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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen Ağustos ayı enflasyon verileri 

ve yurtdışı piyasalardaki bozulma BİST-100 endeksinin %1.03 değer 

kaybederek 108.873 seviyesinden kapatmasına neden oldu.  

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında özellikle ABD’de açıklanacak olan Hizmet ISM verisi 

yatırımcıların takip edecekleri en önemli veri olacak. Fed üyeleri 

Brainard ve Kashkari’nin dün yaptıkları konuşmalarında, enflasyonun 

zayıf kalmaya devam ediyor olması nedeniyle Fed’i faiz artırım 

konusunda temkinli olmaya çağırmaları, Aralık ayındaki faiz artışı 

beklentisinin bir miktar daha düşmesine neden oldu. Bu çerçevede 

GOÜ para birimlerinin hafif olumlu etkilendiği görüldü. Öte yandan, 

Kuzey Kore ile ilgili haber akışının da piyasalar üzerinde az da olsa 

negatif etkisi olduğu görüyoruz. 

Dün yurtdışı hisse senetleri piyasalarında yaşanan satıcılı seyrin 

ardından bu sabah vadeli işlemlerde hafif toparlanma eğilimi 

olduğunu görüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir 

olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 109,963, 

111,053 ve 111,666 dirençlerini ve 108,260, 107,646 ve 106,556 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Yıllık enflasyon yeniden çift haneli seviyelerde.  

▪ Ağustos PMI verisi 2011’den bu yana en yüksek seviyesinde. 

▪ Ağustos ayı yıllık dış ticaret açığında artış görülüyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Türk Hava Yolları - Hurriyet gazetesinde çıkan habere göre 

Türk Hava Yolları Boeing ile 747-8i Süper Jumbo Jet pazarlığına 

oturdu. 

▪ Ulusoy Elektrik – Bugün hisse başına brüt 0,455664 TL (net 

0,387314 TL) nakit kâr payı ödeyecek. Temettü verimi %2,8. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Eylül          Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi

7 Eylül          Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

8 Eylül          Temmuz Sanayi Üretim Endeksi

11 Eylül        Ağustos Hazine Nakit Bütçe verileri

                     2Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

                      Eylül TCMB Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,873 -%1.0 -%1.4

BIST-30 133,783 -%1.2 -%1.6

Banka 180,329 -%1.7 -%2.5

Sanayi 119,160 -%0.2 -%0.4

Hizmet 71,431 -%0.7 -%0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.01 #N/A N/A 11.97

2 yıllık bono faizi 11.61 11.59 11.56

10 yıllık bono faizi 10.65 10.62 10.60

Kur

USD/TL 3.44 -%0.1 -%2.5

EUR/TL 4.09 -%1.3 -%2.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 -%0.7 -%2.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 241 231

Ortalama işlem hacmi * 1.25 1.32 1.75

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.92x 0.81x

FD/Satışlar 1.32x 1.52x 1.37x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %39.5 %14.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.4 %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 

Yıllık enflasyon yeniden çift haneli seviyelerde 

Ağustos TÜFE aylık artışı, %0,15 olan piyasa beklentisi ve %0,17 olan kurum 

beklentimizin oldukça üzerinde gelerek %0,52 olarak gerçekleşti. Verinin 

tahminimizden sapma göstermesinin temel nedeni, beklentilerin üzerinde gelen 

dayanıklı mal fiyatları oldu. Ağustos ayı boyunca yüksek seyreden enerji fiyatları da 

manşet enflasyon üzerinde etkili oldu. 

• Böylelikle yıllık TÜFE %9,79’dan %10,68’e yükseldi. Ağustos ayı itibariyle negatife 

dönen baz etkisi nedeniyle, yıllık TÜFE’nin Kasım itibariyle %11,5’e yükselebileceği 

görüşündeyiz. 2017 yıl sonu TÜFE beklentimizi %9,7’de koruyoruz. 

• Bunların yanı sıra, hizmet fiyatlarının görece sakin hareket ettiğini ve yıllık artışın 

Ağustos ayında %9,38’den%9,40’a sınırlı bir değişim kaydettiğini görüyoruz. 

• Gıda sektörü fiyatlarının, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerileme ile birlikte 

aylık %0,22 düşüş kaydettiği görülüyor. Ancak, düşük baz etkisi nedeniyle 

yıllık artış %10’dan %11,97’ye çıktı. 

• TCMB’nin 14 Eylül toplantısında sıkı duruşunu korumasını bekliyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Ağustos PMI verisi 2011’den bu yana en yüksek seviyesinde  

İSO/Markit PMI Ağustos ayında 55,3 olarak gerçekleşerek son 6 yılın zirvesine yükseldi. 

Yılbaşından bu yana istikrarlı bir yükseliş trendi içerisinde olan 3 aylık hareketli ortalama 

ise 2011 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. 

• Markit/ISO PMI raporu üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki önemli 

iyileşmenin altını çiziyor. Rapor aynı zamanda, imalat sektöründe kapasite 

kullanımı tarafında da baskının artığına işaret ediyor.   

• TÜİK gelecek hafta Pazartesi 2Ç17 GSYİH verilerini açıklayacak. Kurum 

beklentimiz %5,7 oranında yıllık artış. Buna ek olarak, öncü göstergelerin de 

işaret ettiği üzere, 3Ç17 büyümesinin çok daha güçlü olmasını bekliyoruz.   

Rapor için tıklayınız.  

 

Ağustos ayı yıllık dış ticaret açığında artış görülüyor 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı resmi olmayan geçici dış ticaret verileri 

açıklandı. Buna göre, ihracat yıllık %12,4 oranında artış göstererek 13,3 milyar dolar’a 

ulaşırken, ithalattaki yıllık artış %15,3 oldu ve 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Böylece Ağustos ayı dış ticaret açığı %22,5 oranında genişleme göstererek 5,9 milyar 

dolar oldu.  

• Bu çerçevede 12-aylık dış ticaret açığının 62,9 milyar dolar’dan 64 milyar 

dolar’a genişleme gösterdiği dikkat çekiyor.  

 

Ağustos ayı itibariyle negatife 

dönen baz etkisi nedeniyle, 

yıllık TÜFE’nin Kasım itibariyle 

%11,5’e yükselebileceği 

görüşündeyiz. 2017 yıl sonu 

TÜFE beklentimizi %9,7’de 

koruyoruz. 

TÜİK gelecek hafta Pazartesi 

2Ç17 GSYİH verilerini 

açıklayacak. Kurum 

beklentimiz %5,7 oranında 

yıllık artış gerçekleşmesi 

yönünde.   

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

Türk Hava Yolları - Hurriyet gazetesinde çıkan habere göre Türk Hava Yolları Boeing 

ile 747-8i Süper Jumbo Jet pazarlığına oturdu. Liste fiyatı üzerinden yaklaşık 3 milyar 

dolarlık alım gerçekleşirse, THY çok uzun menzilli hatlarda 410 koltuklu 747-8i ile 

uçmaya başlayacak. 

TÜRK Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Süper Jumbo Jet 

olarak da bilinen Boeing 747-8i’den 8 adet almak için masaya oturdu. Leasing olarak 

adlandırılan finansal kiralama yöntemi ile filoya katılımı planlanan uçaklar, THY’nin en 

uzun seferlerinde kullanılacak. 

Ulusoy Elektrik – Bugün hisse başına brüt 0,455664 TL (net 0,387314 TL) nakit kâr 

payı ödeyecek. Temettü verimi %2,8. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen Ağustos ayı enflasyon verileri ve yurtdışı 

piyasalardaki bozulma BİST-100 endeksinin %1.03 değer kaybederek 108.873 

seviyesinden kapatmasına neden oldu.  

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında özellikle 

ABD’de açıklanacak olan Hizmet ISM verisi yatırımcıların takip edecekleri en önemli 

veri olacak. Fed üyeleri Brainard ve Kashkari’nin dün yaptıkları konuşmalarında, 

enflasyonun zayıf kalmaya devam ediyor olması nedeniyle Fed’i faiz artırım 

konusunda temkinli olmaya çağırmaları, Aralık ayındaki faiz artışı beklentisinin bir 

miktar daha düşmesine neden oldu. Bu çerçevede GOÜ para birimlerinin hafif olumlu 

etkilendiği görüldü. Öte yandan, Kuzey Kore ile ilgili haber akışının da piyasalar 

üzerinde az da olsa negatif etkisi olduğu görüyoruz. 

Dün yurtdışı hisse senetleri piyasalarında yaşanan satıcılı seyrin ardından bu sabah 

vadeli işlemlerde hafif toparlanma eğilimi olduğunu görüyoruz. Bugün Borsa 

İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

109,963, 111,053 ve 111,666 dirençlerini ve 108,260, 107,646 ve 106,556 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen TÜFE verisinin ardından 3,45 seviyesine doğru 

sert bir şekilde yükselen USDTRY paritesi, dolar endeksindeki zayıflama ve gelişmekte 

olan ülke para birimlerindeki güçlü görünüm ile birlikte 3,45 seviyesini aşamayarak 

yönünü yeniden aşağı çevirdi. Küresel konjonktürün gelişmekte olan ülke para 

birimlerini destekliyor olması ile birlikte, yüksek enflasyona ve Almanya-Türkiye 

arasında gerginliğe rağmen Türk lirasının yüksek bir carry-trade avantajının olduğunu 

ve dirayetli görünümünü koruduğunu görüyoruz. Dün, enflasyon verisinin ardından 

kurda oluşan düşüş hareketinde, dolar endeksindeki sert gerilemenin de etkili 

oluğunu belirtebiliriz. Dolar endeksinin kayıplarını genişletmesinde ise Minneapolis 

Fed Başkanı Kashkari ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard’ın güvercin açıklamaları 

etkili oldu. Fed üyelerinin bu güvercin açıklamalarının ardından dolar endeksi 92,20 

seviyesi altına inerken, opsiyon fiyatlamasından türetilen Aralık toplantısında ilişkin 

faiz artırım ihtimali %33’lerden %25,4’e geriledi. Ancak bu noktada, Fed’in Aralık 

ayında faiz artırma ihtimalinin halen daha masada olduğunu düşünmekle birlikte, 

piyasada bu ihtimalin hemen hemen hiç fiyatlanmadığını görüyoruz. Aralık ayı 

toplantısında ilişki ilk ipucunun Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısında 

gelmesi bekleniyor. Dolayısı ile Eylül toplantısı öncesinde gelişmekte olan ülke 

piyasaları üzerinde bir stres oluşabilir ve piyasadaki mevcut risk-on durumu olumsuz 

etkilenebilir. Kısa vadeli görünüme bakacak olursak: Kurun bugün içerisinde 3,43 

seviyesi üzerinde tutunmasını ve 3,4450 – 3,45 bandına doğru yükseliş çabaları 

sergilemesini beklemekteyiz. 3,42 seviyesinin altına inilmesi durumunda yurt içi 

yerleşiklerin döviz talebinin sert bir şekilde artacağını düşünüyoruz. 3,50 seviyesi 

altının kısa – orta vadede alım fırsatı vereceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.  

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4372 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,4378 seviyesi direnç, 3,4300 

seviyesi ise destek konumunda. 3,4378 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 3,4500, 3,4300 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4175. 

USD/TL (Haftalık, TL) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Eylül 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

EUR/USD 

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard dün gerçekleştirdiği açıklamasında, enflasyonun 

zayıf kamaya devam ediyor olması nedeniyle Fed’i faiz artırım konusunda temkinli 

olmaya çağırdı. New York'ta konuşan Brainard, enflasyonun gidişatına bağlı olarak 

faiz artışlarının yavaşlaması gerekebileceğini ifade ederken, ileriki dönemde yapılacak 

faiz artışlarında enflasyonun ne yöne evrileceği konusunun önemli olacağını belirtti. 

Brainard’ın yanı sıra, yine dün bir konuşma yapan Minneapolis Fed Başkanı Neel 

Kashkari de faiz artırımlarının ekonomiye zarar verebileceği yönünde uyarılarda 

bulundu. Fed üyelerinden gelen güvercin açıklamalar sonrasında gerileyen dolar 

endeksi, EURUSD paritesinin dün gün içerisinde 1,19 seviyesi üzerinde tutunmasında 

büyük rol oynadı. EURUSD paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından yarın 

gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısının oldukça belirleyici olacağı 

görüşündeyiz. Bankanın 7 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantısı uzun bir 

süredir piyasa katılımcıları tarafından önem atfedilen ve politika kararları içerecek bir 

toplantı olarak ön plana çıkıyor. Söz konusu toplantı aynı zamanda makroekonomik 

projeksiyonlarda yeni revizyonları da işaret edecek. Bu noktada Bankanın enflasyon 

tahminlerini aşağı yönlü revize etmesini ve bu durumun da piyasada olumsuz bir algı 

yaratabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, uzun vadeli ortalamasına yaklaşmış olan 

EURUSD paritesinin de Avrupa Merkez Bankasını rahatsız edeceği ve bankanın 

finansal koşullara vurgu yaparak kur üzerinde bir baskı oluşturabileceği kanaatindeyiz. 

Ayrıca Banka, yarınki toplantıda parasal genişlemeyle ilgili herhangi bir söylemde 

bulunmasa dahi, genişlemenin miktarı azaltılarak 2018 yılına uzatılmasının mümkün 

olduğu görüşündeyiz. Dolayısı ile, parasal genişlemenin bitireceğine yönelik 

beklentilerle değerlenen euronun, aşağı yönlü potansiyelinin devam ettiği görülüyor. 

Toplantıdan gelecek olan ipuçları ve önemli kararları yakından izliyor olacağız. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1915 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1887 seviyesi destek, 1,1913 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1913 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1960, 1,1887 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1861. 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Eylül 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, yeni haftaya yukarı yönlü bir fiyat boşluğuyla açılan altın 

fiyatlarının bu boşluğu halen daha kapamamış olduğunu belirtmiş, altının gün 

içerisinde 1330 seviyesi altına sarkması durumunda 1325 seviyesine kadar 

gerilemesinin ve Salı günkü açılışta oluşturduğu fiyat boşluğunu kapamasının 

beklenebileceğini belirtmiştik. Dün öğle saatlerinde 1330 seviyesi altında sarkarak 

1326’lı seviyelere kadar gerileyen altın, Salı günkü fiyat boşluğunu kapattı ve 

sonrasında 1340 seviyesi üzerini test ederek yatırımcılara kısa vade alım fırsatı verdi. 

ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginliğin yarattığı güvenli liman talebi ve zayıf 

seyreden dolar endeksi ile birlikte çift yönlü beslenen altın fiyatları, bu sabah saatleri 

itibariyle 1340 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Dolar endeksindeki 

zayıflamanın ve jeopolitik risklerin kısa vadede devam etmesini belemekle birlikte, 

altın fiyatlarının 1340 seviyesi üzerinde yeniden yükselmesi ve yükseliş hareketine kısa 

vadede devam etmesi beklenebilir. Ancak, Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan 

toplantısına yaklaşıldıkça piyasadaki stresin artabileceğini ve dolar endeksindeki 

havanın tersine dönebileceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1338,66 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1335 seviyesi destek, 1341,59 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1341,59 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1352,89, 1335 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1330. 

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 2,458 -%0.8 %0.6 -%0.8 %3.5 %9.8

DAX 12,124 %0.2 %1.5 -%1.4 %1.4 %5.6

FTSE 7,373 -%0.5 %0.5 -%1.8 %0.3 %3.2

Nikkei 19,386 -%0.2 -%0.8 -%3.0 -%0.1 %1.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,873 -%1.0 -%0.3 %0.3 %19.6 %39.3

Çin 3,384 -%0.2 %0.4 %3.5 %4.4 %8.8

Hindistan 31,810 -%0.6 -%0.1 -%2.2 %8.9 %18.8

Endonezya 5,830 -%0.3 -%1.2 %0.6 %7.5 %9.8

Rusya 2,004 %0.0 %0.7 %2.6 -%2.1 -%10.2

Brezilya 72,151 %0.0 %1.2 %7.9 %8.8 %19.8

Meksika 50,301 -%1.0 -%2.0 -%2.0 %5.0 %10.2

Güney Afrika 56,145 -%0.3 -%0.5 %0.4 %9.0 %10.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 a.d. %4.5 %23.2 %8.8 -%12.9

EM VIX 18 a.d. %5.4 %21.6 %4.0 -%18.4

MOVE 53 a.d. %3.7 %13.7 -%18.5 -%25.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4389 %0.1 -%0.3 -%2.6 -%7.3 -%2.4

Brezilya 3.1172 -%0.8 -%1.5 -%0.3 -%0.6 -%4.1

Güney Afrika 12.9074 -%0.5 -%0.6 -%2.4 -%0.9 -%6.1

Çin 6.5388 %0.1 -%0.9 -%2.7 -%5.2 -%5.8

Hindistan 64.1337 %0.1 %0.2 %0.5 -%3.9 -%5.6

Endonezya 13338 %0.0 %0.0 %0.1 -%0.1 -%1.0

CDS *

Türkiye 161.3 -1.0 -9.3 -1.2 -48.8 -28.8

Brezilya 188.2 -3.0 -10.4 5.9 18.7 -24.0

Güney Afrika 170.2 1.2 -6.1 1.8 a.d. a.d.

Endonezya 101.1 -0.1 -4.5 -3.7 -7.5 -12.0

Rusya 140.1 -0.4 -7.0 -7.6 -12.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 a.d. 0.9 0.0 -0.7 -0.7

Brezilya %9.9 -0.1 -0.2 0.0 -0.4 a.d.

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

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0

Endonezya %6.6 -0.1 -0.1 -0.3 -0.9 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.8 a.d. 0.30 -0.07 -1.04 -1.09

Brezilya %4.3 a.d. -0.15 -0.15 -0.50 -1.15

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.04 -0.04 -0.10 -0.42

Endonezya %3.4 a.d. -0.07 -0.14 -0.50 -0.89

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.38 %2.0 %2.7 %1.9 -%4.7 -%6.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.66 a.d. %4.8 -%1.5 -%8.5 -%9.4

Altın - USD / oz 1340.6 a.d. %2.1 %6.5 %9.4 %16.4

Gümüş - USD / t oz. 17.845 a.d. %2.4 %9.8 %0.7 %11.6

Commodity Bureau Index 436.21 a.d. %0.3 -%1.5 %0.6 %3.1

* 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. 

 


