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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %0,9’luk yükselişle 1.243 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişte bankacılık hisselerindeki primlenme etkili oldu.  

Dün gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir olduğu takip edildi. 

Bununla birlikte 8,05 – 8,40 seviyeleri arasında geniş bir bant aralığında 

hareket eden USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 450 baz puana inerken, AOFM ise %14,29’a çıktı. Bu 

sabah saatlerinde Asya piyasalarının ve ABD endeks vadelilerinin alıcılı 

bir seyir izlediğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Eylül Ödemeler Dengesi verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

analizimizde “1225 desteğini teyit eden ve ardından 1244.5’de 

bulunan yıl ve tüm zamanların zirvesini test etmesini bekleyebiliriz. 

1225 desteği kırılması durumunda 1206 ve 1183 diğer 

desteklerimizdir.” demiştik. Dün 1218-1244,37 aralığında dalgalandık 

ve 1243 seviyesinden kapandık. Tüm zamanların en yüksek 

seviyesinden kapanış gerçekleşti. İşlem hacminde yükseliş ve 

momentum dün de etkiliydi. Bugün endeksin 1244.5 tarihi zirvenin 

kırılması ile başlamasını ve 1249.6 kanal direncini test etmesini 

bekliyoruz. 1249.6 kırılırsa 1300 seviyelerine kadar kısa vadede 

hareketin devamını görebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine ve Maliye Bakanı Elvan basın açıklaması ile ilk mesajlarını 

verdi. 

▪ Bugün saat 10:00’da Eylül Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 3,3 milyar TL borçlandı. 

▪ Ağustos dönemi işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ARCLK - Çin'de kurulu çamaşır makinası fabrikası satışının 

tamamlanması 

▪ Bankacılık Sektörü - BDDK yabancı bankalarla yapılacak olan 

swap limitlerini yükseltti. 

▪ MSCI 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak 

değişiklikleri açıkladı. 

▪ BANVT – 3Ç20 sonuçlarını açıkladı. 

▪ TCELL – IMTIS Holdings hisse satışı hk.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Kasım   Eylül Ödemeler Dengesi verileri  

12 Kasım   Haftalık yabancı portföy hareketleri (30 Eki.-6 Kas.)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (30 Eki.-6 Kas.)

13 Kasım   Ağustos Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.243 %0,9 %8,0

BIST-30 1.373 %1,2 %8,2

Banka 1.304 %3,7 %10,2

Sanayi 1.912 %0,6 %8,4

Hizmet 1.081 -%1,0 %5,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,75 11,75 11,75

AOFM 14,29 13,94 11,64

2 yıllık bono faizi 15,01 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,29 14,59 13,61

Kur

USD/TL 8,24 -%2,6 %4,2

EUR/TL 9,73 -%1,5 %4,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,98 -%2,1 %4,2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 187 171 182

Ortalama işlem hacmi * 5,25 4,08 4,09

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,1x 6,5x

PD/DD 1,00x 0,93x 0,83x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,45x 0,40x

FD/Satışlar 0,87x 1,14x 0,93x

FD/FAVÖK 5,9x 7,8x 5,8x

Kar büyümesi -%9,0 -%12,3 %71,7

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,1 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,4 %4,2

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  

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan basın açıklaması ile ilk mesajlarını verdi 

Meclis’te yemin ederek görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 

piyasalarda verdiği ilk mesajında enflasyonla mücadele ve mali disiplin vurgusu yaptı. 

Elvan, piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını söyledi. Elvan ayrıca 

Türkiye’nin kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahip olduğunu 

belirtirken, önemli olanın kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde 

işletilmesi olduğunu söyledi.  

Bugün saat 10:00’da Eylül Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak 

Eylül ayında cari işlemler dengesinin 2,2 milyar dolar civarında bir açık vermesini 

bekliyoruz. Medyan beklentiye bakıldığında ise kurum tahminimizin bir miktar üzerinde 

2,5 milyar dolar kadar bir cari açık tahmini olduğu izleniyor. 

• Beklentimiz dahilinde bir gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığı 28,2 

milyar dolar’a yükselir (GSYİH’nin %4’i). 

• Yıllık cari işlemler açığının yılı GSYİH’nin %4,8 seviyesi civarında bitirmesini, 

gelecek yıl ise sınırlı bir iyileşme ile %4,6 olmasını bekliyoruz. 

Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 3,3 milyar TL borçlandı   

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesinde ROT 

satışlar dahil toplam 3,3 milyar TL borçlandı. Hazine dünkü iki ihalenin ardından 24 Kasım’da 

7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesi ve 2,5 yıllık bir aradan sonra ilk defa 10 yıl vadeli sabit 

kuponlu tahvil ihalesi düzenleyerek ihale programını sonlandırmayı planlanıyor.  

• Hazine Kasım ayında 29,2 milyar TL iç borç itfası karşılığında 10 milyar TL 

borçlanma projeksiyonunda bulundu. 

Ağustos dönemi işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşti 

Ağustos dönemi (Tem-Ağu-Eyl) işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı 

döneminde işsizlik oranı %14 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik 

oranında %13,5 seviyesinden %13,2’ya düşüş yaşandı. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik 

oranının ise %15,8 seviyesinden %15,4’e gerileme takip edildi. Haziran ayında 

arındırılmış işsizlik oranında %14 , tarım-dışı işsizlik oranında da %16,4 seviyesine 

yükseliş yaşandıktan sonra bir miktar iyileşme dikkat çekiyor. İşsizlik oranlarındaki geri 

çekilişin işgücüne katılım oranındaki yükselişe rağmen gerçekleştiği izleniyor. 

Hatırlanacağı üzere işgücüne katılım oranı 2019 Temmuz dönemindeki %53 

seviyesinden 2020 Mayıs döneminde %47,7 seviyesine kadar gerileme kaydetmişti. 

Ağustos döneminde söz konusu oranının %49,5 seviyesine yükseldiği görülüyor.   

• Ağustos döneminde tarım dışı istihdamdaki artışın devam ettiği izledi. Haziran 

döneminin sosyal normalleşme sonrası ekonomik aktivitedeki canlanmanın 

istihdam üzerindeki etkileri takip ediliyor. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda 

önemli düşüşlerin yaşandığı tarım-dışı istihdam verilerinde kısmi bir 

toparlanma çabası kendini gösteriyor. 

• Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının gelecek dönemde ne yönde 

gelişeceği işsizlik oranları üzerinde oldukça etkileyici faktörler olacak. Finansal 

koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme 

kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet desteklerinin de kademeli 

olarak geri çekilmesi durumunda işsizlik oranındaki yüksek seviyelerin bir süre 

daha devam etmesi beklenebilir. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_Agustos_donemi_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik - Çin'de kurulu çamaşır makinası fabrikası satışını tamamlandı. İşlem bedeli 

112.346.397 CNY (yaklaşık 139 milyon TL) olup, satış bedelinin 105 milyon CNY 

tutarındaki kısmı peşin olarak tahsil edildi. Bu satış işlemi ile ilgili olarak Arçelik 

30.09.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yaklaşık 27 milyon TL tutarında zarar 

muhasebeleştirdi., 

Bankacılık Sektörü - BDDK yabancı bankalarla yapılacak olan swap limitlerini 

yükseltti. BDDK’dan yapılan açıklamada, son dönemde atılan normalleşme adımlarının 

devamı niteliğinde olmak üzere, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi 

kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, 

yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, 

forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları 

toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen 

sınırlamanın i) Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5, ii) Vadesine 30 gün 

kalan işlemler için %5 yerine %10, iii) Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 

olarak yeniden belirlenmesine karar verildiği açıklandı. 

Banvit - 3Ç20 sonuçlarını 58.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 26.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 890 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %18 oldu. 

(3Ç19: %14) Şirket, 3Ç20'de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %77 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 807 baz puan azalarak %2.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 909 baz puan azaldı ve %4.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 78 baz puan arttı ve %8.5 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 381 milyon TL (3Ç19: 320 milyon TL ve 2Ç20: 417 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.9 (3Ç19: %9.4 ve 

2Ç20: 12.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 4 milyon TL olarak 

gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 37 milyon TL olarak 

kaydedilmiştir. 

MSCI 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Yapılan 

açıklamaya göre Anadolu Efes MSCI Türkiye endeksinden çıkarılacak.  Ayrıca, MSCI 

Global Small Cap endeksine 12 Türk şirketi -Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Sigorta 

(ANSGR), Bera Holding (BERA), Fenerbahce Futbol (FENER), Gubre Fabrikalari (GUBRF), 

Is Yatirim (ISMEN), Izmir Demir Celik (IZMDC), Nuh Cimento (NUHCM), Oyak Çimento 

(OYAKC), Tofas (TOASO), Turk Traktor (TTRAK) and Halkbank (HALKB) – dahil 

edilecektir. 

Turkcell - IMTIS Holdings Turkcell’de bulunan 110 milyon adet payını 15,25 TL fiyat 

üzerinden sattı. Yapılan satış sonrasında IMTIS Holdings’in Turkcell’deki doğrudan payı 

%19,8’e geriledi. IMTIS Holdings daha önce Turkcell’deki kurumsal/hissedarlık yeniden 

yapılandırmasına ilişkin anlaşmaların bir parçası olarak yeniden yapılandırma tarihi olan 

22 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca Turkcell’deki %19,8 payını satmamayı 

taahhüt etmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

ABD’de Joe Biden’ın başkan seçilmesi ve koronavirüs aşısına ilişkin yaşanan olumlu 

gelimeler ile birlikte gelişen ülke para birimlerinde hafta başında görülen ralli dün 

etkisini azalttı. Dün gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir hakimken, TL’nin de 

zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı görüldü. Dün 8,38 seviyesi 

üzerine yükselmesinin ardından 8,30 üzerinde tutunamayarak geri çekilen USDTRY 

paritesi, 8,10 seviyesine kadar indi. Gün içerisinde 8,05 – 8,40 seviyeleri arasında geniş 

bir bant aralığında hareket eden USDTRY paritesi günü 8,1580 seviyesinden tamamladı. 

Kurda 8,38 seviyesi üzerinden yaşanan geri çekilmede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 

Elvan’ın dünkü yazılı basın açıklamasında enflasyonla mücadele ve mali disiplin vurgusu 

yapması ve piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını ifade etmesi etkili 

oldu. Türkiye 5 yıllık CDS primi 450 baz puana inerken, AOFM ise %14,29’a çıktı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,20 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

görünüm açısından kurun 8,30 seviyesi altında kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. 

Kurun bu seviye altındaki hareketini sürdürmesi durumunda ise 8 seviyesinin aşağı 

yönlü kırılıp kırılmayacağı izlenecek. 8 seviyesinin aşağı yönlü kırılması 7,95 ve 7,90 

desteklerini ön plana çıkarabilir. Kurun yeniden 8,30 seviyesi üzerine yükselmesi 

durumunda ise yukarıda 8,40 direncini yakından izleyeceğiz. 8,40 direncinin aşılması 

yükseliş eğiliminin hız kazanmasına neden olabilir. 

Bugün yurt içi piyasalarda Eylül Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün 92,60 – 93 bandında hareket eden dolar endeksi günü yatay bir şekilde tamamladı. 

EURUSD paritesi ise 1,1780 – 1,1850 seviyeleri arasında seyrederek dolar endeksine 

benzer bir yatay kapanış gerçekleştirdi. 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,18 desteği üzerinde hareket etmekte olan EURUSD 

paritesinin, bu destek seviyesi üzerindeki hareketini koruması halinde yukarıda 1,1870 

direncini izliyor olacağız. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması, bir sonraki direnç 

seviyemiz olan 1,19 seviyesine varan yükselişler görmemize neden olabilir. Paritenin 

1,18 desteği üzerinde kalıcı olamaması halinde ise aşağıda ikinci destek seviyemiz olan 

1,1755 seviyesini takip edeceğiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir gündem bizi bekliyor. Saat 16:00’da gerçekleşecek 

olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması dışında takip edilecek 

önemli bir gelişme bulunmuyor. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, Pazartesi günü küresel piyasalarda artan risk iştahı 

nedeniyle yaşadığı sert satış baskılarının ardından ons altın fiyatlarının 1850 – 1900 

bandında hareket etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dün, öngördüğümüz bant 

içerisinde seyreden ons altın, Pazartesi günkü sert düşüşün ardından dünü sınırlı bir 

yükselişle tamamladı. ABD tahvillerindeki düşüş sürerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 

%0,9730 seviyesini test ederek yükselişini dördüncü güne taşıdı.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1880 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda momentum ve trend göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğine ilişkin 

görüşümüzü koruyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek 

olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız 

kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir gündem bizi bekliyor. Saat 16:00’da gerçekleşecek 

olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması dışında takip edilecek 

önemli bir gelişme bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.546 -%0,1 %5,2 %2,0 %21,0 %9,7

DAX 13.163 %0,5 %8,9 %0,9 %21,6 -%0,6

FTSE 6.297 %1,8 %8,8 %4,7 %6,0 -%16,5

Nikkei 24.906 %1,8 %7,1 %7,4 %24,4 %7,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.243 %0,9 %8,0 %6,6 %27,1 %8,6

Çin 3.360 %0,1 %2,6 %2,8 %16,2 %10,3

Hindistan 43.278 %0,4 %7,0 %7,2 %37,7 %5,3

Endonezya 5.463 %0,7 %7,8 %8,9 %18,6 -%12,6

Rusya 2.999 %0,4 %9,5 %5,8 %13,5 -%1,6

Brezilya 105.067 %1,5 %9,5 %7,8 %32,9 -%9,1

Meksika 40.405 %1,9 %7,8 %5,0 %7,4 -%7,2

Güney Afrika 57.672 %0,6 %8,4 %4,5 %14,9 %1,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 25 -%3,7 -%30,2 -%0,8 -%11,4 %80,0

EM VIX 24 -%3,8 -%26,6 %5,3 -%27,5 %38,9

MOVE 45 %12,7 -%29,3 -%21,9 -%21,7 -%22,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,1149 %0,8 -%3,6 %3,4 %14,6 %36,4

Brezilya 5,4129 %0,6 -%5,9 -%2,2 -%5,6 %34,3

Güney Afrika 15,6272 %1,6 -%2,7 -%5,1 -%14,8 %11,6

Çin 6,617 -%0,2 -%0,9 -%1,2 -%6,5 -%5,0

Hindistan 74,18 %0,0 -%0,3 %1,4 -%1,8 %3,9

Endonezya 14058 %0,0 -%3,6 -%4,4 -%5,8 %1,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,6 0,2 -0,3 a.d. a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,6

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 -0,03 -0,95 -0,38 -1,93 0,25

Brezilya %3,4 0,01 -0,26 -0,18 -1,18 -0,37

Güney Afrika #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya %2,0 0,02 -0,22 -0,10 -1,13 -0,88

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43,61 %2,9 %9,8 %1,8 %40,8 -%33,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,36 %2,7 %9,8 %1,9 %67,2 -%32,3

Altın - USD / oz 1876,4 %1,2 -%1,8 -%2,2 %9,5 %23,2

Gümüş - USD / t oz. 24,462 %3,2 %0,5 -%2,6 %55,4 %36,5

Commodity Bureau Index 417 -%0,1 %1,4 %1,6 %15,6 %3,8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

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

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Kasım 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


