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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün satışların devamı ile beraber endeks günü %0,46 puan 

aşağıda kapayarak 91.801 puana geriledi. Satışların genele 

yayıldığı görüldü.  İşlem hacminin ise düşük kalmaya devam ettiği 

dikkat çekiyor.  

Yurtdışında İngiltere’nin Brexit yolundaki çıkmazları, ABD-Çin 

gerginliğine ilişkin karmaşık mesajların devam etmesi gibi 

unsurlarla küresel piyasalardaki görünümün zayıf olduğu 

görülüyor. Bugüne gelindiğinde ise verilere daha hassas bir 

döneme doğru giderken ABD TÜFE verileri gündemin ilk 

sıralarında yer alıyor. Başbakanı May’in Meclis’teki Brexit 

oylamasını ertelemesi, Hindistan’da Merkez Bankası Başkanı’nın 

istifası ve Huawei CFO’sunun gözaltına alınmasının yarattığı 

rüzgârın devamı ile global risk iştahı tarafında destekleyici bir 

noktadan uzak olduğumuzu görüyoruz. Bu noktada hisse senedi 

piyasasında yaşanan satışların yanı sıra, USD/TL tarafında dün 5,35 

seviyesinin üzerinin test edildiği görülürken, 10 yıllık tahvil 

faizlerindeki kademeli yükselişin sürdüğü takip edildi. Bu bilgiler 

ışığında bugün BİST-100 endeksinde hafif satıcılı bir başlangıç 

olmasını bekliyoruz.  

Pazartesi günkü 4,4 milyar TL işlem hacmi sonrasında dünde 5 

milyar TL işlem hacmi ile düşüş devam etti. 91.500 ana 

desteğimizden gelen alımlarla artıya geçme çabası sonuçsuz kaldı. 

İşlem hacmi ne kadar zayıfsa alıcılarda zayıf seviyedeler. 91.500 

ana desteğinin kırılması durumunda 90.800 ve 90.000 desteği ön 

plana çıkabilir. Fakat bizim beklentimiz zayıf işlem hacmi ile 91.500 

desteğinin tutması ve 91.500-93.000/93.500 bandında 

dengelenmenin sağlanması. Bugün 92.500/93.000 doğru yeniden 

denemeler görebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Yıllık cari açık Ekim itibariyle 40 milyar dolar’ın altına geriledi. 

▪ Hazine 2 yıllık tahvil ihalesinde piyasadan 2 milyar TL 

borçlandı. 

Şirket Raporu 

▪ Selçuk Ecza – Şirket Ziyaret Notu 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta – Kasım ayı prim verilerini açıkladı. 

▪ Enka İnşaat -  Bugün pay başına 0,04 TL (brüt) nakit temettü 

ödeyecek. Temettü verimi: %0,9 

▪ Mistral GYO – Bugün %72,07623 oranında bedelsiz sermaye 

artırımında bulunacak.  

▪ Pegasus – Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

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

                    PPK Toplantısı

14 Aralık     Fitch'in Türkiye Değerlendirmesi

17 Aralık     Eylül Dönemi İşgücü İstatistikleri

                    Ekim Sanayi Üretim Endeksi

                    Ekim Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,801 -%0.5 -%2.2

BIST-30 114,577 -%0.4 -%2.2

Banka 115,333 -%0.5 -%4.1

Sanayi 108,234 -%0.5 -%2.5

Hizmet 72,114 %0.3 %0.6

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 21.37 20.31 20.24

10 yıllık bono faizi 17.54 17.40 16.86

Kur

USD/TL 5.35 %1.5 -%2.4

EUR/TL 6.09 %1.4 -%2.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.72 %1.4 -%2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 144 146 137

Ortalama işlem hacmi * 1.02 1.24 1.31

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.7x 6.0x

PD/DD 1.36x 0.92x 0.83x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.51x 0.47x

FD/Satışlar 1.43x 1.03x 0.86x

FD/FAVÖK 7.9x 5.8x 5.1x

Kar büyümesi %49.2 %9.4 %10.5

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %12.1

Temettü verimi %2.7 %4.5 %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 

Yıllık cari açık Ekim itibariyle 40 milyar dolar’ın altında 

Ekim cari işlemler dengesi 2,77 milyar dolar kadar rekor aylık fazla kaydetti. Söz konusu 

gerçekleşme kurum tahminimiz olan 2,3 milyar dolar ve konsensüs beklenti olan 2,5 milyar 

dolar’ın üzerinde gerçekleşti. 

• Böylece yıllık cari işlemler açığının 46 milyar dolar’dan (GSYİH’nin %5,8’i) 39,4 

milyar dolar’a (GSYH’nin %4,9’u) gerilediği görüldü.   

• Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Kasım ayı dış ticaret verileri, söz konusu ay 

içerisinde de 0,7 milyar dolar civarında bir cari fazla verileceğini işaret ediyor.  

• Sermaye hareketlerine bakıldığında, net doğrudan yatırımlarda (699 milyon dolar), 

net portföy yatırımlarında (491 milyon dolar) ve net hata noksan kaleminde (355 

milyon dolar) yaşanan nispeten düşük miktarlarda da olsa girişler finansman 

tarafını olumlu yönde etkiledi. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Hazine 2 yıllık tahvil ihalesinde piyasadan 2 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli sabit getirili tahvil ihalesinde piyasadan 2 milyar TL 

borçlanma gerçekleştirdi. İhaledeki net satış nispeten 504 milyon TL ile düşük kalırken, 

ROT’ta de piyasa yapıcılarına 1,5 milyar TL oranında satış yapıldı. Bu çerçevede ihale bileşik 

faizi, piyasa faizinin oldukça altında, %18,6 olarak gerçekleşti.  

• Dün gerçekleştirilen tahvil ihalesinin ardından Hazine 18 Aralık’da 7 yıl vadeli 

değişken faizli tahvil ihalesi düzenleyerek Ekim ayı borçlanmasını tamamlayacak.   

• Hazine Aralık ayı Finansman programında 2,1 milyar TL’lik piyasa itfası karşılığında 

piyasadan 3,5 milyar TL borçlanma projeksiyonu yapmıştı. Bu çerçevede gelecek 

hafta gerçekleştirilecek ihalede 1,5 milyar TL borçlanması beklenebilir.  

 

  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Ekim18.pdf
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Şirket Raporu 

Selçuk Ecza – Şirket Ziyaret Notu 

Selçuk Ecza’yı ziyaret ettik ve son gelişmeler ve 2019 görünümüne ilişkin görüşlerini aldık. 

Yönetimin; i) Büyümeye ve ilaç dağıtım sektöründeki gelişmelerle oluşabilecek fırsatlara 

odaklanma, ii) net işletme sermayesi yönetiminin optimize edilmesi ve iii) yatırım 

harcamalarının kontrolü konularına öncelik vermeyi planlaması çerçevesinde, yaptığımız 

görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdiğimizi belirtebiliriz. Şirketin 2019 yılında güçlü satış 

büyümesi ve net kar yaratma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Selçuk Ecza’nın son 12 

aylık çarpanlarına bakıldığında; 0,15x FD/Satışlar, 5,0x FD/FAVÖK ve 5,2x F/K çarpanları ile 

işlem görmektedir.  

Toplantının Ana Başlıkları 

Rekabet ortamı: Selçuk Ecza, 9A18’de kutu bazında pazar payını 2017’deki %41,6 

seviyesinden %43,2’ye, TL bazında pazar payını ise %41,97’den %44’e yükseltmiştir. Pazar 

payında bu artış büyük ölçüde ilaç dağıtım sektöründe zayıf finansal yapı ve yüksek net 

işletme sermayesi ihtiyacı ile çalışan bazı dağıtıcıların sektör dışında kalması veya 

operasyonlarının boyutunu küçültmesinden kaynaklandı. Yönetim bu noktada, sektördeki 

konsolidasyon sürecinin 2019 yılında daha yavaş bir hızda da olsa devam edebileceğini 

düşünüyor.  

Satış büyümesi: Yönetim 10 Şubat 2018’de belirlenen %15 fiyat artış sınırlanmasının 2019 

yılı için geçerli olmayacağı ve ilaçlardaki fiyat artışının belirlenmesinde kurlardaki yükselişin 

olumsuz etkilerinin ve Yeni Ekonomik Program’da belirtilen TÜFE oranının dikkate 

alınacağı beklentisinde. Yönetim; i) yeni ilaçların sektöre sunulması, ii) sağlık hizmetlerine 

olan erişimin kolaylaşması ve iii) nüfustaki yaşlanma ve nüfus artışı gibi demografik 

faktörler sebebiyle kişi başına düşen ilaç tüketimindeki düşük çift haneli büyümenin 2019 

yılı ve orta vadede de devam etmesini bekliyor. Bu nedenle, ön değerlendirmemiz 

sonucunda 9A18’de yıllık bazda %26 artış kaydeden satış büyümesinin 2019’da yıllık bazda 

%30’a ulaşabileceği görüşündeyiz.  

Net işletme sermayesi optimizasyonu: Şirket, alacaklarının vadesi ve stok gün sayılarını 

azaltarak net işletme sermayesi seviyesini optimize etmeyi planlıyor. Bu noktada, 

alacakların vadesinde sağlanabilecek birkaç günlük düşüşün önemli oranda etki 

yaratabileceği ancak bunun başarılmasının çok da kolay olmayacağı görüşündeyiz. 9A18 

itibarıyla net işletme sermayesi / satışlar %14,8 seviyesindeyken, geçtiğimiz 12 ayın 

ortalaması ise %14,6 seviyesinde bulunuyor. Net işletme sermayesi / satışlar oranında 

kaydedilecek her 25 baz puanlık iyileşme 2019’daki serbest nakit akımında yaklaşık 44 

milyon TL’lik bir etki yaratacaktır.  

2019’da yatırım harcamalarında azalış: Selçuk Ecza Konya ve Uşak’ta devam eden depo 

yatırımlarını 2018 itibarıyla çok büyük ölçüde tamamlamış bulunuyor ve 2019 yılında 

yatırımlarını sınırlandırmayı planlıyor. 

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

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

Aksigorta - Brüt primler Kasım ayında, yıllık bazda, 9 büyüdü ve önceki aylardaki prim 

büyümesine göre ciddi ivme kaybı oldu. Kasım ayında, motor segmenti primleri, yıllık 

bazda, %3 azalırken, motor harici branşların prim büyümesi %40 ve sağlık branşı prim 

büyümesi ise %9 oldu. Motor segmenti primlerinin detaylarına baktığımızda ise, kasko 

segmentinin %27 prim daralması kaydettiğini ancak trafik segmenti ise %24 prim 

büyümesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ocak-Kasım döneminde Aksigorta’nın brüt 

primleri, yıllık bazda, %34 büyüdü. Motor, motor harici branşlar ve sağlık branşı prim 

büyümesi, sırasıyla ve yıllık bazda, %58, %14 ve %7 olarak kaydedildi. 

Enka İnşaat -  Bugün pay başına 0,04 TL (brüt) nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: 

%0,9 

Mistral GYO – Bugün %72,07623 oranında bedelsiz sermaye artırımında bulunacak.  

Pegasus – Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. Kasım ayında toplam yolcu sayısı %3,7 azaldı 

ve 2,2 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Doluluk oranı ise, 340 baz puan azalarak %83,7 

olarak gerçekleşti. İç hatlardaki doluluk oranı 290 baz puan ve dış hatlardaki doluluk oranı 

oranı 340 baz puan azalarak, sırasıyla, %86,5 ve %79,7 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım 

döneminde ise, Pegasus yolcu sayısı %8,8 artış kaydetti ve doluluk oranı 120 baz puan 

artarak %85,9 olarak kaydedildi. Açıklanan 11 aylık sonuçlarına göre, her ne kadar yolcu 

sayısı büyümesinin altında gerçekleşmiş olsa bile, yurtiçi doluluk oranı beklentilerin 

üzerinde gerçekleşmiş ve yurtdışı doluluk oranı da beklentiler dahilinde gerçekleşmiştir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksi dün, ABD tahvil faizlerinde görülen yükseliş ve Brexit sürecine ilişkin 

belirsizlikler nedeniyle değer kaybeden sterlin nedeniyle sert bir yükseliş kaydederek 

son bir ayın en yüksek seviyesi olan 97,54 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki 

güçlenme gelişen ülke para birimlerini olumsuz etkilerken, USDTRY paritesinin dün 

5,40 seviyesi üzerini test etmesinde etkili oldu. Kur geçtiğimiz haftaki sert yükselişi 

sonrasında orta vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu nedenle trend 

kırılması sonrasında yükseliş hareketinin orta adede devam etmesini ve kurdaki geri 

çekilmelerin alım fırsatı yaratmasını bekleriz. Ancak, dolar endeksindeki mevcut zayıf 

seyir ile birlikte kurdaki yükseliş öncesinde bir süre bu seviyelerde kalınmasını 

bekliyoruz. Aşağıdaki grafik üzerinden, kurdaki düşüş trendinin yukarı yönlü kırılması 

sonrasında oluşan yatay seyri görebilirsiniz. Teknik açıdan bakıldığında; bu yatay – zayıf 

seyrin bir süre daha devam etmesi, ancak ardından kurdaki yükseliş eğiliminin 5,50 

seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

ABD’den gelecek olan Kasım ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve sterlinde gözlemlenen değer kaybı ile birlikte dolar 

endeksi sert bir yükseliş kaydederek son bir ayın en yüksek seviyesi olan 97,54 seviyesine 

yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte düşüş hareketini genişleten EURUSD 

paritesi ise, 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak 1,1307 seviyesine kadar 

geriledi. Parite bu sabah saatleri itibariyle 1,1330 seviyesi civarında dalgalanıyor. Bu 

noktada, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin korunuyor olması nedeniyle paritenin kısa 

vadede satıcılı seyrini sürdürmesi ve 1,14 seviyesi altındaki hareketini koruması 

beklenebilir. Teknik göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,1300 – 1,1350 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından 

bugün ABD’den gelecek olan Kasım ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dolar endeksinde dün görülen sert yükseliş hareketi sonrasında kazançlarının bir kısmını 

geri veren altın fiyatları, 1249 seviyesinden 1240 seviyesine kadar geriledi. ABD tahvil 

faizlerinde görülen yükseliş ve Brexit’e ilişkin belirsizlikler ile birlikte değer kaybeden sterlin 

nedeniyle 97,50 seviyesi üzerine yükselen dolar endeksi, altındaki yükseliş hareketinin 

sekteye uğramasına neden oldu. Altın fiyatları bu sabah saatleri itibarıyla 1245 seviyesi 

civarında dalgalanıyor. Dolar endeksindeki güçlenme nedeniyle yaşanan geri çekilmeye 

rağmen, küresel risk algısındaki volatilite nedeniyle altındaki yükseliş eğiliminin 

önümüzdeki süreçte devam etmesini beklemekteyiz.  Bu noktada, küresel hedge fonların 

altın vadeli kontratlarda ve opsiyonlarda kısa pozisyonlarını 4 Aralık'ta biten haftada %22 

azaltmış olması da altına yönelik talebin arttığını gösteriyor. Teknik göstergeler ve 

formasyonlar altının, yaşadığı sert yükseliş hareketinin ardından bir süre 1240 – 1250 

seviyeleri arasında dalgalanabileceğini ve ardından yükseliş hareketini 1260 seviyesine 

doğru sürdürebileceğini işaret ediyor. Kısa vadede ise altının 1240 – 1245 seviyeleri 

arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Kasım ayı TÜFE 

verileri altındaki kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,637 %0.0 -%5.5 -%3.3 -%5.4 -%1.4

DAX 10,781 %1.5 -%4.9 -%4.8 -%16.1 -%16.5

FTSE 6,807 %1.3 -%3.1 -%3.5 -%11.6 -%11.5

Nikkei 21,148 %2.0 -%1.6 -%3.2 -%5.7 -%5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,801 -%0.5 -%2.2 %0.4 -%3.7 -%20.4

Çin 2,594 %0.2 -%1.9 -%1.2 -%15.6 -%21.4

Hindistan 35,150 %0.9 -%1.2 %1.9 -%0.6 %4.1

Endonezya 6,077 %0.5 -%0.4 %5.7 %1.9 -%3.9

Rusya 2,394 -%0.1 -%2.0 %0.0 %5.4 %13.5

Brezilya 86,420 %0.6 -%2.5 %1.0 %18.8 %13.1

Meksika 40,898 -%1.1 -%2.3 -%5.6 -%12.4 -%17.1

Güney Afrika 51,188 %1.5 -%2.0 -%2.1 -%12.1 -%14.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%3.9 %4.9 %25.3 %76.2 %97.1

EM VIX 26 -%3.9 %3.7 %0.2 %48.9 %61.0

MOVE 59 -%2.5 %9.0 %9.7 %1.6 %26.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3651 %0.7 -%0.4 -%1.7 %18.6 %41.3

Brezilya 3.9003 -%0.6 %1.3 %4.6 %5.1 %17.9

Güney Afrika 14.3438 -%0.3 %3.5 -%0.1 %9.0 %15.8

Çin 6.9 -%0.2 %0.9 -%0.8 %7.8 %6.0

Hindistan 71.8575 %0.7 %1.9 -%0.9 %6.6 %12.5

Endonezya 14608 %0.4 %2.2 -%0.5 a.d. %7.7

CDS *

Türkiye 393.5 0.0 2.1 23.5 246.3 19.9

Brezilya 208.0 -1.4 0.4 8.1 35.1 5.3

Güney Afrika 234.1 -1.6 11.7 0.8 47.8 21.2

Endonezya 141.6 -4.1 7.9 -5.8 12.8 8.6

Rusya 154.1 -2.4 -4.0 4.4 41.0 1.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17.5 0.1 0.7 0.4 2.2 5.9

Brezilya %10.1 0.0 0.1 -0.3 a.d. a.d.

Hindistan %7.5 -0.1 0.0 -0.2 -0.4 0.2

Endonezya %8.3 0.2 0.5 0.1 a.d. 2.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.6 -0.04 0.11 0.30 0.80 a.d.

Brezilya %5.2 -0.04 -0.07 -0.29 -0.84 0.66

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.63

Endonezya %4.7 -0.01 0.00 -0.07 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.2 %0.4 -%3.0 -%14.2 -%21.3 -%10.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.65 %1.3 -%3.0 -%14.2 -%21.9 -%14.5

Altın - USD / oz 1241.9 -%0.1 %0.1 %2.8 -%4.4 -%5.1

Gümüş - USD / t oz. 14.499 %0.1 -%0.2 %2.5 -%14.5 -%15.4

Commodity Bureau Index 414.66 -%0.5 -%1.0 %0.1 -%7.9 -%4.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 

 


