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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Halkbank’taki değer kaybına bağlı olarak BİST-100 endeksi 

günü %1,0 değer kaybı ile 89.270 seviyesinden kapattı.  

Bugün yurtiçinde açıklanacak herhangi önemli bir veri bulunmazken, 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın yapacağı ziyaret sonrasındaki 

açıklamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini 

düşünüyoruz. Yurtdışında ise, ABD’den gelecek olan 4Ç16 büyüme 

verisinin ve Almanya’da açıklanacak olan Mart ayı TÜFE verisinin 

diğer önemli konu başlıkları olduğunu düşünüyoruz. 

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki yükselmeye 

bağlı olarak GOÜ hisse senetlerinde hafif satıcılı bir seyir takip 

edilirken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer 

kayıpları görülüyor. Ancak USD/TL tarafındaki açılışın yatay olduğunu 

belirtmek gerekir.  

Bugün Borsa İstanbul’da tepki alımları ile güne başlamasını 

bekliyoruz. BİST-100 endeksinde 89.500 seviyesinin geçilmesi 

durumunda yükselişin 90.000 seviyesine kadar olabileceğini 

düşünüyoruz. BİST-100 endeksi için destek noktamız 88.900 

seviyesidir. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.576, 89.883 ve 90.262 

dirençlerini ve 88.891, 88.512 ve 88.205 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bugün Türkiye’ye geliyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akbank – Bugün pay başına brüt 0,225 TL nakit temettü 

ödemesi gerçekleştirecek. 

 Akçansa - Bugün pay başına brüt 1,2389 TL nakit temettü 

ödemesi gerçekleştirecek. 

 Aselsan – SSM ile 82,4 milyon TL ve 97,3 milyon ABD Doları 

toplam bedelli sözleşme imzaladı. 

 Coca Cola İçecek – Isparta’daki yeni tesisin 2Ç17’de devreye 

gireceğini açıkladı. 

 Logo Yazılım - Logo Elektronik azınlık paylarını 11,3 milyon TL 

karşılığında satın aldı. 

 BDDK Şubat ayı bankacılık verilerini açıkladı. 

 Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Otokar, Sodaş 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Mart - TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

                TCMB haftalık net yabancı portföy akımları

31 Mart - 4Ç16 GSYİH verileri

                Şubat Dış ticaret istatistikleri

3 Nisan - Mart Enflasyon verileri

                Mart PMI verileri

4 Nisan - Mart Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,270 -%1.0 -%0.6

BIST-30 109,509 -%1.1 -%0.6

Banka 150,339 -%2.1 -%0.4

Sanayi 95,735 -%0.1 -%0.6

Hizmet 57,177 -%0.9 %0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.33 11.33 11.28

2 yıllık bono faizi 11.57 11.42 11.58

10 yıllık bono faizi 11.05 10.94 10.80

Kur

USD/TL 3.62 -%0.2 %0.3

EUR/TL 3.93 %0.4 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.77 %0.1 %1.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 187 183

Ortalama işlem hacmi * 1.29 1.23 1.21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.5x 6.7x

Kar büyümesi %13.4 %19.6 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.1 %13.7

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bugün Türkiye’ye geliyor   

Tillerson Ankara'ya yapacağı bir günlük ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

görüşecek. Görüşmelerin odak noktasının Suriye’deki gelişmeler ve Rakka operasyonu 

olması bekleniyor. Buna ek olarak dün Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Milli 

Güvenlik Kurulu sonrasında Ağustos sonunda başlatılan Fırat kalkanı operasyonunun 

bittiğini belirtmesi önemli başlıklar arasında yer alıyor. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

BDDK – Şubat ayına ait bankacılık verilerini açıkladı. Bankacılık sektörü net karı bir 

önceki aya göre %29 ve geçen senenin aynı ayına göre ise %128 arttı. Ticari işlemlerden 

elde edilen gelirler ve düşük provizyon giderleri karlılığın artışında önemli rol oynadılar. 

Yılın ilk iki ayında bankacılık sektörü net kar artışı %86 olarak kaydedildi. 

Şubat ayı ait verilere baktığımızda,  

1. Net faiz gelirinin aylık bazda %8 gerilediğini ancak geçen senenin aynı Şubat 

ayında göre %31 artış kaydetti. Net faiz marjı 44 baz puan gerileyerek %4.4 

olarak gerçekleşti. Kredi mevduat makasına baktığımızda ise TL kredi mevduat 

makasının 32 baz puan YP kredi mevduat makasının ise 116 baz puan azaldı. 

Komisyon gelirleri, yıllık bazda, %20 artış kaydederken aylık bazda – mevsimsel 

etkilerden ötürü, %7 geriledi. Böylelikle, ana bankacılık gelirleri aylık bazda %8 

gerilerken, yıllık bazda %29 artış kaydedildi. 

2. Bankacılık sektörü ticari işlemlerden 123 milyon TL net kar kaydederken bir 

önceki ay ve geçen senenin Şubat ayında, sırasıyla 482 milyon TL ve 415 milyon 

TL zarar kaydedilmişti. 

3. Faaliyet giderleri aylık bazda %5 gerilerken yıllık bazda artış sadece %4 artış 

kaydedildi. Personel giderleri %9 artarken, personel harici giderler yıllık bazda 

sadece %1 arttı. 

4. Provizyon giderleri aylık bazda %44 azaldı. Azalışın altında, genel karşılık 

giderlerindeki azalış yatmaktadır. Kredi ve diğer alacaklara ayrılan özel 

karşılıklar, aylık bazda, %9 azaldı. Kamu bankalarının ve özel bankaların, 

sırasıyla, aylık bazda, %23 ve %15 geriledi ve diğer taraftan yabancı bankalarda 

ise %8 artış kaydedildi. Genel karşılıklar ise, eksi 190 milyon TL olarak kaydedi 

ve Ocak ayında bu değer 912 milyon TL idi.  

5. Aylık olarak özsermaye karlılığı %18.3 olarak kaydedilirken, yılın ilk iki ayındaki 

özsermaye karlılığı %16.5 olarak gerçekleşti. 
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6. Yüksek karlılık ve TL’nin değer kazanmasına bağlı olarak Çekirdek Sermaye 

Yeterliliği rasyosu 69 baz puan yükselerek %13.5 olarak kaydedildi ve Sermaye 

Yeterliliği Standard rasyosu ise 75 baz puan yükselerek %15.9 olarak 

kaydedildi. 

 

Akbank - Bugün pay başına brüt 0,225 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %2,6. 

Akçansa - Bugün pay başına brüt 1,2389 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %9,1. 

Aselsan – Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Elektronik Harp 

Sistemleri ihtiyacına yönelik olarak 82,4 milyon TL ve 97,3 milyon ABD Doları toplam 

bedelli sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2023 arasında 

gerçekleşecek. 2016 yılsonu itibariyle Şirket’in birikmiş işler toplamı 6,2 milyar ABD 

Doları seviyesindeydi. 

Coca Cola İçecek (TUT, hedef fiyat 39TL) - Isparta’da ağırlıklı olarak ice tea ve 

alüminyum kutu üretecek ve toplam kapasitenin %3’üne denk gelecek tesisin 2Ç17’de 

devreye gireceğini açıkladı. Toplam yatırım tutarı 110 milyon TL’dir. Kapasite artışı 

değerlememizde olduğundan haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. 

Ayrıca, Özgörkey Holding dün 2milyon adet Coca-Cola İçecek hissesi 36TL fiyattan 

sattı. Özgörkey Holding’in Coca-Cola İçecek’teki payı %3,69’dan %2,91’e geriledi. 

Logo Yazılım - %90,58 oranında hissedarı olduğu Logo Elektronik’in hissedarlarından 

Cahit Güvensoy'un Logo Elektronik'te sahibi olduğu 5.700-TL nominal değerli, şirket 

sermayesinin %9,42 'sine denk gelen, toplam 57 adet hissesini 11,3 milyon TL 

karşılığında satın aldı. 

Logo Elektronik, e-fatura yazılımı ve e-fatura özel entegratörlük hizmetleri sağlayıcısı 

olarak, müşteri sayısı bazındaki yaklaşık %25 pazar payı ile Türkiye e-fatura pazarında 

lider konumda. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Otokar ve Sodaş. Temettü 

verimleri sırasıyla %2,1 ve %10,0. 

Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Ocak 16 Aralık 16 Ocak 17 Aylık Değ. Yıllık Değ. Ocak-Şubat 2016 Ocak-Şubat 2017 Yıllık Değ. 

Net faiz geliri 7,114 8,720 9,073 %4 %28 7,114 9,073 %28

Net ücret ve komisyon gelirleri 1,877 2,387 2,267 -%5 %21 1,877 2,267 %21

Ticari kar/zarar, net -536 -146 -482 %230 -%10 -536 -482 -%10

Diğer gelirler 1,155 1,311 1,588 %21 %37 1,155 1,588 %37

Toplam gelirler 9,610 12,271 12,446 %1 %30 9,610 12,446 %30

Faaliyet giderleri 4,208 4,979 4,489 -%10 %7 4,208 4,489 %7

Provizyon öncesi kar 5,403 7,293 7,957 %9 %47 5,403 7,957 %47

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 2,324 4,047 3,246 -%20 %40 2,324 3,246 %40

Olağanüstü gelirler, net 0 0 0 a.d. a.d. 0 0 -%100

Vergi öncesi kar 3,079 3,246 4,710 %45 %53 3,079 4,710 %53

Vergiler 612 759 1,014 %34 %66 613 1,014 %65

Net kar 2,467 2,486 3,697 %49 %50 2,466 3,697 %50

Mevduat bankaları 2,253 2,385 3,418 %43 %52 2,251 3,416 %52

Katılım bankaları 22 75 61 -%19 %174 22 62 %179

Yatırım ve kalkınma bankaları 191 26 217 %734 %14 192 217 %13
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Halkbank’taki değer kaybına bağlı olarak BİST-100 endeksi günü %1,0 değer 

kaybı ile 89.270 seviyesinden kapattı.  

Bugün yurtiçinde açıklanacak herhangi önemli bir veri bulunmazken, ABD Dışişleri 

Bakanı Tillerson’ın yapacağı ziyaret sonrasındaki açıklamaların yatırımcılar 

tarafından yakından takip edileceğini düşünüyoruz. Yurtdışında ise, ABD’den 

gelecek olan 4Ç16 büyüme verisinin ve Almanya’da açıklanacak olan Mart ayı TÜFE 

verisinin diğer önemli konu başlıkları olduğunu düşünüyoruz. 

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak 

GOÜ hisse senetlerinde hafif satıcılı bir seyir takip edilirken, GOÜ para birimlerinin 

ABD dolarına karşı hafif değer kayıpları görülüyor. Ancak USD/TL tarafındaki açılışın 

yatay olduğunu belirtmek gerekir.  

Bugün Borsa İstanbul’da tepki alımları ile güne başlamasını bekliyoruz. BİST-100 

endeksinde 89.500 seviyesinin geçilmesi durumunda yükselişin 90.000 seviyesine 

kadar olabileceğini düşünüyoruz. BİST-100 endeksi için destek noktamız 88.900 

seviyesidir. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.576, 89.883 ve 90.262 dirençlerini 

ve 88.891, 88.512 ve 88.205 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

3,6160 seviyesi üzerinde tutunması ile birlikte 3,66 seviyesinin üzerini test eden ve 

öngördüğümüz yükseliş hareketini gerçekleştiren SUDTRY paritesi, dünden bu yana 

3,65 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Sağlık yasası oylamasının geri çekilmesi 

sonrasında oluşan korku havasının dağıldığı görülüyor. Piyasalardaki risk iştahının 

yeniden yükselmesi ile birlikte küresel hisse senetleri değer kazınırken, ABD’den gelen 

Ham Petrol Envanterleri verisinin beklentilerin altında gelmesinin de küresel risk 

algısındaki iyileşmeyi hızlandırdığı görülüyor. Ancak, gerek dolar endeksinin 100 

seviyesinin üzerine çıkması, gerekse de bu Güney Afrika randı üzerinde sert satış 

baskısının halen daha devam ediyor olması, gelişmekte olan ülke para birimlerinin 

satıcılı seyrine devam etmesine neden oluyor. Bu noktada, kurun kısa vadede yükseliş 

eğilimini sürdürmesi ve 3,67 seviyesine doğru yükselmesi beklenebilir. 3,6750 

seviyesinde oldukça güçlü bir direnç bulunuyor. Yükselişin sürmesi durumunda 3,6750 

seviyesi civarından bir geri çekilme görülebilir. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan 

4Ç16 GSYİH büyüme revizyonu önemli olacak. Ayrıca FOMC üyelerinden gelecek olan 

açıklamaları da yakından takip ediyor olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6454 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,6545 seviyesi direnç, 3,6409 seviyesi ise destek konumunda. 

3,6545 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6645, 

3,6409 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,6305. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin düşüş hareketlerini işaret 

ettiği EURUSD paritesinde, mevcut satıcılı seyrin gün içerisinde devam etmesini 

beklediğimizi ve paritenin günlük grafikteki Parabolic SAR sınırına denk gelen 1,0780 

seviyesine doğru geri çekilmeye devam etmesinin olası olduğunu belirtmiştik. Dolar 

endeksindeki yükselişin sürmesi ve endeksin 100 seviyesi üzerinde çıkması ile birlikte 

öngördüğümüz üzere dün gün boyunca satıcılı seyrine devam eden EURUSD paritesi, 

1,0780 seviyesinin altına kadar indi.  Günlük grafiğindeki yükseliş kanalının alt sınırına 

kadar gerilemiş olan EURUSD paritesinde kanal sınırında tutunma çabası görebiliriz. 

Dolayısı ile bugün içerisinde paritede düşüş hareketinin yavaşlaması ve paritenin 1,0750 

seviyesi civarında dalgalanması beklenebilir. Kanal sınırındaki seyrin yakından takip 

edilmesi gerekiyor. Bugün öğle saatlerinde Almanya’dan gelecek olan enflasyon verisi 

ve ABD’den gelecek olan 4Ç16 GSYİH büyüme revizyonu verisi yakından takip ediliyor 

olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,0753 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0720 seviyesi destek, 

1,0765 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0765 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0786, 1,0720 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0680. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği altın 

fiyatlarının 1250 seviyesi üzerine doğru bir sıçrayış gerçekleştirmesini beklediğimiz 

belirtmiştik. Yaşadığı satış baskılarının ardından öngördüğümüz hareketi gerçekleştiren 

ve yeniden 1250 seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadeli bir düzeltme yapan altın 

fiyatları, bu sabah saatlerinde bu seviye üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ancak altının, bir 

süre 1250 seviyesi üzerinde oyalanması, 200 günlük hareketli ortalamasını aşamaması 

durumunda ise dolar endeksindeki yükselişin de etkisiyle birlikte yönünün yeniden 

aşağı çevirerek 120 seviyesine doğru düşüşe geçmesi beklenebilir. Bugün içerisinde 

ABD’den gelecek olan 4Ç16 büyüme revizyonu verisi ve FOMC üyelerinden gelecek 

olan açıklamalar yakından izleniyor olacak. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1252 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 2,361 %0.1 %0.5 -%0.1 %8.9 %5.5

DAX 12,203 %0.4 %2.5 %3.1 %16.1 %6.3

FTSE 7,374 %0.4 %0.7 %1.5 %6.9 %3.2

Nikkei 19,217 -%0.4 %0.3 %0.1 %16.4 %0.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,270 -%1.0 -%0.6 %2.0 %16.7 %14.2

Çin 3,241 -%1.1 -%1.3 -%1.1 %6.7 %3.3

Hindistan 29,531 %0.3 %1.0 %3.0 %6.3 %11.2

Endonezya 5,593 -%0.6 %0.4 %3.2 %3.6 %4.9

Rusya 2,024 -%0.4 -%1.8 -%0.6 %2.3 -%9.4

Brezilya 65,528 %1.4 %3.2 -%1.7 %12.3 %8.8

Meksika 49,037 -%0.6 %1.1 %4.7 %3.8 %7.4

Güney Afrika 52,445 %0.3 %0.7 %2.5 %1.0 %3.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%1.0 -%10.9 -%11.6 -%18.5 -%18.7

EM VIX 16 -%6.6 -%8.7 -%13.2 -%31.7 -%27.4

MOVE 61 -%1.5 -%4.8 -%14.4 %3.7 -%14.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6458 -%0.3 %0.8 %0.0 %21.6 %3.5

Brezilya 3.1199 -%0.7 %1.0 a.d. -%4.3 -%4.0

Güney Afrika 13.0414 %0.4 %3.8 -%0.7 -%6.1 -%5.1

Çin 6.8901 %0.2 %0.1 %0.3 %3.3 -%0.8

Hindistan 64.9113 a.d. -%0.8 -%2.7 -%2.9 -%4.4

Endonezya 13314 a.d. -%0.1 -%0.2 %2.6 -%1.2

CDS *

Türkiye 239.2 1.5 1.4 -5.1 8.9 -4.5

Brezilya 229.5 -4.5 -6.8 18.1 10.3 102.1

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

Endonezya 127.8 -2.1 -2.3 2.5 9.4 47.9

Rusya 171.8 -2.1 -5.0 11.0 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 0.1 1.3 0.2 1.4 -0.3

Brezilya %10.1 -0.1 -0.2 a.d. -1.6 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.4 -0.1 0.1 -0.2

Hindistan %6.7 a.d. -0.1 -0.1 -0.1 0.2

Endonezya %7.1 a.d. -0.1 -0.5 0.1 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 0.03 0.99 -0.22 0.83 -0.39

Brezilya %4.8 -0.08 -0.09 -0.04 0.31 -0.68

Güney Afrika %4.6 0.02 0.07 0.18 0.63 -0.26

Endonezya %3.9 a.d. -0.03 0.01 0.62 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.42 %2.1 %3.5 -%5.7 %6.5 -%7.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.51 %2.4 %3.1 -%8.3 %3.5 -%7.8

Altın - USD / oz 1253.7 -%0.2 %0.3 %0.0 -%5.1 %8.9

Gümüş - USD / t oz. 18.228 %0.0 %3.9 -%1.0 -%5.0 %14.0

Commodity Bureau Index 431.88 -%0.1 -%0.6 -%0.2 %7.4 %2.1

* 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. 

 


