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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında görülen hızlı yükseliş 

nedeniyle dün global piyasalarda panik havasının güçlendiğini ve 

riskli varlıklardaki satış baskısının hızlandığını gördük. ABD’de 

endeksler günü sert düşüşlerle tamamlarken, Dow Jones endeksi 

teknik olarak ayı piyasasına girdi. Avrupa borsaları da İtalya hariç 

günü düşüşle tamamladı. BİST-100 endeksi ise günü %0,1’lik düşüşle 

100.966 seviyesinden kapadı. Endeksteki düşüşe sanayi hisseleri 

öncülük etti. 

Bugün yurt içi piyasalarda 2 – 6 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD’den gelecek olan 

Şubat ayı ÜFE verileri ve en önemlisi bugün Türkiye saatiyle 15:45’te 

açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı takip 

edilecek. Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs salgınını pandemi 

olarak nitelendirmesiyle birlikte küresel piyasalardaki piyasa risk 

algısının önemli ölçüde bozulmuş olduğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatlerinde Asya piyasalarında %4’ün üzerinde kayıplar görülürken, 

ABD vadelilerinde ise kayıpların %5’in üzerine ulaştığı görülüyor. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir söz 

konusuyken, USDTRY paritesinin 6,20 seviyesi üzerine ulaşmış 

olduğunu ve Türkiye 5 yıllı CDS priminin dün itibarıyla 434 seviyesi 

üzerine yükselmiş görüyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda BİST-100 

endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

Teknik görünüme bakacak olursak, dün 100.000 psikolojik desteğimiz ile 

birlikte 28 Şubat’ta test ettiğimiz 99.200 noktasından gelen alımları 

izledik. Piyasada bir yandan psikolojik seviyeler test ederken diğer 

taraftan alımlar geldiğini de görüyoruz. Dün oluşan işlem hacmi ve 

dengelenme sonrasında bugünde devamı gelip gelmediğini göreceğiz. 

100.000 seviyesinin altında kapanışlar 93.000’ne gerilememize yol 

açabilir. Bu nedenle 99.200 ve 100.000 açılış itibariyle izleyeceğiz. Bu 

destek bölgemiz kırılırsa 93.000’ne satış devam edebilir. Dengelenme 

gelirse 103.700’e kadar bir tepki verebiliriz. 103.700 kırılması piyasaları 

rahatlatır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ocak ayı cari işlemler dengesi 1,8 milyar dolar açık verdi. 

▪ Saat 14:30’da 2 – 6 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ THYAO – Şubat ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Mart   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (28 Şub.- 6 Mar.)

                Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Şub. - 6 Mar.)

13 Mart   Ocak Sanayi Üretim Endeksi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100.966 -%0,1 -%8,9

BIST-30 122.030 %0,0 -%7,9

Banka 138.426 %0,6 -%9,4

Sanayi 120.920 -%2,0 -%11,0

Hizmet 82.335 %2,3 -%5,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,56 10,55 13,94

2 yıllık bono faizi 11,09 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 11,71 11,56 15,70

Kur

USD/TL 6,15 %1,0 %2,0

EUR/TL 6,97 %2,6 %5,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,56 %1,8 %4,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 186 203

Ortalama işlem hacmi * 2,12 2,06 2,81

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8,9x 5,3x 4,5x

PD/DD 1,00x 0,69x 0,61x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,47x 0,41x

FD/Satışlar 0,86x 0,83x 0,76x

FD/FAVÖK 5,9x 4,4x 3,9x

Kar büyümesi -%10,3 %49,0 %17,2

Özsermaye karlılığı %12,0 %14,8 %15,2

Temettü verimi %3,3 %5,2 %6,5

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  

Ocak ayı cari işlemler dengesi 1,8 milyar dolar açık verdi  

Ocak ayı cari işlemler dengesi 1,8 milyar dolar açık verdi. Söz konusu veri geçen yılın aynı 

ayında 0,3 milyar dolar kadar açık vermişti. Verilere ilişkin en önemli gelişmelerden biri 

TÜİK tarafından geçen hafta ayrıntıları açıklanan uluslararası hizmet ticaret 

istatistiklerindeki revizyon oldu. Buna göre hizmet gelirlerindeki yukarı yönlü revizyon ile 

beraber 2019 yılında 1,7 milyar dolar cari fazla’nın 8 milyar dolar’a revize edildiği 

görüldü. Ocak ayına gelindiğinde yıllık fazlanın 6,5 milyar dolar’a gerilediği takip ediliyor. 

Çekirdek denge tarafında ise (altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi) fazlanın 2019 yılı 

için 44,8 milyar dolar’dan 51,4 milyar dolar’a revize edildiği Ocak ayında ise söz konusu 

fazla 50,9 milyar dolar’a geriledi. TÜİK Uluslararası Hizmet ticaretine ilişkin geçen 

hafta yayınlanan basın duyurusu için tıklayınız.  

Saat 14:30’da 2 – 6 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Yerleşik olmayan yatırımcının standart portföy kanallarından çıkışı Şubat ayının son 

haftasında da devam etti. Buna göre hisse senedi piyasasından 250 milyon dolar net çıkış 

takip edilirken, yılbaşından beri toplam net çıkışın 1 milyar dolar olduğu görüldü. Tahvil 

piyasasında da çıkışlar devam ederken, 21-28 Şubat haftasında çıkış (repo işlemleri hariç) 

211 milyon dolar oldu. Şubat ayı içerisinde söz konusu piyasadan toplam net çıkış 1,8 

milyar dolar olurken, yılbaşından beri 2,3 milyar dolar’a ulaştı. Söz konusu çıkışlarla 

beraber yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı %8,5’e geriledi. 

(Yılbaşından söz konusu oran %10,5 idi) 

Şirket ve Sektör Haberleri  

Türk Havayolları – Şubat ayında Türk Havayolları’nın taşıdığı toplam yolcu sayısı %4 

azalış ile 5,0 milyon olurken, iç hatlar %14 daralma ve dış hatlarda ise %4 büyüme 

gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 228 baz puan azalış ile %77,5 olarak gerçekleşti. 

Doluluk oranı, iç hatlarda 265 baz puan azalarak %86,9 olurken, dış hatlarda ise 213 baz 

puan artarak ile %77 oldu. Ortadoğu hatları haricinde bütün bölgelerin doluluk oranları 

ciddi miktarda azaldı.  

Yıllıklandırılmış bazda ise, toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %1,5 gerileyerek 74 milyon 

olarak gerçekleşti. Yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %9 gerilerken yurtdışı 

hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %4 arttı. Doluluk oranları olarak ise, toplam doluluk 

oranı %81,5 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 38 baz puan geriledi. Yurtiçi hatların 

doluluk oranı ise, yıllık bazda 67 baz puan arttı ve %86,0 oldu. Yurtdışı hatların doluluk 

oranı ise, yıllık bazda 46 baz puan gerileyerek %80,9 olarak kaydedildi. 

 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/duyurular/duyuru_4348.pdf
http://www.tuik.gov.tr/duyurular/duyuru_4348.pdf
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında görülen hızlı yükseliş nedeniyle dün global 

piyasalarda panik havası güçlenirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü pandemi 

(küresel salgın) ilan etmesi sonrasında riskli varlıklardaki satışın hızlandığı görüldü. 

Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısı hızlanırken, 

USDTRY paritesinin 6,2174 seviyesine kadar yükseldiğini ve yeniden 6,20 seviyesi üzerine 

yerleştiğini gördük.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,2160 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerindeki satıcılı seyir devam ederken, dolar endeksi 96,35 

seviyesinden işlem görüyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 435,28’e yükselerek Ağustos 

ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmanmış durumda. Dolayısı ile piyasalardaki 

düşük risk iştahı ortamının sürdüğünü görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda: Dünkü sert 

yükselişin ardından USDTRY paritesindeki kısa vadeli işlem aralığı hedefimizi 6,15 – 6,25 

bandına taşımış bulunuyoruz. Bu noktada, 6,26 seviyesinin oldukça önemli bir direnç 

teşkil ettiğini belirtmemizde fayda var. Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda kurdaki 

yükseliş hareketi 6,30 seviyesine doğru hız kazanabilir. Dolayısı ile kurun kısa vadede 6,15 

– 6,25 seviyeleri arasında hareket etmesini eklemekte birlikte 6,26 direncinin de yakından 

takip edilmesini öneriyoruz. 

Bugün yurt içi piyasalarda 2 – 6 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi 

verileri, ABD’den gelecek olan Şubat ayı ÜFE verileri ve en önemlisi bugün Türkiye 

saatiyle 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı takip edilecek. 
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EUR/USD 

Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı endişelerin sürmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan arz 

şoku ile birlikte EURUSD paritesi bu hafta piyasa açılışında 1,15’e doğru sert bir yükseliş 

kaydetmişti. Ancak 1,15 seviyesinin aşılamaması ile birlikte paritenin kazançlarının bir 

kısmını geri verdiğini ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme ile birlikte dün 

itibarıyla 1,1258 seviyesine kadar indiğini gördük.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1295 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün Avrupa Merkez Bankasından gelecek 

olan adımlar son derece belirleyici olacak. Genel görünüm itibarıyla baktığımızda- ise: 

piyasalardaki düşük faiz ortamı ve Fed’in 18 Mart’taki toplantısında en az 75 baz puanlık 

bir indirime daha gideceğine ilişkin mevcut piyasa fiyatlaması da göz önünde 

bulundurulduğunda, EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin sınırlı kalması söz konusu 

olabilir. Teknik göstergelerin de bu doğrultuda sinyaller ürettiği görülüyor. Aşağıdaki 

Grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere, EURUSD paritesi uzun vadeli düşüş kanalını 

geçtiğimiz hafta itibarıyla yukarı yönlü kırmış durumda. Bu noktada paritede önümüzdeki 

dönemde 1,11 seviyesi altında kalıcı bir seyir görmeyi beklemiyoruz ve bu seviyeye 

doğru oluşabilecek geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. 

Bugün Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD’den gelecek olan Şubat ayı ÜFE 

verileri ve en önemlisi bugün Türkiye saatiyle 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez 

Bankası toplantı kararı takip edilecek. 
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XAUUSD 

Koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında görülen hızlı yükseliş nedeniyle dün global 

piyasalarda panik havasının güçlendiğini ve riskli varlıklardaki satışların hızlandığını 

gördük. Bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs 

salgınını pandemi olarak nitelendirmeye başladığını açıklaması ile birlikte risk algısındaki 

bozulmanın hızlandığını gördük. Bununla birlikte ons altın fiyatları dün gün içerisinde 

1670 seviyesi üzerine yükselmesinin ardından Asya seansında kazançlarının bir kısmını 

silerek 1630 – 1635 bandına geriledi. Ons altın ve dolar endeksindeki korelasyon, güvenli 

liman talebinde görülen artış ile birlikte pozitif kalmaya devam ediyor. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1663,50 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda 

dönem dönem iyileşen risk iştahı ve sert satışların ardından kısa vadeli de olsa istikrar 

kazanan küresel piyasalar ile birlikte ons altının da satış baskılarına maruz kaldığını 

görüyoruz. Ancak piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin sürdüğünü ve güvenli limanlara 

olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Koronavirüs salgınına ilişkin 

artmakta olan endişeler ve küresel büyümeye yönelik gittikçe kötüleşen beklentiler, ons 

altında piyasalardaki kısa vadeli iyileşme dönemlerinde oluşan geri çekilmelerin alım 

fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesine neden olabilir. Teknik göstergelerin ürettiği 

sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 1620 – 1640 seviyeleri arasında 

hareket etmesini beklemekteyiz. Önümüzdeki döneme ilişkin ise, mevcut düşük risk iştahı 

ortamının devam etmesi durumunda fiyatların 1650 seviyesi altındaki seyrinin kalıcı 

olmayabileceği görüşündeyiz. 

Bugün Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD’den gelecek olan Şubat ayı ÜFE 

verileri ve en önemlisi bugün Türkiye saatiyle 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez 

Bankası toplantı kararı takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.741 -%4,9 -%12,4 -%18,9 -%8,9 -%15,1

DAX 10.439 -%0,4 -%13,9 -%24,1 -%15,9 -%21,2

FTSE 5.877 -%1,4 -%13,8 -%22,0 -%20,0 -%22,1

Nikkei 19.416 -%5,1 -%13,6 -%22,8 -%15,3 -%22,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100.966 -%0,1 -%8,9 -%15,9 -%1,4 -%11,8

Çin 2.969 -%1,3 -%4,7 %0,1 -%3,4 -%4,0

Hindistan 35.697 %0,2 -%7,1 -%14,1 -%3,8 -%13,5

Endonezya 5.154 -%3,9 -%12,2 -%16,2 -%21,9 -%21,4

Rusya 2.493 -%0,2 -%11,6 -%20,2 -%11,0 -%18,2

Brezilya 85.171 -%7,6 -%20,6 -%27,0 -%18,4 -%26,4

Meksika 38.679 -%2,2 -%10,9 -%14,7 -%9,4 -%11,2

Güney Afrika 49.074 -%0,8 -%7,3 -%15,0 -%13,6 -%14,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 54 %14,0 %68,5 %255,1 %268,9 %291,1

EM VIX 48 %19,8 %81,3 %167,7 %178,4 %178,1

MOVE 124 -%24,4 %20,2 %81,6 %61,1 %112,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,2099 %0,9 %2,2 %3,2 %8,0 %4,3

Brezilya 4,8152 %3,7 %5,2 %11,2 %18,4 %19,5

Güney Afrika 16,1967 %1,6 %6,1 %9,4 %10,4 %15,7

Çin 6,9606 %0,0 %0,5 -%0,1 -%2,2 %0,0

Hindistan 73,6413 a.d. %0,6 %3,3 %2,8 %3,2

Endonezya 14374 %0,2 %1,8 %5,1 %2,2 %3,7

CDS *

Türkiye 432,2 a.d. a.d. 155,5 35,4 150,0

Brezilya 206,3 16,5 95,7 108,3 82,2 106,6

Güney Afrika 322,5 a.d. a.d. 149,4 157,0 159,2

Endonezya 144,1 18,1 55,8 81,5 67,1 a.d.

Rusya 184,7 a.d. a.d. 123,1 103,0 129,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,7 0,2 0,2 0,5 -4,0 -0,5

Brezilya %8,3 1,2 1,7 1,8 1,0 a.d.

Hindistan %6,1 a.d. -0,1 -0,3 -0,6 -0,4

Endonezya %7,0 0,0 0,4 0,4 -0,3 -0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 0,35 0,85 0,89 -0,66 -0,52

Brezilya %3,6 0,38 0,73 0,28 -0,22 -0,12

Güney Afrika %4,4 0,10 0,80 0,73 0,54 0,57

Endonezya %2,5 -0,01 0,07 -0,18 -0,37 -0,40

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 35,79 -%3,8 -%30,0 -%33,7 -%41,1 -%45,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 32,98 -%4,0 -%29,5 -%34,0 -%40,8 -%46,0

Altın - USD / oz 1642,3 -%1,1 %0,0 %4,9 %9,7 %7,8

Gümüş - USD / t oz. 16,729 -%1,0 -%2,7 -%4,9 -%7,2 -%6,7

Commodity Bureau Index 396,01 %0,0 -%0,9 -%1,7 %3,1 -%1,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(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

(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: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

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

(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

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
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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. 

 

 

 

 

 


