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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,1 

değer artışı ile 108.244 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi son 5 

günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, banka endeksinde hafif 

alımların hizmet endeksinde ise %1 değer kaybı gerçekleşti. 

Bugün yurtiçinde Temmuz ayı Ödemeler Dengesi verilerini ve 

Ağustos ayı Merkezi Hükümet Bütçe verilerini takip ediyor olacağız. 

Yurtdışında ise, ABD’de de açıklanacak perakende satış verileri 

günün takip edilecek en önemli verisi olacak. Ayrıca, bugün saat 

13:30’da açıklanacak olan Rusya Merkez Bankası kararının TL 

üzerinde dolaylı pozitif etkisi olabilir.  

Öte yandan, Kuzey Kore’nin 2. kez füze denemesine ilişkin haberlerin 

piyasalar üzerinde hafif negatif etkisi olduğunu ve Uzakdoğu Asya 

piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izlediğini ve GOÜ para 

birimlerinde ise yatay bir seyir mevcut olduğunu görüyoruz. 

Bugün piyasanın hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını ancak ilerleyen 

saatlerde yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 108,875, 109,507 ve 110,220 dirençlerini ve 107,531, 

106,818 ve 106,187 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK beklendiği üzere faizleri değiştirmedi ancak karar metninin 

bir öncekine kıyasla daha şahin olduğu görülüyor. 

▪ 1 – 8 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında üst üste dört 

haftadır devam eden giriş sürecinde bir duraklama söz konusu oldu. 

▪ Bugün Temmuz Ödemeler Dengesi İstatistikleri & Haziran dönemi 

İstihdam Piyasası verileri ve Ağustos Merkezi Bütçe Dengesi 

İstatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Pegasus -  Maliye Bakanlığı tarafından toplam 97,3 milyon TL 

vergi cezası kesildi. 

▪ Şisecam – S&P Şişecam’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden 

kredi notunu ve görünümünü teyit etti. 

▪ Turkcell - Bugün 0,4545455 TL brüt (0,3863636 TL net) nakit kar 

payı dağıtacak. 

▪ Türk Telekom – Haber-İş Sendikası ile yapılan toplu iş 

sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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)

28 Eylül        Temmuz Konut Fiyat Endeksi

29 Eylül        Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,244 %0.1 -%1.4

BIST-30 132,637 %0.2 -%1.5

Banka 176,739 %0.6 -%1.1

Sanayi 120,218 %0.2 -%1.5

Hizmet 71,005 -%1.0 -%1.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 12.00 12.00

2 yıllık bono faizi 11.62 11.62 11.65

10 yıllık bono faizi 10.72 10.65 10.66

Kur

USD/TL 3.45 %1.0 -%2.0

EUR/TL 4.11 %0.4 -%1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.78 %0.7 -%1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 236 242 234

Ortalama işlem hacmi * 2.03 2.01 1.81

* 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 0.90x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.35x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %40.2 %14.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.4 %4.0

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 

PPK beklendiği üzere faizleri değiştirmedi 

Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz dahilinde, kısa vadeli 

faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi.  

• Şu anda %12 seviyesinde bulunan Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinde 

(AOFM) de bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. 

• PPK bildirisinin bir öncekine kıyasla daha şahin ifadeler içerdiğini, ancak sözlü 

yönlendirmede bir değişikliğe gidilmediğini gördük. 

• 1Ç18’de para politikasında gevşeme beklentimizi koruyoruz. 

Rapor için tıklayınız.   

1 – 8 Eylül’de önemli bir yabancı portföy hareketi yaşanmadı 

1 - 8 Eylül tarihlerinde hisse senedi piyasasında 134 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve 

böylelikle hisse senedi piyasasında üst üste dört haftadır devam eden giriş sürecinde bir 

duraklama söz konusu oldu.  

• Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde bono piyasasında net 76,4 milyon 

dolarlık bir alım gerçekleştirdi. 

• 1 - 8 Eylül tarihlerinde, yüksek risk iştahı ortamının ve dolar endeksindeki 

düşüşün devam ediyor olması ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarında 

olumlu bir seyrin hakim olduğu görüldü. 

Rapor için tıklayınız. 

Bugün Ödemeler Dengesi, istihdam piyasası ve merkezi bütçe verileri 

açıklanacak  

• Saat 10:00’da Temmuz ayı Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Temmuz 

dış ticaret verileri 5 milyar dolarlık bir cari işlemler açığının sinyalini verirken, yıllık 

açığın 30 milyar dolardan 36,9 milyar dolara (GSYİH’nın %4,6’i) artabileceğini 

gösteriyor. Kurum beklentimiz söz konusu oranının 2017 yılını %4,7 seviyesinde 

bitirmesi yolunda. 

• Saat 10:00’da Temmuz dönemi istihdam verileri açıklanacak. İstihdam 

piyasasındaki iyileşmenin önümüzdeki aylarda kaldığı yerden devam etmesini 

bekliyoruz. Ancak, öncü göstergelerin yükseliş trendinde yorulmayı işaret etmesi 

nedeniyle bu iyileşme Ocak – Nisan dönemine kıyasla daha zayıf olabilir. Bununla 

birlikte arındırılmış işsizlik oranının %11,3’ten %11’e doğru gerilemesini 

beklemekteyiz. 

• Saat 11:00’de Ağustos merkezi bütçe verileri açıklanacak.Yılbaşından bu 

yana kümülatif verilere baktığımızda vergi gelirlerindeki artışın yıllık %15,6, vergi 

dışı gelirlerdeki artışın ise yıllık %9 olarak gerçekleştiği görülüyor. Özel tüketim 

ve tüketim vergileri performansı arasındaki yüksek korelasyonugöz önünde 

bulundurduğumuzda, tüketimdeki iyileşmenin özellikle 2Y17’de vergi gelirleri 

performansı üzerinde etkili olacağını düşünmekteyiz. 2017 yıl sonu bütçe açığı / 

GSYİH’nin %2,3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_Eylul_2017.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_1_-_8_Eylul.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Pegasus -  Maliye Bakanlığı tarafından toplam 97,3 milyon TL vergi cezası kesildi. 

Pegasus <PGSUS, AL, Hedef Fiyat: TL30.8>Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılı için 

yapılan incelemelerde pilot ve uçucu personelin gelir vergisi stopajıyla ilgili olarak 

havayolu şirketine toplam 97,3 milyon TL vergi cezası kesildiğini duyurdu. Şirket konuyla 

ilgili herhangi bir karşılık ayırmadığını ancak sözkonusu ceza uygulamasına karşı Maliye 

Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma; uzlaşmanın 

vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı; ve ayrıca vergi 

incelemesi sonuçlarının 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun kapsamında indirime konu edilmesini talep imkânı bulunduğunu duyurdu.  

Yorum: Vergi cezasının miktarı yüksek ve hisse üzerinde haberin etkisi olumsuz olacaktır. 

Toplam ceza Pegasus için 2017 kar beklentimiz olan TL250 milyon liranın %39’una, 

piyasa değerinin ise %3’üne denk gelmektedir. Ancak diğer şirketlere verilen vergi 

cezalarını da düşündüğümüzde nihayetinde ödenen vergi cezasının uzlaşma veya 

yeniden yapılandırmalarla çok daha düşük seviyelere indirildiği gözlenmektedir. Tüpraş 

2015 yılında 160 milyon TL’lik vergi cezasına karşılık nihayetinde 55 milyon lira ödemeye 

uzlaşmıştı. 

Şisecam- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 14 Eylül 2017 tarihli 

raporunda Şişecam’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB, görünümü ise 

"Negatif" olarak teyit etmiştir.  

Turkcell - Bugün 0,4545455 TL brüt (0,3863636 TL net) nakit kar payı dağıtacak. Temettü 

verimi %3,65’dir. Bilindiği üzere, şirket 2017 yılında dağıtacağı kâr payını 15 Haziran, 15 

Eylül ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde olmak üzere üç eşit taksitte ödeyecektir. 

Türk Telekom – Şirket Haber-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 

anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Söz konusu toplu iş sözleşmesi 01/03/2017-

28/02/2019 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacaktır. Varılan anlaşmaya göre bütün 

sendikalı çalışanların ücretlerine; ilk altı aylık dönem için seyyanen 325 TL, ikinci altı aylık 

dönem için seyyanen 125 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise %4 

oranında zam yapılmasına karar verilmiş olunup, ayrıca üçüncü ve dördüncü altı aylık 

dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) %4'ü aşması halinde, aşan kısma denk düşen 

tutarın ücretlere ilave edilmesine karar verildi.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün içinde dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,1 değer artışı ile 108.244 

seviyesinden kapattı. İşlem hacmi son 5 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, 

banka endeksinde hafif alımların hizmet endeksinde ise %1 değer kaybı gerçekleşti. 

Bugün yurtiçinde Temmuz ayı Ödemeler Dengesi verilerini ve Ağustos ayı Merkezi 

Hükümet Bütçe verilerini takip ediyor olacağız. Yurtdışında ise, ABD’de de açıklanacak 

perakende satış verileri günün takip edilecek en önemli verisi olacak. Ayrıca, bugün saat 

13:30’da açıklanacak olan Rusya Merkez Bankası kararının TL üzerinde dolaylı pozitif 

etkisi olabilir.  

Öte yandan, Kuzey Kore’nin 2. kez füze denemesine ilişkin haberlerin piyasalar üzerinde 

hafif negatif etkisi olduğunu ve Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir 

izlediğini ve GOÜ para birimlerinde ise yatay bir seyir mevcut olduğunu görüyoruz. 

Bugün piyasanın hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını ancak ilerleyen saatlerde yatay bir 

seyir izlemesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 108,875, 109,507 ve 110,220 

dirençlerini ve 107,531, 106,818 ve 106,187 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD Ağustos ayı TÜFE verilerinin Fed’in hedefine yaklaşması ile birlikte 92,60 seviyesi 

üzerine çıkan dolar endeksi, USDTRY paritesinin de 3,48 seviyesine doğru sert bir yükseliş 

gerçekleştirmesine neden oldu. Ancak, dolar endeksindeki yükselişin kalıcı olmaması ile 

birlikte USDTRY paritesinin yeniden 3,43’lüs eviyelere kadar indiğini görüyoruz. Bu sabah 

saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir olduğunu ve Türk 

lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,43 seviyesi üzerinde hareket eden YSDTRY paritesinin 3,44 

seviyesini yukarı yönlü kırmakta zorlanabileceğini düşünüyoruz. Kurun 3,44 seviyesini 

aşamaması durumunda gün içerisinde 3,43 seviyesi altına doğru geri çekilmesi 

beklenebilir. Ancak, önümüzdeki hafta Çarşamba günü gerçekleşecek olan Fed toplantısı 

öncesinde küresel risk iştahının gerileyebileceğini ve dolar endeksindeki yükseliş 

çabasının hızlanabileceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte USDTRY paritesinin kısa 

vadede 3,48 – 3,50 bandını hedef haline getirmesini bekliyoruz. Bugün ABD cephesinden 

gelecek olan Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca, 

Türkiye saatiyle 13:30’da açıklanacak olan Rusya Merkez Bankası faiz kararını da takip 

ediyor olacağız. Bankanın faiz indirimine devam etmesi ve faizleri %9’dan %8,5’e çekmesi 

bekleniyor. Bu durum Türk lirasının carry-trade avantajını artırarak kısa - orta vadede 

değer kazanmasını destekleyecektir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,4391 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,4500 seviyesi direnç, 3,4377 seviyesi ise destek konumunda. 3,4500 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,4588, 3,4378 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4300. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün ABD’de açıklanan Ağustos ayı TÜFE verilerinin iyi bir performans sergilemesi, 

piyasalarda olumlu bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre 

ABD'de TÜFE Ağustos'ta aylık %0,4 ve yıllık %1,9 arttı ve böylece yıllık enflasyon Fed'in 

%2'lik hedefine yaklaştı. Verilerin ardından Fed’in Aralık’ta faiz artırma ihtimali %46’nın 

üzerine çıkarken, dolar endeksi ise 92,60 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksindeki 

yükseliş ile birlikte 1,1838 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, daha sonra 

kayıplarının bir kısmını geri alarak yeniden 1,19 seviyesi üzerine çıktı. Bu noktada 

paritenin bugün içerisinde 1,1905 seviyesine denk gelen 20 günlük hareketli ortalaması 

üzerinde tutunmaya çalışacağını ve gün içi yükseliş çabaları sergileyebileceğini 

düşünüyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1911 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1887 seviyesi 

destek, 1,1915 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1915 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1960, 1,1887 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1861. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırına denk gelen 1320’li 

seviyelere kadar gerilemiş olan altının, yükseliş kanalının sınırında, yani 1320 seviyesi 

üzerinde tutunması durumunda mevcut seviyelerden yönünü yukarı dönmesi ve 

kayıplarının bir kısmını geri almasının beklenebileceğini belirtmiştik. Dün ABD’den gelen 

olumlu enflasyon verilerinin ardından 1320 seviyesi altına sarkan altın, kanalı aşağı yönlü 

kıramaması ve kanal sınırında tutunması ile birlikte yönünü yukarı çevirdi ve 1330 

seviyesine kadar çıkarak kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu noktada altının bugün 

içerisinde 1330 seviyesinde dalgalı bir seyir izlemesini ve kazançlarını korumaya 

çalışmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar ve 

Sanayi Üretimi verilerini yakından takip ediyor olacağız. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1329,31 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1326,14 seviyesi destek, 1330 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1330 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1335,06, 1326,14 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1320,78. 

 

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 2,496 -%0.1 %1.2 %1.3 %4.6 %11.5

DAX 12,540 -%0.1 %2.0 %3.0 %4.4 %9.2

FTSE 7,295 -%1.1 -%1.4 -%1.2 -%1.0 %2.1

Nikkei 19,807 %0.1 %2.9 %0.4 %1.3 %3.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,244 %0.1 -%1.4 %1.2 %21.0 %38.5

Çin 3,371 -%0.3 -%0.1 %3.4 %3.7 %8.3

Hindistan 32,242 %0.2 %1.7 %2.5 %9.7 %21.1

Endonezya 5,852 -%0.1 -%0.2 %0.2 %7.7 %10.4

Rusya 2,052 -%0.1 %2.1 %5.2 %3.0 -%8.1

Brezilya 74,657 -%0.2 %1.7 %9.2 %12.7 %24.0

Meksika 50,108 -%0.1 -%0.3 -%2.4 %5.6 %9.8

Güney Afrika 55,850 -%0.5 %0.0 %1.6 %8.0 %10.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%0.6 -%9.6 -%15.3 -%15.1 -%25.6

EM VIX 14 -%3.8 -%13.9 -%18.1 -%9.3 -%36.0

MOVE 51 -%1.2 -%6.1 %2.9 -%22.2 -%29.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4335 -%0.7 %0.8 -%2.6 -%8.2 -%2.5

Brezilya 3.1205 -%0.5 a.d. -%2.2 -%1.5 -%4.0

Güney Afrika 13.1184 -%0.1 %2.5 -%1.5 -%0.3 -%4.5

Çin 6.556 %0.2 %1.1 -%1.7 -%5.2 -%5.6

Hindistan 64.1225 %0.2 %0.1 %0.0 -%2.6 -%5.6

Endonezya 13250 %0.4 -%0.4 -%0.7 -%0.9 -%1.7

CDS *

Türkiye 162.7 -0.1 -0.3 -13.4 -54.3 -25.2

Brezilya 182.3 -0.4 -1.2 -18.2 -3.0 -8.1

Güney Afrika 164.9 -1.7 -3.6 -10.4 a.d. a.d.

Endonezya 95.4 -1.6 -3.7 -14.0 -20.1 -14.5

Rusya 133.4 -3.8 -1.7 -12.5 -16.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.1 1.0 -0.1 -0.7 -0.7

Brezilya %9.8 -0.1 a.d. -0.3 -0.6 a.d.

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

Hindistan %6.6 0.0 0.1 0.1 -0.3 0.1

Endonezya %6.5 0.1 0.0 -0.4 -0.9 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.8 0.01 0.34 -0.11 -0.97 -1.04

Brezilya %4.4 0.02 0.09 -0.28 -0.82 -1.14

Güney Afrika %4.3 0.00 -0.16 -0.32 -0.48 -0.58

Endonezya %3.3 0.02 -0.01 -0.25 -0.76 -0.98

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.47 %0.6 %1.8 %9.3 %8.9 -%2.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.89 %1.2 %1.6 %4.8 %4.5 -%7.1

Altın - USD / oz 1325.4 %0.1 -%1.6 %3.2 %10.2 %15.1

Gümüş - USD / t oz. 17.698 -%0.4 -%1.8 %3.4 %4.8 %10.7

Commodity Bureau Index 428.96 -%0.2 -%1.5 -%2.6 -%0.9 %1.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 


