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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Cuma günü banka endekslerinde yoğunlaşan alımlarla beraber 

BİST-100 endeksi gün %0,94 değer kazanımı ile haftayı 93.699 

seviyesinden kapattı. Haftalık olarak bakıldığında ise endeksin zayıf 

bir performans izlediği ve bir önceki haftaya göre %1,8 aşağıda 

kapattığı görülüyor.    

Bugüne geldiğimizde, Asya’da satıcılı seyrin hakim olduğu 

görülüyor. Buna ek olarak ABD vadelilerinde de satışlar dikkat 

çekiyor. Özellikle Huawei’nin CFO’sunun Kanada’da ABD’nin 

talebiyle tutuklanması ABD-Çin ilişikleri anlamında yeni bir kriz 

olarak ortaya çıkmıştı. Haftanın başı itibariyle söz konusu olayla 

ilgili gelişimlerin piyasalar üzerindeki etkisinin devam ettiği 

görülüyor. Yurtiçine baktığımızda bugün 3Ç18 büyüme verilerini 

takip ediyor olacağız. Beklentimiz yıllık %2 oranında bir artış. Bu 

seviyeye yakın bir gerçekleşmenin piyasalar üzerindeki etkisinin 

sınırlı kalmasını bekleriz. Kur tarafına bakıldığında gelişmekte olan 

ülkeler nezdinde nispeten dolar karşısında güçlü bir seyir olduğu 

görülüyor. Sabah erken kotasyonları çerçevesinde USD/TL’nin 5,30 

civarında seyrediyor. Bu bilgiler ışığında bugün özellikle küresel 

piyasalar gölgesinde BİST-100 endeksinde negatif açılış olmasını 

bekliyoruz.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Son 4 işlem günkü düşüş 

sonrasında Cuma günü düşük bir hacimle tepki verdik. 93.900 

direncine yakın bir noktada kapanış gerçekleştirdik. Bugün güne satış 

ile başlanmasını ve 93.300 desteğinin test edilmesini bekliyoruz. 

93.300 desteğinin kırılması durumunda Cuma günkü tepkinin devam 

olasılığı düşecek ve 92.400 desteği ön plana çıkacaktır. Bu nedenle 

gün içerisinde belirleyici nokta 93.300 seviyesi olacaktır. Bugün 

herhangi bir artı kapanış yarın için yükselişin devamı anlamını taşır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün 3Ç18 GSYİH verileri ve Aralık ayı beklenti Anketi 

açıklanacak.  

▪ Hazine Kasım ayı nakit bütçe verilerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Kafein Yazılım – 6.5 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladı. 

▪ Odaş Elektrik – Yeni fırın yatırımı hk. 

▪ Tümosan - URSUS firması ile imzalanan anlaşma hk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Aralık     TCMB Aralık Ayı Beklenti Anketi

                    3Ç18 GSYİH Büyüme Oranı

11 Aralık     Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri

13 Aralık     Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (30 Kas.-7 Ara.)

                    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (30 Kas.-7 Kas.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,699 %0.9 -%1.8

BIST-30 116,963 %1.1 -%2.0

Banka 117,740 %2.6 -%4.9

Sanayi 111,268 %0.8 %0.5

Hizmet 72,053 -%0.1 -%2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 20.31 20.24 19.89

10 yıllık bono faizi 17.13 16.86 16.48

Kur

USD/TL 5.33 %3.3 -%0.6

EUR/TL 6.06 %3.2 -%1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.69 %3.2 -%1.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 148 152 143

Ortalama işlem hacmi * 1.16 1.39 1.36

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.8x 6.1x

PD/DD 1.36x 0.94x 0.84x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.50x 0.47x

FD/Satışlar 1.43x 1.04x 0.87x

FD/FAVÖK 7.9x 5.9x 5.2x

Kar büyümesi %49.2 %9.2 %11.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %12.2

Temettü verimi %2.7 %4.4 %5.3

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Bugün 3Ç18 GSYİH verileri  ve Aralık ayı beklenti Anketi açıklanacak 

3Ç18 GSYİH verileri saat 10:00 itibariyle açıklanacak. 

• Kurum tahminimiz 3Ç18 GSYih’nin yıllık artışının %2 olacağı yönünde. Piyasa 

medyan beklentinin %1,8 olduğu görülüyor.  

• Büyüme kompozisyonundaki değişimin önemli oranda hız kazanacağı bir çeyrek 

olmasını bekliyoruz. Net ihracat katkısı, aslında pozitif büyüme kaydetme 

beklentisinin tek nedeni olarak on plana çıkıyor. TL’deki sert değer kaybının, 

yaşanan döviz oynaklığının ve finansal koşullardaki sert sıkılaşmanın sonucu olarak 

iç talep dinamiklerinde önemli bir soğuma görüyoruz. Net ihracat tarafında ise, 

ithalattaki hızlı daralmanın yanında, güçlü bir ihracat ve turizm gelirleri 

performansı söz konusu.  

• 2018 ve 2019 GSYİH büyüme tahminlerine bakıldığında ise medyan tahminin 

sırasıyla %3,1 ve %1,1 olduğu görülüyor. (kurum tahminimiz sırasıyla %2,8 ve %1,5) 

Aralık ayı TCMB Beklenti Anketi ise 14:30’da açıklanacak.  

• Orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki kötüleşme devam ediyor. Buna göre Kasım 

ayında 12-aylık ve 24-aylık enflasyon bekleyişleri sırasıyla %17,38 ve %12,37’e 

yükselmişti.  

• Kasım enflasyonunun beklentilerin altında çıkması sonrasında %24,45’e çıkan 

yılsonu enflasyon tahminlerinin %21’lere yaklaştığı görülebilir. Yine orta vadeli 

enflasyon bekleyişlerindeki kötüleşmenin de Aralık ayında bir miktar durulma 

gösterdiği izlenebilir.  

• Anket sonuçları 13 Aralık’da gerçekleştirilecek olan PPK toplantısına ilişkin 

tahminleri konusunda da bilgi veriyor olacak. En son Foreks tarafından yapılan 

ankette 18 katılımcı kurumun hiçbirinin politika faizinde bir değişim beklemediği 

görülmüştü. 

Hazine Kasım ayı nakit bütçe verilerini açıkladı 

Kasım ayında nakit dengesi 4,3 milyar TL fazla vermesine rağmen, geçen senenin aynı ayı 

ile karşılaştırmalarda daha olumsuz bir resim dikkat çekiyor Buna göre Kasım ayında nakit 

fazlası yıllık %23 oranında düşüş sergilerken, yılbaşından beri kümülatif olarak bakıldığında 

nakit dengesinde %18,5 oranında bir artış dikkat çekiyor.  

• Nakit bütçe verileri 17 Aralık’ta açıklanacak merkezi bütçe verileri açısından 

indikatör niteliğinde. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Kafein Yazılım - Şirket üçüncü taraf ile "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) projesi 

için yazılım tedariği ve implementasyonu" konulu ve hizmet tutarı 6.500.000 TL olan bir 

sözleşme imzaladı. 

Odaş Elektrik – Şirketten gelen açıklamada, Suda Maden A.Ş.'nin sahip olduğu 2 

adet Antimuan Trioksit ve 1 adet Metal fırınlarına ilave olarak yeni bir fırının daha 

yapılması yönünde yatırım kararı verilmiştir. Yapılması planlanan fırın, metal fırınında 

üretim sonunda ortaya çıkan metal cürufunun içindeki antimuan trioksitin 

üretime kazandırılmasında kullanılacaktır. Yatırım maliyeti azami 250.000 USD bütçe 

sınırları dahilinde olup, yeni üretim fırınından yıllık ortalama 180 ton civarında antimuan 

trioksit üretimi öngörülmektedir. Yeni üretim fırınının 2019 Şubat ayı sonunda devreye 

girmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, Çan-2 Termik Santrali Kasım ayı kapasite kullanım 

oranı %48,9 olarak gerçekleştiği açıklanmıştır.  

Tümosan – Şirket ile merkezi Polonya'da bulunan tarım mekanizasyonları üreticisi URSUS 

ile şirketin Konya yerleşkesinde bulunan üretim tesislerinde Avrupa Birliği politikalarına 

uygun olarak Stage IIIB emisyonlu 75-105 beygir arası URSUS traktör üretimi faaliyetlerini 

içeren ortak bir iş birliği anlaşmasını imzalamıştır.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksindeki düşüş hareketinin hızlanması ve gelişen ülke para birimlerindeki 

olumlu seyir ile birlikte Türk lirası Cuma günü dolar karşısındaki yükseliş hareketini 

hızlandırdı ve USDTRY paritesi 5,30 seviyesi altını test etti.  Cuma günü ABD’den gelen 

istihdam ve ücret artışları verilerinin piyasa beklentilerinin altında bir performans 

sergilemesi ve OPEC toplantısı sonucunda petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil 

azaltılması kararına varılması ile birlikte dolar endeksinin sert bir şekilde gerilediği ve 

96,90 seviyesinden 96,50’li seviyelere indiği görüldü. Bununla birlikte kur 5,30 seviyesi 

altını test etse de, bu seviye altındaki seyrin kalıcı olmadığını ve kurun kısa süre 

içerisinde yeniden 5,30 üzerine yükseldiğini gördük. USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 5,30 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 96,50 seviyesi 

civarında seyrederken, gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir görünümün hâkim 

olduğunu görüyoruz. Kurdaki teknik görünüme bakacak olursak: Kısa vadeli düşüş 

trendini yukarı yönlü kırmış bulunan USDTRY paritesinin, dolar endeksindeki mevcut 

zayıflama nedeniyle bir süre 5,30 seviyesi altında bir seyir izleyebileceğini, ancak bu 

bölgedeki hareketin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükseliş 

eğiliminin TL varlıklar üzerinde negatif bir etki yapacağı ve kurdaki geri çekilme 

eğilimine gölge düşürebileceği beklentisindeyiz. Geçtiğimiz hafta sergilediği sert 

yükseliş hareketi ile birlikte Ağustos ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini yukarı 

yönlü kıran USDTRY paritesinin, petrol fiyatlarındaki yükselişin yarattığı negatif etki ile 

birlikte yükseliş eğilimini devam ettirmesini beklemekteyiz. Bu noktada kurun bir süre 

5,30 seviyesi altında zayıf bir seyir izlemesinin ardından yeniden 5,50 seviyesine doğru 

yükselişe geçmesini bekliyoruz. 
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EUR/USD 

Cuma günkü analizimizde, EURUSD paritesindeki yükseliş eğiliminin kısa vadede 

korunmasını ve paritenin 1,14 – 1,15 bandına yerleşmesini beklediğimizi ifade etmiştik. 

Beklediğimiz üzere yükselişini sürdüren ve hedef bölgemize yerleşen EURUSD paritesi, 

1,1440 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksi, Cuma günü ABD’den gelen ücret artışları ve 

istihdam verilerinin piyasa beklentilerinin altında bir performans sergilemesi ile birlikte 

96,50 seviyesine doğru gerilerken, altın fiyatları da yükseliş hareketini hızlandırdı. ABD 

verilerinin yanı sıra, OPEC toplantısı sonucunda petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil 

azaltması kararının alınması da dolar endeksindeki düşüş hareketini besledi. Bu 

gelişmelerin etkisi ile yükseliş hareketini hızlandıran EURUSD paritesi, bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1430 seviyesi üzerinde hareket ediyor. ABD’de büyüme görünümüne ilişkin 

endişeler ve dolar endeksindeki yükseliş çabalarının baskı altında kalıyor olması, EURUSD 

paritesindeki yükseliş çabasının sürebileceğini işaret ediyor. Ayrıca, kısa – orta vadeli teknik 

göstergelerin de yükseliş hareketlerini desteklediğini görüyoruz.  Bununla birlikte paritenin 

kısa vadede 1,1420 – 1,1450 seviyelerinde görece dar bir bantta hareket etmesini ve 1,14 

seviyesi üzerindeki hareketini konsolide etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise 

paritenin 1,15 seviyesini hedef almasını beklemekteyiz. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz haftaki altın analizlerimizde, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam 

etmesini ve fiyatların 1250 seviyesini hedef almasını beklediğimiz belirtmiştik. Dolar 

endeksindeki zayıflama ile birlikte beklediğimiz üzere yükselişini sürdüren altın fiyatları, 

1250 seviyesi üzerini test ederek Temmuz ayının başından bu yana en yüksek seviyesine 

çıktı. Dolar endeksi, Cuma günü ABD’den gelen ücret artışları ve istihdam verilerinin piyasa 

beklentilerinin altında bir performans sergilemesi ile birlikte 96,50 seviyesine doğru 

gerilerken, altın fiyatları da yükseliş hareketini hızlandırdı. ABD verilerinin yanı sıra, OPEC 

toplantısı sonucunda petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil azaltması kararının alınması 

da dolar endeksindeki düşüş hareketini besledi. Altın fiyatlarının bu sabah saatleri itibariyle 

1250 seviyesinin hemen altında hareket ettiğini görmekteyiz. Bu noktada, ABD – Çin 

arasındaki ticaret geriliminin – geçici ateşkes anlaşmasına rağmen –  piyasalarda endişe 

yaratmaya devam ediyor olması, ABD’de büyüme görünümüne ilişkin endişeli hava ile 

birlikte dolar endeksindeki yükselişlerin sınırlanmaya başlaması ve piyasalardaki zayıf risk 

iştahı ile birlikte altın fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde devam etmesini 

bekliyoruz. Altın fiyatlarının Ağustos ayının başından bu yana sürdürmekte olduğu yükseliş 

kanalı ve kısa vadeli teknik göstergeler de yükseliş beklentimizi teknik olarak doğruluyor. 

Bu noktada altının, yaşadığı sert yükseliş hareketinin ardından bir süre 1245 – 1250 

seviyeleri arasında hareket etmesini ve ardından yükseliş hareketini 1260 seviyesine doğru 

sürdürmesini beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.633 -%2,3 -%3,8 -%5,3 -%5,3 -%1,5

DAX 10.788 -%0,2 -%4,2 -%6,4 -%15,5 -%16,5

FTSE 6.778 %1,1 -%2,9 -%4,6 -%11,8 -%11,8

Nikkei 21.679 -%2,2 -%6,1 -%4,8 -%6,6 -%6,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93.699 %0,9 -%1,8 %0,9 -%2,3 -%18,8

Çin 2.606 -%0,9 -%2,7 -%0,6 -%15,8 -%21,9

Hindistan 35.673 %1,0 -%1,4 %1,5 %0,6 %4,7

Endonezya 6.126 -%0,4 -%0,3 %3,9 %1,8 -%4,0

Rusya 2.431 %0,8 %1,6 %1,2 %6,6 %15,2

Brezilya 88.115 -%0,8 -%1,6 %2,9 %20,8 %15,3

Meksika 41.870 -%0,3 %0,3 -%5,4 -%8,9 -%15,2

Güney Afrika 51.038 %0,5 %0,7 -%4,2 -%12,3 -%14,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %9,6 %28,6 %42,0 %91,5 %110,4

EM VIX 28 %5,5 %6,1 %14,1 %48,8 %70,5

MOVE 61 -%0,3 %15,9 %14,4 %7,4 %30,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,3029 -%0,7 %1,7 -%1,1 %18,3 %39,6

Brezilya 3,9079 %0,7 %1,1 %4,5 %0,1 %18,1

Güney Afrika 14,1643 %0,8 %2,1 %1,9 %9,2 %14,4

Çin 6,8743 -%0,1 -%1,2 -%0,7 %7,5 %5,6

Hindistan 70,8112 -%0,1 %1,8 a.d. %5,5 %10,9

Endonezya 14480 -%0,3 %1,2 -%0,8 %4,4 %6,7

CDS *

Türkiye 387,5 -9,7 10,5 30,1 262,1 22,0

Brezilya 207,3 -7,4 5,2 14,0 20,4 3,4

Güney Afrika 225,7 -6,0 1,2 15,3 54,2 22,4

Endonezya 142,1 0,1 -0,1 -4,3 17,0 9,4

Rusya 153,9 -8,5 -3,5 21,5 44,4 3,7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,2 0,1 0,4 0,1 2,2 5,6

Brezilya %10,1 0,0 0,2 -0,2 -2,1 -0,2

Hindistan %7,5 0,0 -0,1 a.d. -0,5 0,1

Endonezya %8,0 0,0 0,2 -0,1 0,8 1,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,4 -0,12 -0,17 0,23 0,76 a.d.

Brezilya %5,2 -0,02 -0,16 -0,20 -0,80 0,68

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,63

Endonezya %4,7 0,01 -0,05 -0,07 0,26 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61,67 %2,7 %5,0 -%14,4 -%20,2 -%7,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,61 %2,2 %3,3 -%14,7 -%20,2 -%12,9

Altın - USD / oz 1246,8 %0,7 %2,2 %1,5 -%4,0 -%4,8

Gümüş - USD / t oz. 14,572 %1,3 %3,4 %0,0 -%13,3 -%15,0

Commodity Bureau Index 417,73 %0,3 %0,4 %0,1 -%6,6 -%3,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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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. 

 

 

 

 

 


