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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün piyasalarda risk iştahı gerilerken, küresel borsalarda zayıf bir 

seyir izlendi. BIST 100 endeksi ise dünü önceki kapanışa göre %2,5’lik 

değer kaybı ile 115.794 puandan tamamladı. Endeksteki gerilemenin 

genele yayıldığı gözlemlendi.  

Bugün yurt içi piyasalarda Nisan dönemi işgücü istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Haziran ayına 

ilişkin ÜFE verileri takip edilecek. Piyasalardaki mevcut görünüme 

baktığımızda Asya piyasalarının hafif satıcılı seyrettiğini, ABD endeks 

vadelilerinde de olumsuz bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak satış baskıları 

hakimken, Türk lirasının ise orta sıralarda seyretmekte olduğunu 

görüyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 521,4 baz puan seviyesinde 

bulunuyor. 

BIST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda ise, dün hem 

kısa vadeli ortalamamız hem de yükselen kanal desteğimiz aşağı 

geçilmesi ile kapanışa doğru stoplar eşliğinde kapattık. İşlem 

sıralarının da kapanmış olması ve kapanışta kredili satışlar nedeniyle 

gün içi en düşükten kapanış gerçekleşti. Bugün dün yüksek kalan 

ortalamalara doğru tepki ile başlangıç ve ardından kısa vadeli 

yükselen trendin akıbeti hakkında bir görüş edinebiliriz. 117.400 

üzerine çıkılması durumunda yeniden kısa vadeli yükselen trendin 

içerisine çıkış ve yeni alımlar anlamını taşır, 117.400 üzerine 

çıkamazsak 115.000 üzerinde kısa vadede yatay trend içerisinde hisse 

bazlı işlemlere geri dönüş yaşanır. Bizim beklentimiz bugün yeniden 

117.000 ve üzerine bir tepki gerçekleşmesi ardından yön tayini 

şeklindedir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Nisan dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak. 

▪ 26 Haziran – 3 Temmuz haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ANELE - North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and 

Associated Works - Hamad International Airport projesi MEP 

işleri hk. 

▪ ODAS - Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermaye güçlendirilmesi ve 

halka arz çalışmaları hk. 

▪ SASA - Petrol-İş Toplu iş sözleşmesi imzalanması hk. 

▪ TSKB - Sendikasyon kredisi aldı. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Temmuz   Nisan Dönemi İşgücü İstatistikleri

13 Temmuz   Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                       Mayıs Sanayi Üretimi verileri 

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi 

14 Temmuz   TCMB Temmuz Beklenti Anketi 

16 Temmuz   Haziran Merkezi Yönetim Bütçesi verileri 

17 Temmuz   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (3-10 Tem.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (3-10 Tem.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 115,794 -%2.5 -%1.0

BIST-30 132,259 -%1.9 -%1.3

Banka 126,103 -%2.7 -%4.3

Sanayi 153,458 -%2.4 -%0.1

Hizmet 103,682 -%2.9 -%0.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.75 9.75 9.75

AOFM 7.59 7.60 7.73

2 yıllık bono faizi 9.96 9.38 8.89

10 yıllık bono faizi 12.70 11.94 12.11

Kur

USD/TL 6.85 %0.1 %1.0

EUR/TL 7.77 %0.6 %1.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.31 %0.4 %1.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 178 181 171

Ortalama işlem hacmi * 5.38 5.23 4.28

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9.0x 10.3x 6.4x

PD/DD 1.00x 0.93x 0.83x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.46x 0.42x

FD/Satışlar 0.86x 1.19x 0.98x

FD/FAVÖK 5.9x 7.6x 5.8x

Kar büyümesi -%10.7 -%12.0 %60.9

Özsermaye karlılığı %11.9 %9.6 %12.9

Temettü verimi %3.3 %3.1 %4.4

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Bugün saat 10:00’da Nisan dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak 

Mart dönemi (Şub-Mar-Nis) işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı 

döneminde işsizlik oranı %14,1 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik 

oranında ise %12,7 seviyesinden %13’e yükseliş yaşandı. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik 

oranının ise %14,6 seviyesinden %15,1’e yükseldiği görüldü.  

• Küresel salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin Mart ayı itibariyle 

verilere yansıdığı görülüyor. Verilerdeki kötüleşmenin Nisan döneminde de 

(Mart-Nisan-Mayıs) devam etmesini bekliyoruz.  

• Ancak bazı faktörlerin özellikle işsizlik oranındaki yükselişi sınırlayan unsurlar 

olarak öne çıktığını görüyoruz. Özellikle işgücüne katılım oranındaki düşüşün 

devam etmesinin işsizlik oranındaki artışı engellediği görülüyor. Buna göre 

düzeltilmiş işgücüne katılım oranı %50,7 seviyesinden %49’a kadar gerileme 

kaydetti. (Temmuz 2019 seviyesi %53,1 idi) Söz konusu oran 2013 yılı Kasım 

döneminden beri en düşük yeri işaret ediyor. Buna ek olarak, ekonomi 

yönetiminin işsizlik oranlarındaki artışı önlemek için attığı adımların sınırlayıcı 

etkilerinin de olduğunu belirtmek gerekir.  

26 Haziran – 3 Temmuz haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklandı 

Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasalarından 94,5 milyon dolar net çıkış 

takip edilirken, tahvil piyasasından repo işlemleri hariç 27 milyon dolar giriş görüldü.  

Sınırlı haftalık hareketler yıllık verilerde de önemli bir değişim yaratmadı. Yılbaşından 

beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 4 milyar dolar, tahvil piyasasında ise 6,7 

milyar dolar oldu.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,6 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,4 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,3 seviyesinde 

sabit kaldı. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.      

Para & banka istatistikleri cephesinde ise söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin 

DTH’larının 1,1 milyar dolar azaldığı görülürken, azalışın kurumlar DTH’ındaki 1,9 milyar 

dolar kadar gerilemeden kaynaklı olduğu takip edildi.  

• 26 Haziran – 3 Temmuz haftasında hanehalkı DTH’larında ise  0,8 milyar dolar 

kadar bir yükseliş yaşandı. 

• Yılbaşından beri bakıldığında ise hanehalkı DTH’larında 7,6 milyar dolar  (altın 

hesapları hariç, EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak) düşüş olduğu 

görüldü. (son 3 hafta içerisinde ise 1,3 milyar dolar kadar bir yükseliş takip 

ediliyor – parite etkisinden arındırılmış olarak) 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

ANELE – Şirkettten gelen açıklamda, proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. şirketi'ne, North 

Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works - Hamad International Airport 

projesi elektrik,mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde 

mukim bağlı ortaklığı Anel Mep Maintenance and Operations LLC tarafından 

verilen  51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) tutarındaki teklif C.C.M. 

s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin Anel Mep yürütülmesine ilişkin 

yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalandığı açıklandı. Projenin Eylül 

2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine 

başlanıldı. 

Sasa - Şirket Petrol-İş Sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 

görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Taraflar arasında 36 ay süreli Toplu İş 

Sözleşmesi imzalanarak 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

Odaş Enerji - Yönetim Kurulu şirket iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 

102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 

150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına; 

söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde 

yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştirakimiz Çan 

Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile 

ilaveten güçlendirilmesine; bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile 

daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına; 

aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş 

gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile 

karar verdi. 

TSKB - Banka 367 gün vadeli toplamda 102,500,000 EURO ve 35,000,000 ABD doları 
tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması imzaladı. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle dün risk algısının yeniden bozulduğunu 

gördük. Petrol fiyatlarında etkili olan gerileme de risk iştahındaki düşüşte etkili oldu. 

Bununla birlikte dolar endeksi 96,30 seviyesi civarından yükselişe geçerek,96,80 seviyesi 

üzerine çıkarken, gelişen ülke para birimleri ise dün karışık bir seyir ortaya koydu. Türk 

lirası ile orta sıralarda yer almaya devam ederek dolar karşısındaki yatay seyrini korudu. 

Bununla birlikte USDTRY paritesi dün 6,84 – 6,87 bandında dalgalandı ve günü yatay bir 

seyirle tamamladı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8635 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu görmekteyiz. Türk lirası ise 

dolar karışında sınırlı bir değer kaybı ile orta sıralarda yer almakta. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi ise 521,4 baz puan seviyesinde. Teknik görünüme baktığımızda USDTRY paritesinin 

mevcut durumda 6,8650 seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli ortalamasının hemen 

altında işlem görmeye devam ettiğini görüyoruz. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından 

50 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Kısa vadeli teknik 

göstergeler 20 günlük hareketli ortalamanın aşılması durumunda kurda yukarı yönlü bir 

eğilimin ön planda olabileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Nisan dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

ABD’den gelecek olan Haziran ayına ilişkin ÜFE verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle dün risk algısının yeniden bozulduğunu 

gördük. Petrol fiyatlarında etkili olan gerileme de risk iştahındaki düşüşte etkili oldu. 

Küresel borsalarda zayıf bir seyir etkili olurken, dolar endeksi değer kazandı. Dün 96,30 

seviyesi civarından yükselişe geçen endeks,96,80 seviyesi üzerine çıkarak günü yükselişle 

kapattı. Kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın endeks 97 seviyesi altında kalmaya 

devam ediyor. Dün dolar endeksinde etkili olan yükseliş eğilimi ile kazançlarının bir 

kısmını geri veren EURUSD paritesi ise 1,1370 seviyesinden 1,1270 seviyesine doğru 

düşüşe geçerek günü düşüşle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1272 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi kısa vadeli bir yükseliş trendinde 

hareket ediyor. Dün yaşadığı satış baskıları ile birlikte söz konusu trendin sınırına 

yaklaşmış olan paritede, trendi çizgisine denk gelen 1,1250 seviyesinin önemli bir destek 

seviyesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler EURUSD 

paritesinin 1,1250 seviyesi üzerinde tutunabileceğinin sinyalini veriyor. Paritenin bu 

destek seviyesi üzerinde tutunması durumunda geri çekilmeler alım fırsatı olarak sınırlı 

kalabilir. Ayrıca, uzun vadeli teknik görünüme baktığımızda, paritenin aylık grafiğinde 

oluşturmuş olduğu ve Mayıs 2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını Haziran 

ayı itibarıyla yukarı yönlü kırmış olduğunu görüyoruz. EURUSD paritesindeki bu kanal 

kırılması, paritede yukarı yönlü eğilimlerin daha ön planda olabileceğinin ve paritenin 

önümüzdeki dönemde 1,15 seviyesini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor. Diğer 

yandan, dolar endeksindeki teknik görünüm de endeksin 97,15 seviyesi altında 

kalabileceği ve kısa vadede 95 seviyesine doğru geri çekilebileceğini işaret ederek 

EURUSD paritesindeki yukarı yönlü beklentimizi destekliyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayına ilişkin ÜFE verileri takip edilecek.   

EUR/USD  
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XAUUSD 

Ons altın fiyatları, dün dolar endeksinde etkili olan sert yükseliş hareketi paralelinde 

1800$ seviyesi atlına sarksa da bu bölgede kalıcı olamadı. Altın fiyatları 1795 seviyesini 

test etmesinin ardından, artan güvenli liman talebinin dolar endeksindeki yükselişin 

yarattığı baskıyı hafifletmesi ile birlikte kısa süre içerisinde 1800 seviyesi üzerine geri 

döndü. Üç günlük yükselişin ardından dünü düşüşle tamamlayan ons altın, genel 

görünüm itibarıyla kazanımlarını koruyor.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1801,30 seviyesinden işlem görüyor. Alternatif 

getirilerdeki düşüş, tahvil faizlerindeki zayıf seyrin korunması ve koronavirüs vaka 

sayısındaki artışın güvenli liman alımlarını desteklemesi ile birlikte ons altındaki genel 

yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Çarşamba günü 1800 seviyesi üzerine 

yükselmesinin ardından iki gün boyuna bu seviye üzerinde bir günlük kapanış 

gerçekleştiren ons altın fiyatları bu seviye üzerinde tutunmayı başarmış görünüyor. Bu 

noktada altın fiyatlarının 1800 üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda mevcut 

yükseliş eğiliminin ilk etapta 1825$ – 1850$ bandını hedef alabileceği görüşündeyiz.   

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayına ilişkin ÜFE verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

  

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.152 -%0,6 %1,2 -%1,2 -%3,5 -%2,4

DAX 12.489 %0,0 -%0,9 -%0,3 -%7,4 -%5,7

FTSE 6.050 -%1,7 -%3,1 -%4,4 -%20,3 -%19,8

Nikkei 22.529 -%0,3 %0,7 -%2,9 -%5,8 -%5,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 115.794 -%2,5 -%1,0 %5,5 -%2,4 %1,2

Çin 3.451 -%1,1 %8,3 %16,0 %10,4 %11,9

Hindistan 36.738 -%0,5 %1,5 %6,7 -%12,1 -%11,4

Endonezya 5.053 -%0,1 %1,5 %2,6 -%19,5 -%19,9

Rusya 2.782 -%1,2 -%0,2 -%0,1 -%10,9 -%8,6

Brezilya 99.160 -%0,6 %3,0 %4,7 -%14,1 -%14,3

Meksika 36.796 -%1,8 -%2,9 -%3,8 -%17,6 -%15,5

Güney Afrika 55.788 -%0,1 %2,1 %3,9 -%3,0 -%2,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 29 %4,2 %5,7 %6,1 %133,3 %112,3

EM VIX 29 %6,0 %14,3 %2,4 %88,3 %67,4

MOVE 50 -%2,3 -%6,5 -%20,7 -%17,7 -%14,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8618 %0,0 %0,1 %1,0 %16,8 %15,3

Brezilya 5,3435 %0,1 -%0,3 %9,0 %30,7 %32,6

Güney Afrika 16,8355 -%0,6 -%0,8 %1,2 %18,5 %20,3

Çin 6,9942 -%0,1 -%1,0 -%1,2 %0,9 %0,4

Hindistan 74,995 %0,0 %0,0 -%0,8 %5,3 %5,1

Endonezya 14395 -%0,1 %0,1 %3,6 %3,9 %3,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %6,7 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 a.d.

Hindistan %5,8 0,0 -0,1 0,0 -0,8 -0,8

Endonezya %7,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,03 0,23 0,26 0,77 0,63

Brezilya %4,8 -0,01 0,00 0,06 1,14 1,08

Güney Afrika %4,5 0,04 0,13 0,43 0,79 0,63

Endonezya %2,6 0,01 -0,02 0,09 -0,34 -0,31

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 42,35 -%2,2 -%1,8 %2,8 -%35,2 -%35,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 39,62 -%3,1 -%2,5 %1,7 -%33,5 -%35,1

Altın - USD / oz 1803,8 -%0,9 %0,8 %5,2 %16,1 %18,4

Gümüş - USD / t oz. 18,882 -%1,0 %3,5 %6,1 %5,3 %5,4

Commodity Bureau Index 363,63 %0,2 %0,9 -%1,4 -%10,8 -%9,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 


