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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün küresel piyasalardaki pozitif havaya bağlı olarak yükseliş 

kaydeden Borsa İstanbul günü %0,61 değer artışıyla 98.314 

seviyesinden kapattı. Yükselişte Turkcell, Akbank, Tüpraş ve Emlak 

Konut hisselerindeki değer artışı önemli rol oynadı. 

Bugün yurtiçi piyasada önemli bir veri akışı bulunmazken, yurtdışı 

tarafta OPEC toplantısı sonrası açıklanacak kararın petrol fiyatları 

üzerinde ve piyasalar üzerinde etkisinin olmasını bekliyoruz. Küresel 

piyasalarda olumlu hava devam etmekte olup, risk iştahının kuvvetli 

seyrettiğini ve bunun da GOÜ hisse senetlerini ve para birimlerini 

olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. 

Bugün Koç Holding ve Sabancı Holding ile ilgili haberlerin BİST-100 

endeksi üzerinde baskı yaratabileceğini ancak bunun kalıcı 

olmayacağını düşünüyoruz. Borsa İstanbul’da sabah hafif satıcılı bir 

seyir olmasını ancak günün ilerleyen saatlerinde 98.800 seviyesinin 

geçilmesi durumunda yükselişin 100.000’e doğru olabileceğini 

düşünüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 98.839, 99.364 ve 99.933 

dirençlerini ve 97.745, 97.176 ve 96.650 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs ayında geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Efes - Türkan Özilhan Tacir, 272 bin adet hisseyi 21,16 

TL ortalama fiyattan aldı. 

 Arçelik – Arçelik’te hisse başına hedef fiyatı 25,5TL’ye yükseltiyor 

ve TUT tavsiyemizi koruyoruz. 

 Koç Holding – Koç Ailesi, 107 milyon adet hisseyi 15,87 TL 

fiyattan sattı. 

 Sabancı Holding – Sabancı Ailesi, 100 milyon dolar değerinde 

hisse satışı yaptı. 

 Turkcell - Pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım 

önerisi sunma üzerinde anlaştı. 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Mayıs - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                   TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi katılımı

26 Mayıs -  Mayıs Ekonomik Güven Endeksi

31 Mayıs -  Nisan Dış Ticaret İstatistikleri

5 Haziran - Mayıs Enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,314 %0.6 %2.7

BIST-30 120,989 %0.7 %2.7

Banka 167,607 %0.6 %3.3

Sanayi 104,282 %0.2 %2.2

Hizmet 61,784 %0.7 %2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.94 11.90

2 yıllık bono faizi 11.19 11.28 11.40

10 yıllık bono faizi 10.59 10.68 10.70

Kur

USD/TL 3.56 %0.3 -%0.8

EUR/TL 3.99 %1.0 %2.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.78 %0.6 %0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 207 203 197

Ortalama işlem hacmi * 2.06 1.80 1.62

* 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 0.94x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %21.9 %19.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.5 %14.1

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 

Anadolu Efes (TUT, hedef fiyat 23 TL) - Türkan Özilhan Tacir, 272 bin adet hisseyi 

21,16 TL ortalama fiyattan aldı ve payını %0,04’e yükseltti. 

Arçelik – Arçelik’te hisse başına hedef fiyatı 25,5TL’ye (önceki 24TL) yükseltiyor ve TUT 

tavsiyemizi koruyoruz. Nisan ayında gerçekleşen güçlü yurtiçi beyaz eşya sektör 

büyümesinin ardından 2017 büyüme beklentimizi %8’e yükseltiyoruz. Hisse fiyatında 

yakın zamanda görülen artış sonrasında sınırlı yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. Ayrıca 

Arçelik Hindistan pazarında yeni kurulacak şirket aracılığıyla büyüme planladığını 23 

Mayıs’ta açıkladı. Şu an için Hindistan yatırımının potansiyel değerini ölçmek zor olmakla 

beraber Arçelik’in büyümenin yüksek olduğu pazarlarda genişleme yönünde adımlar 

atmasını uzun vadeli olumlu olarak değerlendiriyoruz. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Koç Holding – Koç Ailesi, 107 milyon adet Koç Holding hissesini 15,87 TL fiyattan 

hızlandırılmış ön talep yoluyla sattı. İşlem büyüklüğü 1.698 milyon TL olarak 

gerçekleşirken, işlem fiyatı dünkü kapanış fiyatından %6,8 düşük oldu. Dünkü kapanış 

fiyatı baz alındığında, Koç Holding net aktif değerine göre %1 primli işlem görüyor. İşlem 

sonrası fiili dolaşımdaki pay oranı %26,46 olacak. 

Sabancı Holding – Bloomberg’de yer alan habere göre, Sabancı Ailesi, 100 milyon dolar 

değerinde hisse satışı yaptı. Satış, fiyatı dünkü kapanış fiyatına %4 indirim yapılarak 

gerçekleşti. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, Sabancı Holding net aktif değerine 

göre %36 iskontolu işlem görüyor. 

Turkcell - %51 oranında hisseyi elinde bulunduran Turkcell hissedarları, 25 Mayıs 2017 

tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında toplamda 3 

milyar TL tutarında kar dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmak üzere anlaşmaya 

vardılar. Söz konusu tutar, %11,4 temettü verimini işaret etmektedir. Yönetim Kurulu, 26 

Nisan tarihinde 3 taksit halinde 1.791 milyon TL nakit kar payı dağıtımının onaya 

sunulacağını açıklamıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Arcelik_25_Mayis_2017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün küresel piyasalardaki pozitif havaya bağlı olarak yükseliş kaydeden Borsa 

İstanbul günü %0,61 değer artışıyla 98.314 seviyesinden kapattı. Yükselişte Turkcell, 

Akbank, Tüpraş ve Emlak Konut hisselerindeki değer artışı önemli rol oynadı. 

Bugün yurtiçi piyasada önemli bir veri akışı bulunmazken, yurtdışı tarafta OPEC 

toplantısı sonrası açıklanacak kararın petrol fiyatları üzerinde ve piyasalar üzerinde 

etkisinin olmasını bekliyoruz. Küresel piyasalarda olumlu hava devam etmekte olup, 

risk iştahının kuvvetli seyrettiğini ve bunun da GOÜ hisse senetlerini ve para 

birimlerini olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. 

Bugün Koç Holding ve Sabancı Holding ile ilgili haberlerin BİST-100 endeksi üzerinde 

baskı yaratabileceğini ancak bunun kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Borsa 

İstanbul’da sabah hafif satıcılı bir seyir olmasını ancak günün ilerleyen saatlerinde 

98.800 seviyesinin geçilmesi durumunda yükselişin 100.000’e doğru olabileceğini 

düşünüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 98.839, 99.364 ve 99.933 dirençlerini ve 97.745, 

97.176 ve 96.650 desteklerini takip ediyor olacağız.  

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed'in 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantı tutanaklarında, çoğu Fed yetkilisi, parasal 

sıkılaşmanın "yakın" bir zamanda yapılmasının uygun olabileceğini belirtti. Tutanakların 

genel olarak FOMC üyelerinin ABD ekonomisinin gidişatından memnun ve umutlu 

oluklarını ortaya koyduğunu belirtebiliriz. Ancak, ABD’deki politik riskler nedeniyle, 

piyasaların Fed’in faiz artırımını sürdürmesi konusunda çok hassas olduklarını görüyoruz. 

Bu nedenle, tutanaklarda birkaç Fed yetkilisinin enflasyon hedefine ulaşma sürecinin 

yavaşladığına ilişkin endişe duyduğunun belirtilmesi dolara ciddi bir satış getirdi. Bazı 

FOMC üyelerinin enflasyon görünümüne ilişkin tedirginliklerini ifade etmeleri sonrasında 

dolar endeksindeki kısa vadeli kazançların geri verildiğini gördük. Yeniden 97 seviyesi 

altına gerileyen dolar endeksi, USDTRY paritesinin 20 günlük hareketli otalamasını aşağı 

yönlü kırarak yeniden 3,55’li seviyelere gerilemesine neden oldu. Ayrıca, bugün 

gerçekleşecek olan OPEC toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında görülen ralli de, 

gelişmekte olan ülke piyasalarını destekleyici bir rol oynadı. Bu noktada, USDTRY 

paritesinin kısa vadede 3,55 – 3,57 seviyeleri arasında hareket etmesi ve ksıa vadeli satııclı 

seyrini devam ettirmesi beklenebilir. Kurun 3,55 seviyesi altına inmesi durumunda bu 

bölgede istikrar kazanmayacağını ve kısa süre içerisinde yeniden 3,55’in üzerine 

çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde ise, risk iştahındaki volatilite, 

FOMC’nin faiz artırımı fiyatlaması ve aşırı satım bölgesinde bulunan dolar endeksinin 

kayıplarının bir kısmını telafi etme çabası ile birlikte USDTRY paritesinin 3,60 seviyesi 

üzerine yerleşebileceğini düşünmekteyiz. Gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki risk 

iştahı ve USDTRY paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından bugün Viyana’da 

gerçekleşecek olan OPEC toplantısı oldukça önemli ve belirleyici olacak. Kurdaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5566 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5606 seviyesi direnç, 3,5500 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5606 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5701, 3,5500 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5430. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Fed'in 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantı tutanaklarında, çoğu Fed yetkilisi, parasal 

sıkılaşmanın "yakın" bir zamanda yapılmasının uygun olabileceğini belirtti. Tutanakların 

genel olarak FOMC üyelerinin ABD ekonomisinin gidişatından memnun ve umutlu 

oluklarını ortaya koyduğunu belirtebiliriz. Ancak, ABD’deki politik riskler nedeniyle, 

piyasaların Fed’in faiz artırımını sürdürmesi konusunda çok hassas olduklarını görüyoruz. 

Bu nedenle, tutanaklarda birkaç Fed yetkilisinin enflasyon hedefine ulaşma sürecinin 

yavaşladığına ilişkin endişe duyduğunun belirtilmesi dolara ciddi bir satış getirdi. Bununla 

birlikte dolar endeksindeki kısa vadeli kazançların geri verildiğini gördük. Yeniden 97 

seviyesi altına gerileyen dolar endeksi, EURUSD paritesinin yeniden 1,12 seviyesi üzerine 

çıkmasını sağladı. Ancak, paritedeki mevcut yüksek seviyelerin kalıcı olma ihtimalini 

düşük görüyoruz. 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.  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. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1236 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1207 seviyesi destek, 1,1239 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1239 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1285, 1,1207 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1188. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarında günlük grafikte oluşmuş olan flama formasyonu, geçtiğimiz haftaki sert 

yükseliş hareketinin ufak bir soluklanmanın ardından devam edebileceğini işaret ediyor. 

Bu noktada altının kısa vadede, günlük grafikteki formasyonun çalışması durumunda 

1270 seviyesi üzerine doğru sert bir yükseliş kaydetmesi beklenebilir. Ancak önümüzdeki 

dönem içerisinde, bu yükselişlerin istikrar kazanmasının zor olduğunu düşünüyoruz. 

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. Altındaki ve küresel güvenli liman 

talebindeki kısa vadeli gidişat açısından OPEC’in bugün Viyana’da gerçekleştireceği 

toplantı ve ardından gelecek olan açıklamalar önemli olacak. 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 2,404 %0.2 %2.0 %0.7 %8.6 %7.4

DAX 12,643 -%0.1 %0.1 %1.4 %18.2 %10.1

FTSE 7,515 %0.4 %0.2 %3.3 %9.9 %5.2

Nikkei 19,743 %0.4 %1.4 %3.9 %7.9 %3.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,314 %0.6 %2.2 %3.9 %32.2 %25.8

Çin 3,064 %0.9 %0.0 -%1.4 -%5.2 -%0.4

Hindistan 30,302 %0.5 %0.1 %1.7 %15.7 %14.4

Endonezya 5,703 -%0.5 %1.6 %0.4 %11.3 %7.7

Rusya 1,952 -%0.4 -%2.1 -%2.3 -%7.0 -%12.6

Brezilya 63,257 %0.9 -%6.3 -%2.9 %2.8 %5.0

Meksika 49,494 %0.9 %1.5 -%0.6 %9.1 %8.4

Güney Afrika 54,309 -%0.4 %0.6 %2.0 %7.1 %7.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%6.5 -%35.7 -%7.6 a.d. -%28.6

EM VIX 16 -%1.9 -%20.9 %7.5 a.d. -%27.3

MOVE 54 -%2.5 -%13.1 -%14.0 a.d. -%24.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.56 -%0.4 -%0.2 -%0.3 %3.3 %1.1

Brezilya 3.278 %0.2 %4.4 %4.8 -%3.5 %0.9

Güney Afrika 12.9137 -%1.3 -%2.2 -%0.8 -%8.7 -%6.0

Çin 6.8901 %0.1 %0.2 %0.1 -%0.5 -%0.8

Hindistan 64.74 -%0.2 %0.9 %0.5 -%5.8 -%4.7

Endonezya 13311 %0.1 -%0.1 a.d. -%1.8 -%1.2

CDS *

Türkiye 201.2 -3.3 -3.9 -16.6 -58.0 4.1

Brezilya 236.4 -9.8 45.0 -16.7 -83.9 77.1

Güney Afrika 184.9 -1.7 -8.4 a.d. a.d. a.d.

Endonezya 125.1 0.3 -2.8 -0.5 -47.8 35.6

Rusya 147.1 -2.6 -8.2 -0.1 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 -0.1 0.8 0.0 -0.7 -0.8

Brezilya %11.0 -0.4 0.9 0.8 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.4

Hindistan %6.7 0.0 0.0 -0.3 0.5 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 a.d. -1.3 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.00 0.69 -0.03 a.d. -0.69

Brezilya %4.8 -0.06 0.32 0.24 a.d. -0.65

Güney Afrika %4.6 0.00 0.03 0.01 -0.26 -0.28

Endonezya %3.8 0.02 -0.07 a.d. -0.36 -0.57

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.96 -%0.4 %3.4 %4.6 %10.1 -%5.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.36 -%0.2 %4.7 %4.3 a.d. -%4.4

Altın - USD / oz 1253.1 -%0.2 -%0.4 -%1.8 a.d. %8.8

Gümüş - USD / t oz. 17.077 -%0.1 %1.3 -%4.4 a.d. %6.8

Commodity Bureau Index 434.29 a.d. %0.0 %3.3 a.d. %2.6

* 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. 

 


