş eğimlinin sürebileceğini ve euro üzerindeki 

baskının yaklaşan seçimler ile birlikte artabileceğini göz önünde bulunduracak olursak, 

EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam 

edebileceğini belirtebiliriz. EURUSD paritesindeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0704 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0680 seviyesi destek, 1,0720 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0680 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0645, 1,0720 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0765. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Fed’in Mart ayı toplantısında faiz artıracağına yönelik beklentilerin %100’e ulaşması ve 

geçtiğimiz hafta içerisinde beklentilerin üzerinde gelen ABD verileri, altın fiyatlarının 

sert satış baskılarına maruz kalmasına ve 1200 seviyesi altına inmesine neden olmuştu. 

Ayrıca, yüksek stok dataları nedeniyle düşüş kaydeden petrol fiyatları da,  küresel 

enflasyonist beklentileri baskılayarak, enflasyon karşısındaki en önemli güvenli liman 

olan altının değer kaybetmesinde rol oynadı. Geçtiğimiz hafta içerisinde sert satış 

baskılarına maruz kalan altın fiyatlarının, Cuma günü beklentilerin altında gelen ABD 

Ortalama Saatlik Kazançlar verisi sonrasında dolar endeksinde görülen geri çekilme ile 

birlikte yönünü yukarı çevirdiğini ve kayıplarının ufak bir kısmını geri verdiğini 

görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 1200 seviyesi üzerinde seyretmekte olan altın 

fiyatlarında, mevcut yükseliş çabasının gün içerisinde devam edebileceğini 

düşünmekteyiz. Kıs vadeli teknik göstergelerin olası yükseliş hareketlerini işaret ettiği 

altın fiyatlarında, 1205 seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa vadeli yükseliş 

eğiliminin korunması ve hareketin 1220 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. 

Bugün altındaki kısa vadeli gidişatı etkileyebilecek önemli bir veri bulunmuyor. Ancak 

Çarşamba günü açıklanacak olan Fed Mart ayı toplantı kararı yakından takip edilecek. 

Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1207,87 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1207 seviyesi destek, 1213 

seviyesi ise direnç konumunda. 1213 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1216, 1207 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1200. 

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 2,373 %0.3 -%0.4 %1.9 %11.5 %6.0

DAX 11,963 -%0.1 -%0.5 %1.6 %15.2 %4.2

FTSE 7,343 %0.4 -%0.4 %0.9 %10.2 %2.8

Nikkei 19,605 %0.1 %1.3 %0.9 %17.3 %2.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,611 %0.7 -%0.1 %1.2 %16.3 %14.7

Çin 3,213 %0.4 -%0.2 %0.3 %6.7 %4.0

Hindistan 28,946 %0.1 %0.4 %2.1 %2.1 %8.7

Endonezya 5,391 %0.1 -%0.3 -%0.3 %3.5 %1.9

Rusya 1,974 %0.0 -%3.7 -%8.7 -%1.5 -%11.6

Brezilya 64,675 %0.1 -%3.2 -%3.4 %13.8 %7.4

Meksika 47,102 -%0.3 -%0.7 -%1.2 %2.1 %3.2

Güney Afrika 51,270 %0.7 -%0.8 -%3.2 -%2.9 %1.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%5.2 %6.4 %7.5 -%23.1 -%17.0

EM VIX 17 -%6.8 -%4.2 %5.0 -%27.0 -%23.6

MOVE 68 -%2.1 %2.9 -%2.8 -%1.7 -%5.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7316 -%1.1 %0.7 %0.9 %25.7 %5.9

Brezilya 3.1419 -%1.6 %0.8 %0.9 -%3.2 -%3.3

Güney Afrika 13.1786 -%1.2 %1.2 -%1.2 -%7.4 -%4.1

Çin 6.9093 %0.0 %0.2 %0.4 %3.4 a.d.

Hindistan 66.605 -%0.2 -%0.3 -%0.4 -%0.5 -%1.9

Endonezya 13379 -%0.1 %0.0 %0.5 a.d. -%0.7

CDS *

Türkiye 235.9 -4.5 -3.2 -3.8 39.6 0.9

Brezilya 231.2 -4.2 14.7 -9.1 32.3 116.0

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

Endonezya 132.9 -2.4 7.6 -9.6 17.0 41.9

Rusya 171.2 -1.8 7.5 -8.3 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 -0.1 1.5 0.3 a.d. -0.1

Brezilya %10.3 -0.2 0.0 -0.1 -1.9 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.2

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4

Endonezya %7.5 0.0 0.0 0.0 a.d. -0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.09 1.30 0.18 a.d. -0.08

Brezilya %5.1 -0.08 0.22 0.29 0.43 -0.44

Güney Afrika %4.8 a.d. 0.22 0.23 0.54 -0.10

Endonezya %4.2 0.08 0.24 0.24 a.d. -0.17

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.37 -%1.6 -%8.1 -%9.4 %6.3 -%9.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.49 -%1.6 -%9.1 -%10.0 %4.8 -%9.7

Altın - USD / oz 1201.4 -%0.1 -%2.0 -%2.7 -%9.1 %4.3

Gümüş - USD / t oz. 16.883 -%0.6 -%4.6 -%5.9 -%10.7 %5.6

Commodity Bureau Index 431.69 -%0.3 -%0.6 -%0.4 %7.5 %2.0

* 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. 

 


