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Piyasa Yorumu   

Dün küresel borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD’de endeksler 

günü düşüşle tamamlarken, Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı. 

MSCI GoÜ Piyasaları Endeksi ise son üç günlük yükselişin ardından dün 

%0,8 düşüş kaydederek 1253,63 puandan kapandı. Yurt içinde Türk 

lirasındaki satıcılı seyir devam etti. Dolar endeksi dün yükselişini 94,56 

seviyesine taşıyarak Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 

GoÜ para birimlerinde ise karışık bir seyrin etkili olduğu izlendi. TL ise dolar 

karşısında %0,44’lük değer kaybı ile en zayıf performans gösteren ikinci 

GoÜ para birimi konumunda yer aldı ve olumsuz ayrışmaya devam etti. 

Bununla birlikte USDTRY paritesi 9,0471 seviyesine kadar yükselerek rekor 

tazelemesinin ardından günü 9,04 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 443,50 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise 

%19,33 seviyesine çıktı. Piyasalarda bu sabahki görünüme baktığımızda 

Asya borsalarında risk iştahının düşük olduğunu ve bölgede endekslerin 

kayıplar yaşadığını takip ediyoruz. ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde ise 

karışık bir seyir izleniyor. 

Bugün yurt içinde Eylül Konut Satış verileri açıklanacak. Yurt dışında 

İngiltere ve Euro Bölgesi’nde Ağustos Sanayi Üretimi, Almanya ve 

ABD’de ise Eylül TÜFE verileri açıklanacak. Yurt dışı akışta ayrıca FOMC 

Toplantı Tutanakları ve Fed YK Üyesi Brainard'ın Konuşması da yakından 

takip edilecek.  

BIST100 olumlu bir başlangıç yaptığı haftanın ilk işlem gününün 

ardından, piyasadaki risklere v yurtdışı piyasalarındaki olumsuz seyre 

rağmen kazanımlarını korumayı başardı ve günü yatay bir şekilde 

1416,82 puan seviyesinden kapattı. Bilanço dönemine ait iyimserliklerle 

birlikte, bugün olası yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 1.425 puan 

seviyesi takip edeceğiz. Bu günlük olarak da ana direncimiz olarak takip 

edilecek. Haftalık olarak ise 1.440 puan seviyesini izlemeye devam 

ediyoruz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak kapanışın hemen 

altındaki 1.415 puan desteğini takip edeceğiz. Pazartesi günü yakalanan 

olumlu havanın devam edebilmesi içinse, günlük kapanışların 1.400 puan 

desteğinin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor.    

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Eylül Konut Satış verileri açıklanacak. 

▪ Sanayi üretimi Ağustos ayında güçlü bir artış kaydetti. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ARCLK–  Pay geri alımları hk.  

▪ QUAGR– Pay geri alımları hk. 

▪ 3Ç2021 Bilanço Takvimi 

 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Ekim   Eylül Konut Satış verileri

14 Ekim   Haftalık yabancı portföy hareketleri (1 - 8 Ekim)

                 Haftalık para & banka istatistikleri (1 - 8 Ekim)

15 Ekim   Ekim Piyasa Katılımcıları Anketi

                Ağustos Kısa vadeli dış borç stoku verileri 

                Eylül Merkezi Yönetim Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,417 %0.0 %1.8

BIST-30 1,525 %0.1 %2.4

Banka 1,262 %0.3 %1.7

Sanayi 2,518 %0.0 %2.7

Hizmet 1,143 -%0.4 %0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.50 19.50 20.50

AOFM 18.00 18.00 19.00

2 yıllık bono faizi 17.94 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 19.33 18.58 17.25

Kur

USD/TL 9.00 %1.8 %7.1

EUR/TL 10.40 %1.4 %4.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9.70 %1.6 %5.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 163 175

Ortalama işlem hacmi * 2.22 2.20 2.21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12.4x 5.7x 5.0x

PD/DD 1.17x 0.91x 0.80x

PD/DD (Banka) 0.57x 0.39x 0.35x

FD/Satışlar 1.18x 1.82x 1.56x

FD/FAVÖK 7.8x 9.6x 8.8x

Kar büyümesi -%7.1 %108.0 %15.0

Özsermaye karlılığı %9.5 %16.0 %15.3

Temettü verimi %1.1 %5.4 %6.0

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  

Saat 10:00’da Eylül Konut Satış verileri açıklanacak 

Konut satışları Ağustos ayında toplam 141.400 adet olurken; aylık bazda %31’lik bir 

yükselişi, yıllık bazda ise %17 oranında bir düşüşü işaret etti. Bir önceki yılın aynı 

döneminde toplam 170.408 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları Ağustos 

ayında 27.375 adet ile aylık bazda %33 artış, yıllık bazda ise %64 düşüş kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında aylık ortalama %11 olan konut kredi faizi Ağustos 

2021’de ortalama %17,86 oldu. Konut kredi faizi Temmuz ayında ise ortalama %17,93 

seviyesindeydi. 12 aylık toplam konut satışları ise Ağustos ayında aylık bazda %2,22, 

yıllık bazda ise %22,8 oranında düşüş kaydetti. 

Sanayi üretimi Ağustos ayında güçlü bir artış kaydetti  

Sanayi üretimi Temmuz’daki negatif sürpriz sonrasında Ağustos ayında beklendiği 

üzere güçlü bir artış kaydederek, bir önceki ayki kayıplarını telafi etti. Hatırlanacağı 

üzere Temmuz üretimindeki beklenenin oldukça altında gerçekleşmenin “köprü gün 

dönemi” kaynaklı olabileceğini diğer bir deyişle hafta içine denk resmi tatillerin hafta 

sonuyla birleştirilmesiyle oluşan ilave çalışma günü kayıplarının gerçekleşmelere dahil 

edilmemesi nedeniyle olabileceğini belirmiştik.  Bu çerçevede Ağustos ayında sanayi 

üretiminin yıllık %20 yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Medyan beklenti %9,7 idi. 

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre daha çok işgünü olması sebebiyle 

arındırma yapıldığında ise %13,8 oranında yıllık artış ortaya çıkıyor ancak söz konusu 

artışın yine medyan tahmin olan %9,9’un oldukça üzerinde olduğunu belirtmek 

gerekir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %5,2 artış 

kaydederek, bir önceki ayki %3,4’oranındaki düşüşün oldukça üzerinde bir 

toparlanma gerçekleştirdi.  

• Eylül dış ticaret verilerine bakıldığında halen güçlü sinyaller alındığını 

belirmek gerekir. Ara malları ithalatının (enerji ve altın hariç, Euro bazında) 

%41 oranında yüksek bir artış (baz etkisinin de önemli katkısıyla) kaydetmeye 

devam ettiğini tahmin ediyoruz. İSO/Markit PMI verisi ise güçlü kalmaya 

devam ediyor olsa dahi bir önceki aya göre gerileme kaydederek, 54,1 

seviyesinden 52,5’e geldi. İmalat sanayi üretiminde yıllık artışların kuvvetli 

gitmeye devam etse de bir önceki aya göre bir miktar gerilemenin kendini 

gösterebileceği anlaşılıyor. 

• Aktivitedeki güçlü ivmenin 3Ç21’de devam ettiği veriler tarafından net bir 

biçimde resmediliyor. 2021 GSYİH büyüme tahminimizi %9,4 olarak 

koruyoruz. Pandemi sonrası süreç ile güçlü ihracat ve turizm performansı 

büyümeyi destekleyici olmaya devam edecektir Ancak son dönemde finansal 

koşulların sıkılaşma yolunda ilerlediğini bunun da çeyreklik büyüme verilerine 

olumsuz yansıyabileceğini düşünüyoruz. 2022 yılından itibaren büyüme 

aktivitesinde güçlü seviyelere yükselişin ancak desteklerle sağlanabileceğini, 

potansiyel üzeri bir büyüme dinamiğinin de gerek enflasyon gerek cari 

işlemler üzerinde yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini 

düşünüyoruz.2022 tahminimizi ise %3,8 olarak koruyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_-_Agustos_2021.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

ARCLK – 12.10.2021 tarihinde 32,14 TL fiyattan 496.111 adet pay geri alınmış ve 

Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 30.098.594 adete ulaşmıştır. (Şirket 

sermayesine oranı %4,4542) 

QUAGR– 12.10.2021 tarihinde 11,01 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış 

ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.495.662 adete ulaşmıştır. (Şirket 

sermayesine oranı %1,457) 

 

Bilanço Tarihi Açıklanan Şirketlerin Bilanço Takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

18 Ekim 2021 19 Ekim 2021 20 Ekim 2021 21 Ekim 2021 22 Ekim 2021

TAVHL DERHL

25 Ekim 2021 26 Ekim 2021 27 Ekim 2021 28 Ekim 2021 29 Ekim 2021

AKGRT AKBNK GARAN TOASO

TOASO

1 Kasım 2021 2 Kasım 2021 3 Kasım 2021 4 Kasım 2021 5 Kasım 2021

YKBNK ENJSA CCOLA AKSA MGROS

TTKOM MPARK

AEFES

8 Kasım 2021 9 Kasım 2021 10 Kasım 2021 11 Kasım 2021 12 Kasım 2021

PGSUS

BIMAS

3Ç21 - Sonuç Açıklama Takvimi
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Dün küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrederken, yükselişini hızlandıran dolar 

endeksi Eylül 2020’den bu yana ilk defa 94,50 seviyesi üzerine ulaştı. Endeks 94,56 

seviyesini test etmesinin ardından günü 94,50 seviyesinden yükselişle tamamladı. GoÜ 

para birimlerinde dün karışık bir seyrin etkili olduğu izlenirken, TL’nin dolar karşısında 

%0,44’lük değer kaybı ile en zayıf performans gösteren ikinci GoÜ para birimi 

konumunda yer aldığı ve olumsuz ayrışmaya devam ettiği takip edildi. Bununla birlikte 

USDTRY 9,0471 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından günü 9,04 

seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 443,50 baz puan olurken, 

10 yıllık tahvil faizi ise %19,33 seviyesine çıktı. 

Bu sabah saatlerindeki görünüme baktığımızda ise Türk lirasının Asya seansında 

düşüşünü genişlettiği ve USDTRY paritesinin 9,05 seviyesi üzerine yükselerek yeni rekor 

seviyeleri test ettiğini gözlemledik. Dolar endeksinin 92,35 seviyesinde bulunduğunu, 

ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,5820 seviyesinden işlem gördüğünü görmekteyiz.  Bu 

sabahki kotasyonlara baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir 

seyrin olduğu, Türk lirasının ise dolar karşısında yatay bir seyir izleyerek orta sıralarda 

yer aldığı görülüyor. USDTRY paritesi rekor yüksek seviyelerde seyrettiğinden dolayı 

aşağı yönlü hareketlerde tampon görevi görecek bir destek seviyesi veya yükselişlerde 

sınırlayıcı etkide bulunabilecek bir direnç seviyesi mevcut değil. Teknik göstergeler 

kurdaki yükseliş eğiliminin sürdüğünün ve kurun kısa vadede 8,90 seviyesi üzerinde 

tutunmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içinde Eylül Konut Satış verileri açıklanacak. Yurt dışında İngiltere ve Euro 

Bölgesi’nde Ağustos Sanayi Üretimi, Almanya ve ABD’de ise Eylül TÜFE verileri 

açıklanacak. Yurt dışı akışta ayrıca FOMC Toplantı Tutanakları ve Fed YK Üyesi 

Brainard'ın Konuşması da yakından takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde hızlanan yükseliş hareketi paralelinde EURUSD paritesi dün düşüşünü 

ikinci güne taşıdı. Dolar endeksi dün Eylül 2020’den bu yana ilk defa 94,50 seviyesi 

üzerine yükselirken, EURUSD paritesinin de 1,1570 seviyesi üzerinden 1,1525 seviyesine 

kadar gerilediği ve Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesini test ettiği takip 

edildi. EURUSD paritesi günü 1,1530 seviyesinden düşüşle tamamladı. Burada, euroda 

etkili olan zayıf seyrin dolar endeksindeki yükseliş eğilimini destekleyen faktörler 

arasında yer aldığı böylelikle de EURUSD paritesinin iki koldan aşağı yönlü 

baskılandığını ifade etmememizde fayda var.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1551 seviyesinden işlem görüyor.  Teknik 

göstergeler paritedeki genel düşüş eğiliminin korunduğunun sinyalini verirken, dolar 

endeksindeki göstergelerin de yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini 

görüyoruz. Bu çerçevede EURUSD paritesinde 1,16 seviyesi üzerindeki hareketlerin 

kalıcı olmakta zorlanabileceği ve paritedeki düşüş eğiliminin 1,15 seviyesine doğru 

sürebileceğine ilişkin beklentimizi korumaktayız. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin 1,15 – 1,16 bandını ön plana 

çıkarmakla birlikte risklerin aşağı yönlü olmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. 

1,15 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1,1485 ve 1,1430 destekleri 

izlenecek.  

Bugün yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nde Ağustos Sanayi Üretimi, Almanya ve 

ABD’de ise Eylül TÜFE verileri açıklanacak. Yurt dışı akışta ayrıca FOMC Toplantı 

Tutanakları ve Fed YK Üyesi Brainard'ın Konuşması da yakından takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dün piyasalarda etkili olan zayıf risk iştahı ve ABD 10 yıllıklarının akşam saatlerinde 

%1,60 seviyesi altına gerilemesi çerçevesinde ons altının alıcılı bir seyir izlediği takip 

edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 1750$ seviyesi üzerinde tutunan ve 1750,84$ – 

1769,36$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1760,11$ seviyesinden 

tamamladı.   

Bir süredir bültenlerimizde piyasalarda artan stagflasyon endişelerinin ons altında 

yukarı yönlü çabaları destekleyebileceğini, ancak alternatif getirilerde devam etmekte 

olan yükseliş eğiliminin bu çabaları sınırlayabileceğini ifade etmekteyiz. Son dönemde 

ons altında görülen fiyatlamanın bu durumun net bir yansıması olduğunu belirtebiliriz. 

Stagflasyon fiyatlamaları piyasalardaki güvenli liman talebini artırarak ons altında yukarı 

yönlü bir eğilim oluştursa da Fed’in yakın zamanda başlayacak olacak tapering 

programı ve paralelinde tahvil getirilerinde hızlanması beklenen yükseliş hareketi de 

değerli metaller için olumsuz bir zemini işaret ediyor. Bu iki fiyatlama arasında sıkışan 

ons altında bir süre yön arayışının etkili olması beklenebilir. Dolar endeksi ve ABD 10 

yıllıklarındaki görünümün değerli metallerdeki görünüm açısından önemli olduğunu ve 

bu cephedeki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabaların sınırlı 

kalabileceğini ifade etmekte fayda var. Teknik görünümde ise göstergelerin kısa vade 

için 1725$ – 1800$ bandını ön plana çıkarmakta olduğunu görüyoruz.   

Bugün yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nde Ağustos Sanayi Üretimi, Almanya ve 

ABD’de ise Eylül TÜFE verileri açıklanacak. Yurt dışı akışta ayrıca FOMC Toplantı 

Tutanakları ve Fed YK Üyesi Brainard'ın Konuşması da yakından takip edilecek. 
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XAG/USD 

Görece yatay bir seyir izlemeye devam eden gümüşte yön arayışının sürdüğü takip 

ediliyor. Dün gün içerisinde 22,34$ – 22,77$ seviyeleri arasında işlem gören gümüş, 

günü 22,56$ seviyesinden yatay tamamladı.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 22,70$ seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği gibi gümüş fiyatları kısa vadeli bir düşüş kanalı içerisinde 

hareket ediyor. Bir süredir söz konusu kanal hareketini yakından takip ediyoruz. Kanalın 

üst sınırı, yani kanal direnci bugün itibariyle 23,50$ seviyesine denk gelmekte. Diğer 

yandan 50 günlük hareketli ortalamanın da bu seviyeden geçtiği görülüyor. Bununla 

birlikte 23,50$ seviyesinin yukarıda güçlü bir direnç konumunda yer aldığını görüyoruz. 

Dolayısı ile gümüşteki yükseliş hareketlerinin istikrar sağlaması ve bir trende dönüşmesi 

için 23,50$ direncinin yukarı yönlü kırılması önem arz ediyor. Gümüşteki düşüş 

kanalının alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda kısa vade için 21$ – 

23,50$ bandının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu noktada, dolar endeksi ve ABD 10 

yıllıklarındaki görünümün değerli metaller için belirleyici olmaya devam ettiğini ve bu 

cephedeki yükselişin sürmesi durumunda gümüşteki yukarı yönlü çabaların sonuçsuz 

kalabileceğini ifade etmekte fayda var.  

Bugün yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nde Ağustos Sanayi Üretimi, Almanya ve 

ABD’de ise Eylül TÜFE verileri açıklanacak. Yurt dışı akışta ayrıca FOMC Toplantı 

Tutanakları ve Fed YK Üyesi Brainard'ın Konuşması da yakından 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 4,351 -%0.2 %0.1 -%2.6 %5.0 %15.8

DAX 15,147 -%0.3 -%0.3 -%3.5 -%0.6 %10.4

FTSE 7,130 -%0.2 %0.8 %0.9 %3.5 %10.4

Nikkei 28,231 -%0.2 %2.3 -%7.5 -%5.3 %2.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,417 %0.0 %1.8 -%1.5 %2.8 -%4.1

Çin 3,547 -%0.4 -%0.1 -%4.9 %4.1 %1.8

Hindistan 60,284 %0.4 %2.3 %4.1 %24.7 %26.8

Endonezya 6,486 %0.5 %1.6 %7.1 %10.0 %9.1

Rusya 4,264 -%0.4 %0.9 %5.5 %20.9 %29.6

Brezilya 112,181 -%0.6 %1.6 -%1.8 -%5.6 -%5.7

Meksika 51,836 %0.4 %1.5 %0.7 %9.1 %17.6

Güney Afrika 65,988 -%0.2 %2.2 %2.1 -%1.6 %11.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 -%0.7 -%6.8 -%5.3 %17.4 -%12.7

EM VIX 22 -%2.6 -%14.8 %0.0 %7.8 -%11.8

MOVE 63 a.d. %0.2 %21.7 -%0.9 %28.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 9.0425 %0.4 %1.9 %6.7 %10.9 %21.5

Brezilya 5.5391 %0.6 %1.5 %5.6 -%2.6 %6.6

Güney Afrika 14.9795 -%0.6 -%0.1 %5.4 %2.8 %1.9

Çin 6.4489 %0.0 a.d. %0.1 -%1.5 -%1.2

Hindistan 75.515 %0.2 %1.4 a.d. %0.6 %3.4

Endonezya 14218 %0.1 -%0.2 %0.1 -%2.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.3 0.2 0.8 2.1 1.1 6.4

Brezilya %11.0 0.1 -0.1 0.0 1.5 a.d.

Hindistan %6.3 0.0 0.1 a.d. 0.3 0.5

Endonezya %6.2 0.0 0.0 0.1 -0.3 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 a.d. 0.09 0.82 -0.03 1.49

Brezilya %4.4 a.d. 0.02 0.54 0.17 1.19

Güney Afrika %4.5 -0.01 -0.03 0.51 -0.07 a.d.

Endonezya %2.6 a.d. 0.24 0.53 0.46 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 83.42 -%0.3 %1.0 %14.4 %31.8 %61.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 80.64 %0.1 %2.2 %15.7 %35.1 %66.2

Altın - USD / oz 1758.3 %0.2 -%0.1 -%1.8 %1.6 -%7.2

Gümüş - USD / t oz. 22.514 -%0.7 -%0.4 -%5.6 -%9.5 -%14.8

Commodity Bureau Index 560.89 -%0.2 %0.4 %0.8 %10.1 %26.4

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 


