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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün kuvvetli yükseliş hareketi ile %1,37 değer artışıyla 97.717 

seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde, alımların banka ve 

holding endekslerindeki alımlarla gerçekleştiğini görüyoruz. 

Bugün yurtiçi tarafta önemli bir veri akışı bulunmamakta olup, bu 

akşam açıklanacak olan FOMC tutanaklarının detayları yatırımcılar 

tarafından daha yakından izleneceklerini düşünüyoruz. Bu sabah 

Moody’s Çin ülke notunu uzun bir zamandan sonra yükselen 

borçluluk seviyelerine bağlı olarak, A1’e indirmesinin negatif etkisinin 

sadece Çin piyasası ile sınırlı kaldığını ve GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında hafif alıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. Öte yandan, 

GOÜ para birimlerinde ise, karışık bir seyir söz konusu olup, Türk 

lirasının olumlu yönde ayrıştığını görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da bir bant hareketi olmasını ve BİST-100 

endeksinin 97.400 ile 98.200 bandında seyretmesini bekliyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs ayında geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Arçelik – Tata Holding iştiraki Voltas Limited ile Hindistan’da bir 

şirket kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzaladı. 

 Kardemir – Çelik-İş Sendikası ile sürdürülmekte olan toplu iş 

görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 

 Pegasus - Dört adet Boeing 737-800NG uçağını toplam 93,8 

milyon ABD Doları bedelle satıyor. 

 Tat Gıda – Tekgıda-İş Sendikası’nın 7 Haziran’da greve 

gideceğini açıkladı. 

 Torunlar GYO – 7 Haziran tarihinde hisse başına brüt 0,1 TL 

nakit kar payı dağıtmaya karar verdi. 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Mayıs - Nisan ayı Konut satış verileri

25 Mayıs - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi katılımı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 97,717 %1.4 %1.6

BIST-30 120,172 %1.3 %1.5

Banka 166,654 %1.9 %2.8

Sanayi 104,041 %0.9 %1.7

Hizmet 61,333 %0.8 %0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.95 11.91

2 yıllık bono faizi 11.28 11.28 11.55

10 yıllık bono faizi 10.68 10.69 10.64

Kur

USD/TL 3.57 %0.6 -%2.0

EUR/TL 4.01 %2.4 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 %1.5 %0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 206 205 192

Ortalama işlem hacmi * 1.70 1.64 1.57

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.6x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.19x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %21.1 %19.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.5 %14.0

Temettü verimi %2.9 %3.2 %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 

Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs ayında geriledi  

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Mayıs ayı Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya 

göre 1.4% oranında gerileme kaydetti. Alt kalemlere baktığımızda gerilemenin en önemli 

kaynağının siparişlerdeki zayıflama olduğu dikkat çekiyor. Özellikle ihracat sipariş miktarı 

(gelecek 3 ay) endeksinde aylık %8,3 oranındaki gerileme öne çıkan faktörler arasında yer 

alıyor. Diğer taraftan genel gidişata ilişkin iyileşen beklentiler (%3,5), gelecek 3 aya ilişkin 

olarak istihdam da beklenen gelişmeler (%1,9), diğer kalemlerde yaşanan gerilemeyi bir 

miktar engellemiş gözüküyor. Bütün bunların yanısıra önem verdiğimiz alt kalemlerden 

birisi yatırım harcamaları ile ilgili olurken, söz konusu endeks de Mayıs ayında hafif çaplı 

(%0,5) bir artış göstermeyi başarmış gözüküyor. Böylece bu endeks son beş aydır 

aralıksız artış göstermiş oldu.  

 Reel Kesim Güven Endeksi’nin yanı sıra TCMB Kapasite Kullanım Oranı’nı da 

açıkladı. Buna göre Mayıs ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’nun 

%78,9 olarak gerçekleşirken bir önceki aya göre (78,8) oldukça hafif bir iyileşme 

gösterdiği anlaşılıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs ayında sipariş 

kalemlerinde gerilemeye 

rağmen yatırım harcamalarına 

ilişkin endeksin iyileşme 

göstermeye devam etmesi 

dikkat çekici bir faktör olarak 

ortaya çıkıyor.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24 TL) – Tata Holding iştiraki Voltas Limited ile Hindistan’da 

bir şirket kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzaladı. Arçelik’in iştiraki Ardutch BV ve 

Voltas şirkette %49 eşit paya sahip olacak, Koç Holding ve TICL ise %1 hisse tutacak. 

Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra taraflar 100 milyon dolar payları oranında 

sermaye koyacak. Şirket Hindistan’da buzdolabı üretip beyaz eşya satışı ve dağıtımından 

sorumlu olacak. 2017’de başlayacak fabrika yatırımının 2018 sonu sona ermesi 

planlanıyor. Yatırım planına göre şirket 10 yıllık sürede 1 milyar dolar ciro, %10’un 

üzerinde pazar payı, Arçelik’e benzer karlılık oranı, 3 milyon adetlik kapasite ve 155 

milyon dolar toplam yatırım hedefliyor. Ayıca dördüncü senenin sonunda da klima 

üretiminin değerlendirilmesi planlanıyor.  

Voltas, Hindistan’daki en büyük Holding şirketinin %30 payıyla iştirakidir. Geri kalan 

paylar halka açık hisselerdir ve Voltas’ın toplam Pazar payı 2,1 milyar dolardır. Ortaklığın 

hedefi Hindistan’da Arçelik’in Beko Voltas markasıyla konum elde etmek ve Voltas geniş 

dağıtım ağından faydalanmaktır. Anlaşma marka kullanım hakları, üretim hakkı ve 2 yıllık 

servis anlaşmasını kapsamaktadır. İmzalanan sözleşmede yer alan ön koşulların 

gerçekleşmemesi durumunda tarafların 6 ay süre içerisinde sözleşmeyi feshetme hakları 

vardı. Şu aşamada Hindistan’daki potansiyel büyümenin etkisini hesaplamak güç. Ancak, 

Arçelik’in yüksek büyümenin olduğu pazarlarda konumunu güçlendirmesini olumlu 

olarak değerlendiriyoruz. 

Kardemir – Çelik-İş Sendikası ile sürdürülmekte olan, 2017-2018 yıllarını kapsayan toplu 

iş görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Buna göre; birinci altı ay için %8,75, ikinci altı ay 

için TÜFE (altı aylık), üçüncü altı ay için %5 (altı aylık TÜFE %5'den fazla çıkması 

durumunda TÜFE oranında), dördüncü altı ay için ise %5 (altı aylık TÜFE %5'den fazla 

çıkması durumunda TÜFE oranında) oranlarında ücret artışı yapıldı. Kardemir ayrıca 

sosyal haklarda da bu çerçevede iyileştirmeler sağlandığını açıkladı. Açıklanan ücret 

artışları enflasyon oranlarının biraz üzerinde. İşçi ücretleri Kardemir’in toplam üretim 

maliyetleri içinde %14 civarında bir yer tutmaktadır. 

Pegasus - Aktifleri arasında yer alan dört adet Boeing 737-800NG uçağın toplam 93,8 

milyon ABD Doları satış bedeli karşılığında satışı konusunda Air Lease Corporation (ALC) 

ile mutabakat sağladı. Uçakların 01/11/2017 tarihine kadar alıcıya devri öngörülüyor. 

Mart 2017 sonu itibariyle Pegasus’un net borcu 647 milyon dolardır. 

Tat Gıda – Tekgıda-İş Sendikası’nın 7 Haziran’da greve gideceğini açıkladı. Şirket, Toplu 

İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

Torunlar GYO – 7 Haziran tarihinde hisse başına brüt 0,1 TL nakit kar payı dağıtmaya 

karar verdi. Temettü verimi %2’dir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün kuvvetli yükseliş hareketi ile %1,37 değer artışıyla 97.717 seviyesinden kapatan 

BİST-100 endeksinde, alımların banka ve holding endekslerindeki alımlarla 

gerçekleştiğini görüyoruz. 

Bugün yurtiçi tarafta önemli bir veri akışı bulunmamakta olup, bu akşam açıklanacak 

olan FOMC tutanaklarının detayları yatırımcılar tarafından daha yakından 

izleneceklerini düşünüyoruz. Bu sabah Moody’s Çin ülke notunu uzun bir zamandan 

sonra yükselen borçluluk seviyelerine bağlı olarak, A1’e indirmesinin negatif etkisinin 

sadece Çin piyasası ile sınırlı kaldığını ve GOÜ hisse senetleri piyasalarında hafif alıcılı 

bir seyir olduğunu görüyoruz. Öte yandan, GOÜ para birimlerinde ise, karışık bir seyir 

söz konusu olup, Türk lirasının olumlu yönde ayrıştığını görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da bir bant hareketi olmasını ve BİST-100 endeksinin 97.400 ile 

98.200 bandında seyretmesini bekliyoruz.  

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün gün içerisinde, sabah bültenimizde de öngördüğümüz üzere 3,56 – 3,58 seviyeleri 

arasında hareket eden USDTRY paritesi, Moody’s’in Çin’in kredi notunu düşürmesi ile 

birlikte 3,58 seviyesi yakınına yükselmiş durumda. Çin’in kredi notunun düşürülmesi ile 

birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir baskı oluştuğunu ve kurunda bu 

baskı ile birlikte 3,5750 seviyesi üzerine yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Moody's'ten 

yapılan açıklamada, Çin'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Aa3"ten "A1" 

seviyesine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiği bildirildi. 

Moody’s Çin’in not indiriminin temel nedenlerinin yüksek borçluluk ve düşük ekonomik 

büyüme olduğunu belirtti. Moody’s kararı ardından Shangay Endeksi Ekim ayından bu 

yanaki en düşük seviyesine gerilerken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar 

karşısında değer kaybetti. Moody’s’den gelen not indirim hamlesinin bugün içerisinde 

fiyatlanmaya devam etmesi ve gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki baskının 

artması beklenebilir. Bununla birlikte USDTRY paritesinin de 3,5650 seviyesi üzerinde 

tutunmasını ve mevcut kısa vadeli yükseliş çabasını 3,60’a doğru devam ettirmesini 

beklemekteyiz. Bugün gün içerisinde ABD’den gelecek olan verileri ve akşam saatlerinde 

açıklanacak olan FOMC tutanaklarını takip ediyor olacağız. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5771 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5800 seviyesi direnç, 3,5701 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5800 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5900, 3,5701 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5606. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinin, yaşadığı sert satış baskılarının ardından 

kayıplarının bir kısmını geri alma çabası içerisine girebileceğini düşündüğümüzü belirtmiş 

ve EURUSD paritesinin de buna bağlı olarak mevcut yükseliş ivmesini azaltabileceğini ve 

kazançlarının bir kısmını geri verebileceğini belirtmiştik. Dün gün içerisinde kayıplarının 

bir kısmını telafi eden dolar dolar endeksi, 96,80 seviyesinden yükselişe geçti ve yeniden 

97,40 seviyesi üzerine kadar çıktı. Bununla birlikte, öngördüğümüz üzere 1,1250 seviyesi 

üzerinden düşüşe geçen EURUSD paritesi, dolar endeksindeki toparlanmanın etkisi ile 

birlikte 1,11’li seviyelere kadar indi. EURUSD paritesinde, Aralık ayından bu yana dolar 

endeksindeki gerileme kaynaklı bir ralli yaşandığını görüyoruz. Fransa seçimleri ile birlikte 

ivmelenen bu yükseliş hareketi, son zamanlarda hızını kaybetmiş görünüyor. Paritede, 

yükseliş hareketinin devamı için yeni bir hikâye arayışı söz konusu, zira yükselişi besleyen 

tüm temel faktörler tamamen fiyatlandı ve etkisini yitirdi. Dolar endeksindeki gerileme 

pariteyi besleyen en büyük faktördü. Ancak, dolar endeksindeki düşüş hareketi de 

etkisini yitirmeye başlamış durumda.  Endeksin kısa vadede 95 seviyesi altına sarkmasını 

güç görüyoruz.  Endeksin yeniden 98 seviyesi üzerine çıkılması durumunda ise 102 

seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile dolar endeksinin 

EURUSD paritesi için destekleyici bir faktör olmaktan çıkabileceği görüşündeyiz. Bunun 

yanı sıra, piyasaların çoktan bittiğine inandığı ve “korkulduğu gibi olmadı” şeklinde 

fiyatladığı Brexit, aslında henüz başlamamış olan bir süreç. AB – İngiltere müzakereleri 

henüz yeni başlamış durumda ve önümüzdeki dönemlerde bu sürecin sancılı ve çekişmeli 

bir hal almasını beklemekteyiz. Tüm bunların yanı sıra, Avrupa Merkez Bankasının parasal 

genişlemeye devam ediyor olması, Draghi’nin parasal genişlemenin bitmesine yönelik 

oldukça tutucu ve temkinli bir tavır takınıyor olması ve Avrupa Merkez Bankasının parasal 

genişlemeyi miktarı düşürerek 2018’e uzatabileceği ihtimali de euronun aşağı yönlü 

potansiyeli oluğunun altını çiziyor. Dolayısı ile Brexit’ten kaynaklanan riskler de halen 

daha varlığını korumakta.  Tüm bunları bir araya toplayıp baktığımızda: EURUSD 

paritesinin yükselişini sürdürmesi için yeni, taze bir hikâyeye ihtiyacı var ancak böyle bir 

hikâye şu anda piyasalar bulunmamakta. Paritenin beslendiği kanalların güç kaybetmeye 

devam etmesi durumunda kısa – orta vadeli satış fırsatlar vermesi beklenebilir. Böyle bir 

durumda da mevcut seviyeler kısa-  orta vadeli satış fırsatları verebilir. Paritedeki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1180 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1168 seviyesi destek, 1,1188 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1188 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1207, 1,1168 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1145. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinin, yaşadığı sert satış baskılarının ardından 

kayıplarının bir kısmını geri alma çabası içerisine girebileceğini belirtmiş, böyle bir 

durumda altındaki yükseliş hareketinin satış fırsatı verebileceğini ifade etmiştik. Dün gün 

içerisinde kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar dolar endeksi, 96,80 seviyesinden 

yükselişe geçti ve yeniden 97,40 seviyesi üzerine kadar çıktı. Bununla birlikte, 

öngördüğümüz üzere satış baskılarına maruz kalan ve ABD’deki politik belirsizlikler ve 

dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1260 seviyesi üzerine “fırlayan” altın kazançlarının 

büyük bir kısmını geri verdi. Düşüş hareketini büyük ölçüde yavaşlatmış olan dolar 

endeksinin, kısa vadede 95 seviyesi altına sarkmasını güç görüyoruz. Endeksin yeniden 

98 seviyesi üzerine çıkılması durumunda ise 102 seviyesinin hedef haline gelebileceğini 

düşünüyoruz. Dolayısı ile dolar endeksinin altın fiyatları paritesi için destekleyici bir faktör 

olmaktan çıkabileceği görüşündeyiz. Bu da, altın fiyatlarında Mayıs ayı içerisinde görülen 

güçlenmenin satış fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden olabilir. Dolar endeksindeki 

hareket ve altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi yakından izlenmeli. Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1251,19 işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1250 seviyesi destek, 1255 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1255 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1262, 1250 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1245. 

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 2,398 %0.2 -%0.1 %1.0 %8.8 %7.1

DAX 12,659 %0.3 -%1.1 %1.6 %18.4 %10.3

FTSE 7,485 -%0.1 -%0.5 %3.0 %9.6 %4.8

Nikkei 19,613 %0.5 -%0.5 %4.4 %7.5 %3.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,717 %1.4 %2.2 %4.2 %31.7 %25.1

Çin 3,062 -%0.4 -%1.7 -%2.5 -%5.9 -%1.7

Hindistan 30,365 %0.2 -%0.7 %2.6 %17.7 %14.3

Endonezya 5,731 -%0.9 %1.1 %0.2 %11.1 %7.2

Rusya 1,960 %0.5 -%1.6 -%1.0 -%6.8 -%12.2

Brezilya 62,662 %1.6 -%8.8 -%2.7 %2.1 %4.0

Meksika 49,043 %0.2 -%0.8 -%0.8 %8.3 %7.4

Güney Afrika 54,549 %0.1 %1.0 %3.1 %7.9 %7.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%1.9 %0.7 -%1.1 -%13.8 -%23.6

EM VIX 17 -%2.6 %1.2 %9.5 -%23.3 -%25.9

MOVE 55 -%4.1 -%2.2 -%12.3 -%27.4 -%22.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5746 %0.4 %1.0 %0.1 %5.3 %1.5

Brezilya 3.2701 %0.1 %5.6 %4.5 -%3.6 %0.6

Güney Afrika 13.0803 -%1.1 %0.2 %0.5 -%7.6 -%4.8

Çin 6.8852 %0.0 %0.0 %0.0 -%0.5 -%0.9

Hindistan 64.89 %0.5 %1.3 %0.7 -%5.4 -%4.5

Endonezya 13299 %0.0 %0.0 a.d. -%1.4 -%1.3

CDS *

Türkiye 204.5 -3.4 3.8 -20.9 -57.2 9.4

Brezilya 246.1 -6.2 56.8 -22.4 -84.1 75.0

Güney Afrika 186.6 -5.7 2.9 a.d. a.d. a.d.

Endonezya 124.9 1.9 -5.5 0.3 -46.0 35.8

Rusya 149.7 -1.8 1.6 -8.0 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.0 0.9 0.1 -0.7 -0.7

Brezilya %11.3 -0.4 1.4 1.2 -0.5 a.d.

Güney Afrika %8.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.4

Hindistan %6.7 0.0 0.0 -0.3 0.4 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 a.d. -1.1 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.02 0.69 -0.02 -0.73 -0.69

Brezilya %4.9 -0.07 0.37 0.30 -0.56 -0.60

Güney Afrika %4.6 0.00 0.03 0.02 -0.26 -0.27

Endonezya %3.7 0.00 -0.11 a.d. -0.38 -0.59

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54.15 %0.5 %4.8 %4.9 %10.6 -%4.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.47 %1.5 %5.8 %4.6 %7.3 -%4.2

Altın - USD / oz 1255.5 -%0.5 %1.5 -%1.6 %5.6 %9.0

Gümüş - USD / t oz. 17.091 -%0.3 %2.4 -%4.3 %4.3 %6.9

Commodity Bureau Index 433.79 %0.2 -%0.2 %3.2 %4.6 %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. 

 


