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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü %0,38 değer kaybı ile 88.947 seviyesinden kapatan BİST-

100 endeksinde satışlar hizmet ve banka endekslerinde yoğunlaştı. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Mart ayı TÜFE ve PMI verileri ile 

ABD ve AB’de açıklanacak Mart ayı PMI verileri yatırımcılar tarafından 

takip edilecek en önemli veriler olacaktır. GOÜ piyasalarında gerek 

hisse senetlerinde gerekse para birimlerinde hafif olumlu bir seyir 

mevcut olup, bu durumun Borsa İstanbul ve TL’ye de yansımalarını 

beklemekteyiz.  Ayrıca, TCMB’nin bugün BİST repo piyasasından 

fonlama gerçekleştirmediği dikkat çekiyor. Dolayısıyla ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetinin %11,5’a doğru artış göstermesini 

bekliyoruz. Söz konusu hareketin sabah saatlerinde TL üzerinde 

olumlu etkisinin olduğu ve USD/TL’nin 3,63 seviyelerinin altına 

çekildiği dikkat çekiyor. 

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

içinde BİST-100 endeksinde 89.385, 89.822 ve 90.071 dirençlerini ve 

88.699, 88.450 ve 88.012 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TÜİK bugün 10:00’da Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 

 4Ç16 GSYİH büyümesi %3,5 olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Ülker – Şirket reklam kampanyası ile ilgili olarak KAP açıklaması 

yaptı. 

 Lastik Sektörü - Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve 

esaslar hakkında tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. 

 Bugün nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Arçelik, Bosch Fren, Ford Otosan, Sabancı Holding, Tat Gıda, 

Tofaş, Türk Traktör, Yonga Mobilya 

 Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: İş 

Bankası, Tüpraş 

 İkili işlemler monitörünü güncelledik. 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Nisan - Mart Enflasyon verileri

                Mart PMI verileri

4 Nisan - Mart Reel Efektif Kur Endeksi

7 Nisan - Hazine Mart Nakit Bütçe verileri

10 Nisan - Şubat Sanayi Üretimi verileri

11 Nisan - Şubat Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,947 -%0.4 -%1.6

BIST-30 109,014 -%0.5 -%1.7

Banka 148,423 -%0.4 -%2.8

Sanayi 95,959 %0.0 -%0.3

Hizmet 56,872 -%0.7 -%1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.35 11.36 11.33

2 yıllık bono faizi 11.30 11.36 11.50

10 yıllık bono faizi 10.93 10.99 10.77

Kur

USD/TL 3.64 %0.5 %0.8

EUR/TL 3.89 -%0.5 %1.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %0.0 %1.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 189 183

Ortalama işlem hacmi * 1.01 1.12 1.20

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.09x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.78x 0.70x

FD/FAVÖK 8.0x 7.5x 6.6x

Kar büyümesi %13.4 %19.5 %17.7

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 

TÜİK bugün 10:00’da Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak 

Mart ayı TÜFE artışı medyan beklentisi %0,6. Kurum beklentimiz ise %0,56 oranında bir 

artışı işaret ediyor. Mart ayı verilerinin beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmesi 

durumunda yıllık TÜFE %10,13’den %10,79’a yükseliyor olacak. 

 Hafta sonu içerisinde İTO verileri açıklandı. Manşet veri %0,70 oranında bir 

artışı işaret etti. Daha çok dikkat edilen oran ise gıda sektörü fiyatla artışlarına 

ilişkin idi. Buna göre Mart ayı İstanbul gıda fiyat artışının %0,49 olarak 

gerçekleştiği görüldü. Geçmiş yıllardaki Mart ayı ortalamasına göre daha düşük 

oranda bir gerçekleşme olduğu dikkat çekiyor. Türkiye ve İstanbul gıda fiyat 

değişimlerinin 2004 yılından beri korelasyonun ise güçlü olduğu görülüyor.   

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı resmi olmayan dış ticaret verilerine göre 

ihracat Mart ayında önemli oranda bir artış kaydederek %13,68 oranında büyüdü ve 

14,5 milyar dolar oldu. İthalat ise %7 oranında artış göstererek 19 milyar dolara ulaştı.  

 Sonuç olarak dış ticaret hacmi Mart ayında %10 oranında daralarak 4,5 milyar 

dolar oldu. Ancak altın hariç bakıldığında dış ticaret hacminin çok daha yüksek 

bir daralmaya işaret ettiğini, burada özellikle Mart ayında yüksek bir altın 

ithalatının gerçeklemesinin etkili olduğunu görüyoruz.   

 

4Ç16 GSYİH büyümesi %3,5 olarak gerçekleşti 

4Ç16 GSYİH büyümesi, kurum beklentimizin (%2) ve piyasa beklentisinin (2,1) oldukça 

üzerinde gelerek %3,5 olarak gerçekleşti. Geçmiş verilerdeki revizyonun da etkisi ile 

birlikte, 2016 büyümesi %2,1 olan beklentimizin üzerinde %2,9 seviyesinde oluştu ve 

2009’dan beri en düşük büyüme oldu. 

 Geçmiş çeyrek verilerinde önemli revizyonlar gerçekleştirildi. 2Ç16 GSYİH 

büyüme oranı %4,3’ten %5,3’e revize edilirken, 3Ç16 GSYİH daralması da 

%1,8’den %1,3’e çekilmiş durumda. 

 4Ç16 özel tüketim büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Özel tüketim 

2016 yılının son çeyreğinde, yüksek baz etkisine rağmen %5,6 büyüme 

kaydetti. Önceki çeyreklerde öncü rol üstlenen kamu harcamaları ise, 4Ç16’da 

büyüme üzerinde önemli bir etki yaratmadı (2016 GSYİH katkısı 0,9 yüzde 

puan). 

 Net ihracat ise manşet büyümeden 0,2 yüzde puan kesti. Ancak söz konusu 

negatif etkinin önceki çeyreklere kıyasla oldukça sınırlı olduğunu söylemek 

gerekir. 

 2017 yılsonu GSYİH büyüme tahminimizi %3 olarak tutuyoruz. 

 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

4Ç16 GSYİH büyümesi, 

kurum beklentimizin (%2) ve 

piyasa beklentisinin (2,1) 

oldukça üzerinde gelerek 

%3,5 olarak gerçekleşti. 

Mart ayı TÜFE artışı medyan 

beklentisi %0,6. Kurum 

beklentimiz ise %0,56 

oranında bir artışı işaret 

ediyor. 

Altın hariç bakıldığında 

Mart ayında  dış ticaret 

hacminin çok daha yüksek 

bir daralmaya işaret ettiği 

dikkat çekiyor.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/4c16_Ekonomik_Buyume.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Ülker – Şirket’in KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir reklam 

kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı 

görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan 

yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar 

ortaya atılmıştır. Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı 

her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı 

olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” 

Lastik Sektörü – Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında 

tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. Konu daha evvel 687 no’lu Kanun Hükümde 

Kararname’de yer almıştı. Bu nedenle herhangi bir piyasa tepkisi beklemiyoruz.  

Bugün nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: 

Arçelik (%2,8), Bosch Fren (%3,7), Ford Otosan (%3,2), Sabancı Holding (%2), Tat Gıda 

(%2,6), Tofaş (%2,6), Türk Traktör (%5,7), Yonga Mobilya (%3,2) 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: İş 

Bankası (%3,9), Tüpraş (%6,9) 

İkili İşlemler Monitörü’nü güncelledik. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü %0,38 değer kaybı ile 88.947 seviyesinden kapatan BİST-100 

endeksinde satışlar hizmet ve banka endekslerinde yoğunlaştı. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Mart ayı TÜFE ve PMI verileri ile ABD ve AB’de 

açıklanacak Mart ayı PMI verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli 

veriler olacaktır. GOÜ piyasalarında gerek hisse senetlerinde gerekse para 

birimlerinde hafif olumlu bir seyir mevcut olup, bu durumun Borsa İstanbul ve TL’ye 

de yansımalarını beklemekteyiz.  Ayrıca, TCMB’nin bugün BİST repo piyasasından 

fonlama gerçekleştirmediği dikkat çekiyor. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin %11,5’a doğru artış göstermesini bekliyoruz. Söz konusu hareketin 

sabah saatlerinde TL üzerinde olumlu etkisinin olduğu ve USD/TL’nin 3,63 

seviyelerinin altına çekildiği dikkat çekiyor.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 89.385, 89.822 ve 90.071 dirençlerini ve 88.699, 88.450 ve 88.012 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Cuma günü yurt içi piyasalarda 4Ç16 GSYİH büyüme verisini takip ettik. 4Ç16 GSYİH 

büyümesi, kurum beklentimizin (%2) ve piyasa beklentisinin (2,1) oldukça üzerinde 

gelerek %3,5 olarak gerçekleşti. Geçmiş verilerdeki revizyonun da etkisi ile birlikte, 2016 

büyümesi %2,1 olan beklentimizin üzerinde %2,9 seviyesinde oluştu ve 2009’dan beri 

en düşük büyüme oldu. Büyüme verisinin kur üzerinde majör bir etkisi olmadı. Nisan 

ayının gelmesi ile birlikte referandum ayına girmiş bulunuyoruz. Dolayısı ile bu ay 

içerisinde TL üzerindeki volatilitenin artması beklenebilir. Teknik görünüme bakacak 

olursak: Dolar endeksi geçtiğimiz hafta boyunca sert yükseliş kaydederek, yukarı yönlü 

kırmakta zorlandığı 50 günlük hareketli ortalamasına iyice yaklaştı. Bu noktada 

endeksin, bu ortalamayı yukarı yönlü kıramaması durumunda bugün içerisinde kısa 

vadeli bir geri çekilme yapması beklenebilir. Ancak endeksin hafta içerisinde 50 günlük 

ortalamasını yukarı yönlü kırması, 102 seviyesini yeni hedef haline getirebilir. 

Gelişmekte olan ülke piyasaları, geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle, son 5 yılın en iyi 

ikinci çeyreğini tamamlamış bulunuyor. Meksika pezosu, yılbaşından bu yana dolar 

karşısında %12’den fazla yükseliş kaydederek gelişmekte olan ülke para birimlerindeki 

yükselişe öncülük etti. Ancak, Türk lirası, yılbaşından bu yana dolar karşısında %1,16 

değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performans 

gösteren para birimi oldu. USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta Cuma günü, 20 haftalık 

hareketli ortalaması üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Teknik göstergelerin yükseliş 

hareketlerini desteklediği USDTRY paritesinin kısa vadede 3,65 – 3,67 bandını hedef 

alması beklenebilir. Bugün yurt içi piyasalarda Şubat ayı TÜFE verisi açıklanacak. Kurum 

beklentimiz Şubat ayı TÜFE’nin %0,56 olarak gerçekleşmesi yönünde. Piyasada 

beklentisi ise %0,6 seviyesinde bulunuyor. Yurt dışında ise PMI verileri, ABD ISM İmalat 

Endeksi verisi ve FOMC üyesi Dudley’in konuşması yakından takip ediliyor olacak. Hafta 

içerisinde ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası tutanakları, FOMC üyeleri ve Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmaları ve ABD’den gelecek olan Tarım Dışı 

istihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri yakından izlenecek. Kurdaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6306 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6409 seviyesi direnç, 3,6305 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,6409 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,6545, 3,6305 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,6182. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Günlük grafiğindeki yükseliş kanalının üst sınırından dönerek hafta başında 

öngördüğümüz düşüş hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, geçtiğimiz hafta 

içerisinde 1,0905 seviyesinden 1,06’luı seviyelere kadar indi. Paritedeki bu düşüşte dolar 

endeksinde toparlanma ve Fransa ve Almanya seçimlerine ilişkin yayımlanan anketlerin 

euro üzerindeki olumlu etkisinin uzun sürmemesi etkili oldu. Dolar endeksinin 50 

günlük hareketli otalamasını aşmakta zorlanması ile birlikte EURUSD paritesinin yeni 

haftaya görece güçlü bir başlangıç yaptığı görülüyor. Paritenin bugünü görece güçlü 

geçirmesi beklenebilir, ancak paritedeki mevcut yükseliş çabasının kısa vade bir 

düzeltme hareketi olarak sınırlı kalabileceğini ve yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini 

düşünmekteyiz. Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü 

kırabilmesi durumunda 102 seviyesini hedef alması beklenebilir. Bununla birlikte 

EURUSD paritesinin de bir süre 1,0650 – 1,0700 seviyeleri arasında yatay seyretmesi, 

daha sonra sert düşüş hareketine kaldığı yerden devam etmesi beklenebilir. Bugün 

içerisinde Avrupa ve ABD cephesinden gelecek olan PMI verileri ve FOMC üyesi 

Dudley’in konuşması takip ediliyor olacak. Hafta içerisinde ise Fed ve Avrupa Merkez 

Bankası tutanakları, FOMC üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin 

konuşmaları ve ABD’den gelecek olan Tarım Dışı istihdam ve Ortalama Saatlik 

Kazançlar verileri yakından izlenecek. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0680 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0673 seviyesi destek, 1,0698 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,0698 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0720, 

1,0673 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,0645. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

200 günlük hareketli ortalaması etrafında dalgalı bir seyir izlemeyi sürdüren altın 

fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca bu ortalamayı yukarı yönlü kırmayı denese de bu 

çabalarında başarısız oldu. Dolar endeksinin geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş hareketi 

içerisinde olması altın fiyatlarının 200 gülük ortalamasını yukarı yönlü kırmasına engel 

oldu. Ayrıca, sağlık yasası oylamasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 

piyasalarda oluşan güvenli liman talebinin de oldukça kısa süreli olması ve 

piyasalardaki risk iştahının hızla düzelmesi, altın fiyatlarının 1250 seviyesi üzerinde 

tutunamamasına neden oldu. Bu sabah saatleri itibariyle görece satılı bir seyir izleyen 

altın fiyatlarının, 1247 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Fiyatların bu 

seviye üzerinde tutunması durumunda, dolar endeksin bu sabah saatlerinde görülen 

gerilemenin de yardımıyla yeniden 1250 seviyesine doğru yükselişe geçmesi 

beklenebilir. Ancak kısa vadede 200 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü 

kırılamaması (1250 üzerinde tutunulamaması) durumunda yükseliş çabaları satış fırsatı 

olarak sınırlı kalabilir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan ISM İmalat Endeksi verisi 

altındaki kısa vadeli gidişat açısından belirleyici olabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1242,33 işlem görmekte olan 

altın fiyatlarında 1239 seviyesi destek, 1245 seviyesi ise direnç konumunda. 1245 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1250, 1239 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1235,50. 

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 2,363 -%0.2 %0.8 -%0.9 %9.3 %5.5

DAX 12,313 %0.5 %2.1 %2.4 %17.1 %7.2

FTSE 7,323 -%0.6 -%0.2 -%0.7 %4.9 %2.5

Nikkei 18,909 %0.3 -%0.1 -%2.6 %14.2 -%0.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,947 -%0.4 -%1.6 -%0.9 %15.2 %13.8

Çin 3,223 %0.4 -%1.4 %0.1 %7.2 %3.8

Hindistan 29,621 %0.5 %1.8 %3.3 %5.4 %11.8

Endonezya 5,568 %0.7 %0.7 %4.0 %2.6 %5.8

Rusya 1,996 -%1.3 -%2.2 -%3.0 %0.5 -%10.6

Brezilya 64,984 -%0.4 %1.8 -%2.7 %9.3 %7.9

Meksika 48,542 -%0.7 -%1.1 %2.4 %2.0 %6.4

Güney Afrika 52,056 -%0.4 %0.5 %0.7 %0.8 %2.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %7.2 -%4.6 -%4.3 -%6.9 -%11.9

EM VIX 16 %0.6 -%10.2 -%14.4 -%27.7 -%28.4

MOVE 61 -%0.4 -%5.8 -%14.9 %0.2 -%15.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6363 -%0.5 %0.7 -%0.3 %21.2 %3.2

Brezilya 3.1224 -%0.9 %0.4 a.d. -%4.3 -%3.9

Güney Afrika 13.4136 %1.0 %7.9 %2.2 -%2.3 -%2.4

Çin 6.8872 %0.0 %0.1 %0.3 %3.2 -%0.8

Hindistan 64.85 -%0.1 -%0.9 -%2.8 -%2.6 -%4.5

Endonezya 13326 %0.1 %0.0 -%0.1 %2.1 -%1.1

CDS *

Türkiye 239.3 1.1 3.7 -6.9 10.9 -18.1

Brezilya 229.1 2.6 -9.8 13.7 6.7 77.0

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

Endonezya 127.5 0.4 -1.7 -0.9 a.d. 39.1

Rusya 166.7 0.7 -5.1 3.2 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 -0.1 1.2 0.0 1.2 -0.5

Brezilya %10.1 0.0 0.0 a.d. -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.9 0.4 0.5 0.1 0.2 0.0

Hindistan %6.7 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 -0.5 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 0.04 1.02 -0.19 0.94 -0.36

Brezilya %4.8 -0.05 -0.09 -0.07 0.25 -0.71

Güney Afrika %4.5 -0.19 0.02 -0.03 0.52 -0.33

Endonezya %3.9 0.03 -0.02 0.02 0.61 -0.46

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.83 -%0.2 %4.0 -%5.0 %7.7 -%7.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.6 %0.5 %5.5 -%6.3 %4.9 -%5.8

Altın - USD / oz 1247.3 %0.2 -%0.1 -%0.5 -%5.0 %8.3

Gümüş - USD / t oz. 18.256 %0.3 %3.0 -%0.9 -%5.0 %14.2

Commodity Bureau Index 430.99 -%0.1 -%0.2 -%0.4 %7.1 %1.9

* 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. 

 


