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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul günü %0,55 değer artışı ile 

109.755 seviyesinden kapattı. 

Bu hafta yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında açıklanacak olan verilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

ABD’den Çarşamba günü açıklanacak olan 2Ç büyüme ve ADP 

istihdam verilerinin Perşembe günü piyasalar üzerinde etkisi 

olabileceğini düşünüyoruz. 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Fed Başkanı Yellen’ın ve Avrupa Merkez 

Bankası Başkan Draghi’nin Jackson Hole’da gerçekleştirdiği 

konuşmalarda para politikasına yönelik herhangi bir ipucu 

vermemesi ile birlikte dolar endeksinin düşüş hareketini 

hızlandırdığını gördük. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde karışık bir seyir söz konusu olduğunu ve Türk 

lirasının zayıf bölgede yer aldığını görüyoruz. Diğer yandan 

Uzakdoğu Asya hisse senetleri piyasalarında alıcılı seyir mevcuttur.  

Bugün Borsa İstanbul’da düşük hacimli hafif alıcılı bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 110,303, 110,851 ve 

111,472 dirençlerini ve 109,134, 108,513 ve 107,965 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Başbakan Yardımcısı Şimşek gıdaya ilişkin enflasyon tedbirlerinin 

Ekim ayında hayata geçebileceğini belirtti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Finansbank – Bugün %6.3492 oranında bedelsiz sermaye artışı 

gerçekleştirecek. 

▪ Katmerciler – DSİ ile 12,6 milyon TL tutarında sözleşme 

imzaladı. 

▪ Petkim – 165 milyon TL vergi cezası tebliğ edildi. 

▪ Tofaş – Volkswagen’in bazı modellerinin Tofaş fabrikasında 

üretilebileceğiyle ilgili haber basında yer aldı. 

▪ Türk Havayolları 2017 yılı revize hedef ve beklentilerini açıkladı. 

▪ Yazıcılar Holding – Şirketin Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve 

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine ilişkin uzman kuruluş 

raporu yayınlandı. 

▪ İkili İşlem Monitörünü güncelledik. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Ağustos - Haziran Konut Fiyat Endeksi

29 Ağustos - Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri

31 Ağustos - Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

5 Eylül         - Ağustos TÜFE verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,755 %0.6 %2.4

BIST-30 135,080 %0.6 %2.5

Banka 185,237 %1.1 %3.7

Sanayi 118,909 %0.3 %1.7

Hizmet 71,232 %0.6 %2.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.97 11.98

2 yıllık bono faizi 11.63 11.67 11.69

10 yıllık bono faizi 10.62 10.66 10.77

Kur

USD/TL 3.48 -%1.2 -%2.2

EUR/TL 4.10 -%0.7 -%1.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%1.0 -%1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 237 229 227

Ortalama işlem hacmi * 1.61 1.73 1.80

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.19x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.95x 0.84x

FD/Satışlar 1.32x 1.53x 1.37x

FD/FAVÖK 7.9x 8.4x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %38.4 %14.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.8

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 

Başbakan Yardımcısı Şimşek gıdaya ilişkin enflasyon tedbirlerinin 

Ekim ayında hayata geçebileceğini belirtti 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı  Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek 

amacıyla bir dizi karar aldıklarını belirterek, söz konusu kararların Ekim ayı gibi hayata 

geçeceğini belirtti. Şimşek, sebze ve meyvelerin üreticiden tüketiciye ulaşma süreciyle 

ilgili standartların kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacağını belirtirken, yaş 

meyve-sebze ürünlerin hasat sonrasında uluslararası standartlara uygun tek ve çok 

kullanımlık ambalajlar kullanılarak paketleneceğini, paketlenen ürünlerin satış 

noktalarına soğutuculu dorselerde taşınacağını ve perakende satış noktalarında da 

soğutuculu reyonlarda sergileneceğini belirtti.  

• Söz konusu önlemlere ilişkin iletişim 18 Ağustos’ta Gıda Komitesi toplantısı 

sonrası TCMB tarafından yapılmıştı. 

• Başbakan Yardımcısı Şimşek’in açıklamaları ise bu önemlerin zamanlaması ile 

ilgili önemi bir ayrıntıyı veriyor.  

• Gelecek sene içerisinde de gıda fiyatları gidişatı yine manşet enflasyon verileri 

üzerinde en önemli belirleyicilerden biri olmaya devam edecek. Özellikle yılın 

ilk yarısında olumlu baz yılı etkisi ile beraber yıllık manşet TÜFE’nin %7,5’lara 

kadar gerilemesini bekliyoruz. Bu noktada gıda fiyatlarından gelecek bir 

destek olması durumunda enflasyonda daha aşağı yönlü hareketler görmek 

mümkün olabilecek. Manşet TÜFE’nin bu yılı %9,7’şerde, gelecek seneyi ise 

%8,6 ile bitirmesini bekliyoruz.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Finansbank – Bugün %6.3492 oranında bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek. 

Katmerciler - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) arasında 12.579.840 TL 

tutarında Akaryakıt tankeri alımına dönük sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşme 

konusu teslimatlar 2017 ve 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Petkim - Vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak 

yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL 

vergi ziyaı cezasının tebliğ edildiği açıklandı. 

Tofaş (TUT, hedef fiyat 33TL) – Hürriyet gazetesi haberine göre Fiat Chrysler ve 

Volkswagen Grup’un Volkswagen’in Caddy ve Amarok modellerinin üretilmesi için 

işbirliğine gidileceği haberinin ardından üretimin Tofaş’ın Bursa fabrikasında 

yapılabileceği iddia edildi. Tofaş yönetimi haberi doğrulamasa da Tofaş hissesinde 

bugün olumlu bir etki görebiliriz. Bilindiği üzere Tofaş’ın Opel/Vauxhall’la 40 bin adet 

kontratı (2018’de sona erecek) ve PSA ile 16 bin adet kontratı (2017’de sona erecek) 

bulunmaktadır.   

 

Gelecek sene içerisinde de 

gıda fiyatları gidişatı yine 

manşet enflasyon verileri 

üzerinde en önemli 

belirleyicilerden biri 

olmaya devam edecek.  
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Türk Havayolları 2017 yılı revize hedef ve beklentilerini açıkladı.  Buna göre 2017 

yılında THY yönetimi iç hatlarda 31 milyon; dış hatlarda 38 milyon olmak üzere 

toplam 69 milyon yolcu taşınması hedeflemektedir. Toplam %2 artışla 175 Milyar 

AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının %77-78 aralığında olması 

beklenmektedir. 2017 yılında %23 artış ile 1.100 bin ton kargo taşınması 

hedeflenmektedir. 2017 yılında ayrıca yaklaşık 10,3-10,5 Milyar USD gelir elde 

edilmesi ve %21-%23 arasında FAVÖKK marjı hedeflenmektedir. THY yönetiminin 

hedeflerinde yukarı yönlü bir revizyon açıklaması zaten beklenmekte idi. Ancak 

açıklanan hedefler bizim mevcut beklentilerimizin hafif üzerindedir. O açıdan 

açıklamanın THY hisseleri için hafif pozitif olduğunu söyleyebiliriz.  

Yazıcılar Holding – Şirketin Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding 

A.Ş. birleşmesine ilişkin uzman kuruluş raporu yayınlandı. Rapora göre, "Birleşme 

Oranı" %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 

payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 

adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme 

işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 160.000.000 TL'lik sermayesinin 

243.534.517,96 TL'ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL'lik kısmın Özilhan Sınai 

Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL'lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin 

azınlık hissedarlarına verileceği hesaplanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nda yer alan 

bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin ortaklık payı için 

%65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu 

Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır. 

İkili İşlemler Monitörü 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul günü %0,55 değer artışı ile 109.755 

seviyesinden kapattı. 

Bu hafta yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında açıklanacak 

olan verilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. ABD’den Çarşamba günü açıklanacak 

olan 2Ç büyüme ve ADP istihdam verilerinin Perşembe günü piyasalar üzerinde etkisi 

olabileceğini düşünüyoruz. 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Fed Başkanı Yellen’ın ve Avrupa Merkez Bankası Başkan 

Draghi’nin Jackson Hole’da gerçekleştirdiği konuşmalarda para politikasına yönelik 

herhangi bir ipucu vermemesi ile birlikte dolar endeksinin düşüş hareketini 

hızlandırdığını gördük. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde karışık bir seyir söz konusu olduğunu ve Türk lirasının zayıf bölgede yer 

aldığını görüyoruz. Diğer yandan Uzakdoğu Asya hisse senetleri piyasalarında alıcılı 

seyir mevcuttur.  

Bugün Borsa İstanbul’da düşük hacimli hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 110,303, 110,851 ve 111,472 dirençlerini ve 109,134, 

108,513 ve 107,965 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Fed Başkanı Janet Yellen’ın ve Avrupa Merkez Bankası 

Başkan Mario Draghi’nin Jackson Hole’da gerçekleştirdiği konuşmalarda para 

politikasına yönelik herhangi bir ipucu vermemesi ile birlikte dolar endeksinin düşüş 

hareketini hızlandırdığını gördük. Dolar endeksi 92’li seviyelere gerilerken, USDTRY 

paritesi ise 3,44 seviyesi altını test etti. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde karışık bir seyir söz konusu olduğunu ve Türk lirasının zayıf bölgede 

yer aldığını görüyoruz. Arka planda, ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginlik 

tırmanmayı sürdürüyor. Kuzey Kore’nin Cumartesi günü 3 adet balistik füze denemsi 

gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump durumu yakından 

izlediklerini belirtti. Bu cephedeki gelişmeler küresek piyasalardaki risk iştahını 

olumsuz etkileyebilir. ABD’de borç tavanının yükseltilip yükseltilemeyeceğine ilişkin 

endişeler, Trump hükümetinin yarattığı hayal kırıklığının ve ABD cephesinden gelen 

zayıf verilerin etkisi ile birlikte değer kaybeden dolar endeksinin, kuru yeniden 3,50 

seviyesi altına taşımız olduğunu görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 3,44’lü 

seviyelerdeki seyrini sürdüren USDTRY paritesinin sabah saatlerinde 3,45 seviyesi 

üzerini hedef alabileceğini ve kısa vadeli bir yükseliş gerçekleştirebileceğini 

düşünüyoruz. Paritenin bugün içerisinde 3,45 – 3,48 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Kurdaki zayıf seyrin sürmesi ile birlikte piyasadaki “düşüş” 

beklentileri artmış olsa da, 3,50 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmayacağına yönelik 

görüşümüzü halen daha korumaktayız. Kurda 3,50 seviyesi altının kalıcı olmayacağını 

düşünmemizle birlikte, mevcut seviyelerin alım fırsatı vermesini beklemekteyiz. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4459 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,45 seviyesi direnç, 3,4378 

seviyesi ise destek konumunda. 3,45 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

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

ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4302. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Euro Bölgesi ve Almanya’daki imalat aktivitesinde görülen iyileşme euronun 

geçtiğimiz hafta sert bir şekilde değer kazanmasına neden olmuş ve EURUSD 

paritesinin yeniden 1,18 seviyesi üzerine çıkmasını sağlamıştı. Cuma günkü Jackson 

Hole konuşmalarında merkez bankası başkanlarının para politikalarına yönelik 

herhangi bir ipucu vermemesi sonrasında dolar endeksi düşüş hareketini 

hızlandırırken, EURUSD paritesi ise yükselişini 1,19 seviyesi üzerine taşıyarak 2015 

yılının Ocak ayından bu yanaki zirvesine yükseldi. Bugün veri akışı açısından oldukça 

boş geçecek. Yatırımcıların dikkati bu hafta içerisinde ABD’den gelecek olan 2Ç17 

GSYİH Büyüme Oranı ve İstihdam verilerinde olacak. Avrupa cephesinde ise 

Almanya’dan gelecek olan TÜFE, Perakende Satışlar ve İşsizlik verileri önemli olacak. 

Paritenin bugün içerisinde 1,19 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesi beklenebilir. 

Kısa vadeli gidişat açısından ise paritenin 1,20 seviyesi civarındaki hareketlerini 

yakından izliyor olacağız. Önemli bir psikolojik direnç olan 1,20 seviyesinin 

aşılamaması durumunda kısa vadeli teknik düzeltme hareketleri görebiliriz. Teknik 

göstergelerin de aşırı alımı işaret ettiği EURUSD paritesinde 1,20 seviyesi civarındaki 

hareketleri izliyor olacağız. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1929 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1913 seviyesi destek, 1,1960 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1960 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,20, 

1,1913 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1887. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin sert düşüş hareketine devam etmesi ile birlikte altın fiyatlarındaki 

yükselişin de hızlandığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Fed Başkanı Janet 

Yelen’ın ve Avrupa Merkez Bankası Başkan Mario Draghi’nin Jackson Hole’da 

gerçekleştirdiği konuşmalarda para politikasına yönelik herhangi bir ipucu vermemesi 

ile birlikte dolar endeksi 92’li seviyelere kadar gerilerken, altın fiyatları ise yeniden 

1290 seviyesi üzerine çıktı. Arka planda, ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginlik 

tırmanmayı sürdürüyor. Kuzey Kore’nin Cumartesi günü 3 adet balistik füze denemsi 

gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump durumu yakından 

izlediklerini belirtti. Bu cephedeki gelişmeler küresek piyasalardaki risk iştahını 

olumsuz etkileyebilir ve altın fiyatlarının yeniden 1300 seviyesini hedef almasına 

neden olabilir. Ancak, altın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişat açısından 1290 – 1300 

seviyeleri arasındaki bant hareketinin önemli olduğu kanaatindeyiz. Teknik 

göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği altında, 1290 – 1300 bandının yukarı yönlü kalıcı 

olarak aşılamaması durumunda mevcut seviyelerinden bir kar realizasyonu 

hareketinin gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile yatırımcılarımıza 1290 – 1300 

bandını yakından takip etmelerini öneriyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1294,27 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 seviyesi destek, 1297,89 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1302,76, 1292,67 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1287,92. 

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 2,443 %0.2 %0.7 -%1.2 %3.4 %9.1

DAX 12,168 -%0.1 %0.0 %0.0 %2.8 %6.0

FTSE 7,401 -%0.1 %1.1 %0.4 %1.9 %3.6

Nikkei 19,453 -%0.1 %0.2 -%2.7 %1.6 %1.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,755 %0.6 %2.4 %1.9 %25.5 %40.5

Çin 3,332 %0.9 %2.2 %3.3 %3.7 %8.3

Hindistan 31,596 %0.6 %0.8 -%1.4 %10.0 %19.3

Endonezya 5,915 -%0.2 %0.7 %1.2 %9.6 %11.4

Rusya 1,979 %0.3 %2.5 %3.3 -%2.8 -%11.4

Brezilya 71,074 -%0.1 %3.4 %8.5 %6.6 %18.0

Meksika 51,373 -%0.2 %0.6 %0.3 %9.6 %12.6

Güney Afrika 56,656 %0.1 %2.4 %3.2 %10.8 %11.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%7.8 -%20.9 %19.6 -%6.7 -%19.7

EM VIX 16 -%1.6 -%17.1 %11.5 -%7.2 -%26.4

MOVE 51 -%3.7 %0.8 %2.0 -%28.7 -%29.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4395 -%1.3 -%2.2 -%3.7 -%4.7 -%2.4

Brezilya 3.159 %0.3 %0.4 -%0.4 a.d. -%2.8

Güney Afrika 13.0224 -%1.3 -%1.0 -%0.4 %0.1 -%5.2

Çin 6.6465 -%0.2 -%0.4 -%1.5 -%3.3 -%4.3

Hindistan 64.0338 -%0.1 a.d. -%0.5 a.d. -%5.7

Endonezya 13346 %0.0 -%0.1 %0.2 %0.0 -%0.9

CDS *

Türkiye 171.6 -2.5 -4.9 -8.6 -38.9 -27.6

Brezilya 197.0 -0.4 -6.2 -13.0 22.2 -19.9

Güney Afrika 175.1 -2.5 -4.3 -9.7 -4.9 a.d.

Endonezya 105.2 -0.9 -5.4 -4.0 -3.7 -16.5

Rusya 145.4 -1.6 -4.7 -15.6 -21.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 0.0 -0.2 -0.8

Brezilya %10.1 0.0 0.0 0.0 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 a.d. 0.1 a.d. 0.0

Endonezya %6.8 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 -0.01 0.40 -0.25 -0.76 -0.99

Brezilya %4.5 0.02 -0.09 -0.17 -0.33 -1.01

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.05 -0.16 0.09 -0.38

Endonezya %3.5 -0.01 -0.03 -0.19 -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.41 %0.7 -%0.6 %4.4 -%6.3 -%7.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.87 %0.9 -%1.3 %0.0 -%11.4 -%10.9

Altın - USD / oz 1292.5 %0.5 %0.5 %3.2 %2.7 %12.2

Gümüş - USD / t oz. 17.049 %0.5 %0.3 %3.3 -%7.1 %6.6

Commodity Bureau Index 435.38 -%0.2 -%0.6 -%1.2 %1.0 %2.9

* 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. 

 


