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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,08 

değer artışı ile 100.522 seviyesinden kapattı. 

Bugün veri akışı olarak zayıf bir gün olacak olup, ABD piyasaları 

kapalı olacaktır. ABD bono faizlerindeki artışlarının GOÜ hisse 

senetleri piyasalarını ve GOÜ para birimlerini olumsuz yönde 

etkilediğini görüyoruz. Buna ek olarak risk göstergelerinde de 

(MOVE, VIX) ufak çaplı yukarı yönlü hareketler de dikkat çekici 

unsurlar olarak ortaya çıkıyor.  

Yaşanan kuvvetli yükselişin ardından gelinen seviyede BİST-100 

endeksinde yorulma emareleri söz konusu olup, yurtdışı piyasalarda 

mevcut olan satıcılı seyrin yansıması sonucu olarak bugün BİST-100 

endeksinde satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 100.841, 101.159 ve 101.360 

dirençlerini ve 100.321, 100.120 ve 99.802 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Haziran ayı enflasyonu %0,25 aylık düşüş gösterdi. 

▪ TCMB Nisan ayı Finansal Kesim dışındaki Firmaların Döviz 

pozisyonunu açıklayacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK, Mayıs ayı bankacılık istatistiklerini 

açıkladı. 

▪ Trakya Cam - Bağlı ortaklığı Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. 

Polatlı Fabrikası’nda grev kararı alındı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Temmuz -  Haziran Reel Efektir Kur Endeksi

                      Haziran Aylık Fiyat Gelişmeleri

                      Nisan Reel sektör Döviz pozisyonu

6 Temmuz -  Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

7 Temmuz -  Haziran Hazine Nakit Bütçe verileri

10 Temmuz - Mayıs Sanayi Üretim Endeksi

11 Temmuz - Hazine ihalesi (2 yıl)

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,522 %0.1 %0.9

BIST-30 123,343 %0.0 %0.9

Banka 171,372 %0.4 %0.8

Sanayi 108,993 %0.0 %2.3

Hizmet 63,195 %0.0 %0.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.95

2 yıllık bono faizi 11.20 11.20 11.10

10 yıllık bono faizi 10.60 10.60 10.42

Kur

USD/TL 3.53 %0.9 %0.1

EUR/TL 4.02 %2.8 %1.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.77 %1.8 %0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 215 214 210

Ortalama işlem hacmi * 1.35 1.31 1.41

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.36x 1.22x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %28.3 %17.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.0 %14.4

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.6

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 

Haziran ayı enflasyonu %0,25 aylık düşüş gösterdi 

Haziran TÜFE  aylık artışı, %0 olan piyasa beklentisi ve -%0,1 olan kurum beklentimizin 

altında gelerek -%0,25 olarak gerçekleşti. Verinin tahminimize göre sapma göstermesinin 

temel nedeni, temel mallardaki düşüşün devam etmesi oldu. Beklentilerin altında gelen 

aylık artış, yıllık TÜFE’yi %11,72’den %10,92’ye indirdi.   

• Olumlu baz etkisinin Temmuz ayında da devam etmesini ve yıllık enflasyonun 

%10’un altına gerilemesini beklemekteyiz. Ancak, Ağustos itibariyle destekleyici 

etkisini yitirecek olan baz ile birlikte yıllık TÜFE’nin %11,5’e doğru yükselişe 

geçebileceğini düşünüyoruz. 2017 yıl sonu TÜFE beklentimizi %9,7’de tutuyoruz. 

• Önümüzdeki dönemde AOFM’de önemli bir gevşeme hamlesi beklememekteyiz.  

PPK’nın 27 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantısında kısa vadeli faizlerde şu 

noktada herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. 

• TCMB bugün 10:00 ‘da aylık enflasyon gelişmelerini içeren teknik raporunu 

açıklıyor olacak. Söz konusu rapor herhangi bir politika mesajı vermiyor. Ancak 

detaylarında ileriye yönelik enflasyon patikası konusunda ipuçları almak 

mümkün olabilir.  

• Enflasyon verisi sonrasında bugün 14:30’da TCMB Haziran ayı Reel Efektif 

Kur Endeksini açıklıyor olacak. Mayıs ayı REKE seviyesi 91,38 idi. Haziran 

ayında REKE’nin bir önceki ay seviyesine yakın bir yerlerde oluşmasını bekliyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

TCMB Nisan ayı Finansal Kesim dışındaki Firmaların Döviz pozisyonunu açıklayacak 

Mart ayı verilerine göre reel kesim net döviz pozisyonu 196,4 milyar dolar’lık bir açığı 

işaret ediyor. Ancak söz konusu yüksek orandaki açığın hepsinin orta-ve uzun vadeli 

döviz pozisyonuna ait olduğu görülüyor. Kısa vadede ise reel kesim döviz pozisyonunun 

pozitif tarafta olduğu ve Mart ayı itibariyle 6,9 milyar dolar fazla verdiği görülüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

PPK’nın 27 Temmuz’da 

gerçekleştireceği toplantısında 

kısa vadeli faizlerde şu noktada 

herhangi bir değişikliğe 

gitmesini beklemiyoruz.  

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

BDDK, Mayıs ayı bankacılık verilerini açıkladı. 

Bankacılık sektörü karı, yükselen operasyonel ve pozisyon giderleri dolayısıyla aylık 

bazda %12 geriledi. Sektör karı yıllık bazda %19 artarken, Ocak-Mayıs döneminde yıllık 

büyüme %50 olarak gerçekleşti.  

Mayıs ayında net faiz gelirleri aylık bazda %4 arttı ve net faiz marjı 15 baz puan gelişerek 

%4,8 oldu. TL çekirdek makası aylık bazda 10 baz puan gerilerken, YP çekirdek makası 8 

baz puan arttı. Komisyon gelirlerindeki büyüme %15’e geriledi. Çekirdek bankacılık 

gelirleri aylık bazda %4, yıllık bazda %23 büyüdü. Çekirdek dışı bankacılık gelirleri 

yükselen alım-satım kayıpları dolayısıyla %17 azaldı.  

Mart ayında toplam provizyon giderleri aylık bazda %17 arttı. Kamu karşılıkları %36 

artarken, kamu ve yerli özel bankaların özel karşılıkları, sırasıyla, %3 ve %1 arttı. Böylelikle 

spesifik risk maliyetleri 6 baz puan azaldı ve 102 baz puan olarak kaydedildi. Bu değer bir 

önceki ay 126 baz puan idi. Diğer yandan genel karşılıklar, aylık bazda, %79 arttı ve özel 

banka karşılıklarındaki sert artış sonucu brüt risk maliyetleri 19 baz puan azalışla 133 baz 

puan olarak kaydedildi. 

Faaliyet giderleri yıllık bazda %20 arttı. Personel giderleri %9 artarken, personel harici 

giderlerde artış %29 oldu. Özsermaye karlılığı Mayıs ayında %13,7 olarak kaydedilirken, 

yılbaşından bu yana özsermaye karlılığı %16,1 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün 

çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği standart rasyosu, aylık bazda, 

sırasıyla 11 ve 30 baz  puan artarak %14,03 ve %16,68 olarak kaydedildi. 

Trakya Cam - Bağlı ortaklığı Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Polatlı Fabrikası işyeri için 

Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş 

Sendikası 03 Temmuz 2017 tarihinde grev kararı aldı. 

Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Mayıs 16 Nisan 17 Mayıs 17 Aylık Değ. Yıllık Değ. Ocak-Mayıs 2016 Ocak-Mayıs 2017 Yıllık Değ. 

Faiz gelirleri 16,247 18,832 20,261 %8 %25 78,120 94,678 %21

Kredilerden alınan faizler 13,527 15,264 16,460 %8 %22 63,432 76,192 %20

Menkul değerlerden alınan faizler 2,191 2,715 2,859 %5 %31 12,040 14,486 %20

Diğer faiz gelirleri 529 853 942 %10 %78 2,649 4,000 %51

Faiz giderleri 8,761 9,850 10,890 %11 %24 42,668 48,754 %14

Mevduata verilen faziler 6,283 6,767 7,552 %12 %20 30,600 33,642 %10

Kullanılan kredilere verilen faizler 889 1,115 1,235 %11 %39 4,198 5,645 %34

Para piyasası işlemlerine verilen faizler 891 1,166 1,241 %6 %39 4,526 5,330 %18

İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler 608 659 727 %10 %20 2,766 3,370 %22

Diğer faiz giderleri 91 142 135 -%5 %49 578 767 %33

Net faiz geliri 7,486 8,983 9,371 %4 %25 35,453 45,924 %30

Net ücret ve komisyon gelirleri 2,074 2,278 2,385 %5 %15 9,662 11,605 %20

Ticari kar/zarar, net -328 -648 -1,206 %86 %268 -1,712 -2,895 %69

Diğer gelirler 1,331 1,325 1,763 %33 %32 7,034 8,311 %18

Toplam gelirler 10,564 11,938 12,314 %3 %17 50,437 62,945 %25

Faaliyet giderleri 4,332 4,649 5,197 %12 %20 21,546 23,536 %9

Provizyon öncesi kar 6,232 7,289 7,116 -%2 %14 28,890 39,409 %36

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 2,323 2,099 2,451 %17 %5 11,355 12,945 %14

Olağanüstü gelirler, net 1 0 0 a.d. -%99 1 0 -%99

Vergi öncesi kar 3,909 5,190 4,666 -%10 %19 17,537 26,463 %51

Vergiler 790 966 952 -%1 %20 3,452 5,290 %53

Net kar 3,119 4,224 3,714 -%12 %19 14,085 21,173 %50

Kamu bankaları 1,324 1,563 1,270 -19% -4% 5,515 7,985 %45

Yerli özel bankalar 1,076 1,452 1,340 -8% 25% 4,949 7,511 %52

Yabancı bankalar 2 1,209 1,103 -9% 55068% 3,621 5,677 %57

Kaynak: BDDK, Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,08 değer artışı ile 

100.522 seviyesinden kapattı. 

Bugün veri akışı olarak zayıf bir gün olacak olup, ABD piyasaları kapalı olacaktır. ABD 

bono faizlerindeki artışlarının GOÜ hisse senetleri piyasalarını ve GOÜ para birimlerini 

olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Buna ek olarak risk göstergelerinde de (MOVE, 

VIX) ufak çaplı yukarı yönlü hareketler de dikkat çekici unsurlar olarak ortaya çıkıyor.  

Yaşanan kuvvetli yükselişin ardından gelinen seviyede BİST-100 endeksinde yorulma 

emareleri söz konusu olup, yurtdışı piyasalarda mevcut olan satıcılı seyrin yansıması 

sonucu olarak bugün BİST-100 endeksinde satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 100.841, 101.159 ve 101.360 dirençlerini ve 100.321, 

100.120 ve 99.802 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksi, dün gün içerisinde 96 seviyesi üzerine yükselerek kayıplarının bir kısmını 

geri aldı. Beklentilerin üzerinde gelen ve yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesinde 

gerçekleşen Haziran ISM İmalat Endeksi verisinin de dolardaki yükseliş hareketinde etkili 

olduğu görüldü. Yurt içi tarafta ise: Haziran TÜFE aylık artışı, %0 olan piyasa beklentisi ve 

-%0,1 olan kurum beklentimizin altında gelerek -%0,25 olarak gerçekleşti. Verinin 

tahminimize göre sapma göstermesinin temel nedeni, temel mallardaki düşüşün devam 

etmesi oldu. Beklentilerin altında gelen aylık artış, yıllık TÜFE’yi %11,72’den %10,92’ye 

indirdi.    Önümüzdeki dönemde AOFM’de önemli bir gevşeme hamlesi 

beklememekteyiz.  PPK’nın 27 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantısında kısa vadeli 

faizlerde şu noktada herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Kurdaki teknik 

görünüme bakacak olursak: Dünkü sert yükselişi sonrasında Ocak ayından bu yana 

sürdürmekte olduğu düşüş trendini yukarı yönlü kıran USDTRY paritesinin, bu sabah 

saatleri itibariyle 3,55 seviyesi civarında dalgalandığını görüyoruz. Bugün ABD’de resmî 

tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Dolayısı ile, gerek düşük volatilite, gerekse de yurt 

içi yerleşiklerin elinde bulundurdukları yükse miktarlarda DTH nedeniyle USDTRY 

paritesinde 3,55 seviyesi civarından kar satışları oluştuğu görülebilir. Kurun kısa vadede 

3,55 – 3,57 bandını aşmakta zorlandığı görülebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5547 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 

Dolar endeksi, dün gün içerisinde 96 seviyesi üzerine yükselerek kayıplarının bir kısmını 

geri aldı. Beklentilerin üzerinde gelen ve yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesinde 

gerçekleşen Haziran ISM İmalat Endeksi verisinin de dolardaki yükseliş hareketinde etkili 

olduğu görüldü. Dolar endeksinde dün görülen sert yükseliş ile birlikte 1,1450 sınırından 

dönene EURUSD paritesi, 1,14 seviyesi altına kadar geri çekildi. Paritenin düşüş eğilimini 

korumakta olduğunu ve mevcut kısa vadeli geri çekilme hareketini devam ettirebileceğini 

düşünüyoruz. Piyasanın Draghi’nin pozitif görüşlerini aşırı fiyatladığını ve temel 

görünümün euroda daha fazla yükselişi desteklemediğini düşünüyoruz. Dolayısı ile 

piyasadaki mevcut “bahar havası” fiyatlamasının geçici olabileceği görüşündeyiz. 

EURUSD paritesinin 1,14 seviyesi üzerine doğru gerçekleştirdiği yükselişin sınırlı 

kalacağını ve mevcut seviyelerin satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Paritedeki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1369 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1330 seviyesi destek, 1,1377 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,1377 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,1406, 1,1330 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,1285. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, küresel hisse senetlerinin rekor zirve civarında seyretmesi ve 

tahvil faizlerinin yükselmesinin talebi zayıflatması ile birlikte sert satış baskılarına maruz 

kalan altın fiyatlarının düşüş eğilimini koruduğunu ve altının kısa vadede 1230 seviyesi 

altını hedef alabileceğini belirtmiştik. Dün dolar endeksinde dün görülen toparlanma ile 

birlikte düşüş hareketini hızlandıran ve 1220 seviyesi altını test eden altın fiyatları, 

yaklaşık son 2 ayın dip seviyesine indi. Hisse senetleri ve tahvil faizlerindeki yükselişin 

sürüyor olması ile birlikte altın fiyatlarının zayıf seyrini koruması beklenebilir. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1225 seviyesi civarında hareket etmekte olan altın fiyatlarının bugün 

içerisinde 1220 – 1230 bandı içerisinde seyretmesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1224,57 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1220 seviyesi destek, 1225 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1230, 1220 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1216.  

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 2,429 %0.2 -%0.4 -%0.4 %7.0 %8.5

DAX 12,475 %1.2 -%2.3 -%2.7 %7.7 %8.7

FTSE 7,377 %0.9 -%0.9 -%2.3 %2.6 %3.3

Nikkei 20,056 %0.3 -%0.6 -%0.4 %2.6 %5.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,522 %0.1 %0.4 %1.7 %32.0 %28.6

Çin 3,196 -%0.5 -%0.3 %2.4 %0.7 %2.5

Hindistan 31,222 %0.2 %1.0 %0.0 %17.4 %17.4

Endonezya 5,910 -%0.6 %2.4 %2.3 %10.9 %11.0

Rusya 1,903 %1.2 %2.3 %1.1 -%16.0 -%14.8

Brezilya 63,280 %0.6 %1.8 %1.2 %2.7 %5.1

Meksika 50,109 %0.5 %1.9 %1.6 %7.6 %9.8

Güney Afrika 52,164 %1.1 %1.7 -%1.4 %2.8 %3.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.4 %13.3 %11.4 -%12.7 -%20.1

EM VIX 16 -%0.3 %10.7 -%0.7 -%26.4 -%28.7

MOVE 55 %0.1 %10.5 %4.3 -%28.0 -%22.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5568 %1.0 %1.6 %0.9 -%1.0 %0.9

Brezilya 3.3016 -%0.2 %0.1 %0.1 %1.1 %1.6

Güney Afrika 13.2099 %1.0 %2.7 %3.9 -%4.5 -%3.9

Çin 6.8003 %0.3 -%0.6 -%0.1 -%2.4 -%2.1

Hindistan 64.875 %0.5 a.d. %0.8 -%5.1 -%4.5

Endonezya 13368 a.d. a.d. %0.6 -%0.8 -%0.8

CDS *

Türkiye 196.7 2.2 5.6 -5.1 -37.0 -33.9

Brezilya 241.3 -0.9 4.5 -0.4 -52.9 32.2

Güney Afrika 201.1 0.6 9.8 6.6 a.d. a.d.

Endonezya 117.1 0.3 2.3 -6.1 -29.8 21.9

Rusya 169.7 0.1 1.2 16.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.1 0.8 0.2 -0.9 -0.8

Brezilya %10.5 -0.1 -0.2 -0.4 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.0 0.3 0.4 -0.1 -0.1

Hindistan %6.6 0.1 a.d. -0.1 0.1 0.0

Endonezya %6.9 a.d. a.d. -0.1 -1.1 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.06 0.75 0.27 -0.70 -0.64

Brezilya %4.9 0.01 0.18 0.10 -0.57 -0.61

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.13 -0.27 -0.29

Endonezya %3.7 a.d. a.d. 0.10 -0.42 -0.60

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 49.68 %3.7 %8.4 %0.4 -%10.4 -%12.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.07 %2.2 %8.5 -%0.7 -%10.1 -%12.4

Altın - USD / oz 1219.2 -%1.9 -%2.2 -%4.7 %4.9 %5.9

Gümüş - USD / t oz. 16.037 -%3.2 -%3.2 -%8.8 -%2.3 %0.3

Commodity Bureau Index 448.16 %0.3 %1.8 %2.9 %5.8 %5.9

* 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. 

 


