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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi Cuma gününü %0,9’luk düşüşle 114.809 puandan 

tamamladı. 

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri, 

Mayıs Sanayi Üretimi verileri ve TCMB Temmuz Beklenti Anketi 

açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri 

bulunmuyor. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya 

piyasalarının alıcılı seyrettiğini, ABD endeks vadelilerinde de primli bir 

resmin ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu gelişmeler ışığında BIST-100 

endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

BIST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda ise, Perşembe 

günü sert düşüş sonrasında Cuma günü de sert bir düşüş ile başlayıp 

gün içerisinde dengelenme çabası ile geçiren BIST gün sonunda 

toparlamaya çalışsa da düşüşle kapattı. Cuma gün içerisinde tepki 

çabalarını bugün de devam ettirmesini bekliyoruz. 114.500’de 20 

günlük ortalamanın üzerinde kapatmış olması 115.500’e doğru 

tepkinin devam etmesini sağlayabilir. 115.500 direnci kırılırsa 

Perşembe günü kaybedilen kayıpların geri alınması başlayabilir. Bu 

yüzden 115.500 direnci yakından takip edilmeli, üzerinde bir kapanış 

117.300’e doğru alımları beraberinde getirebilir.114.500 altında 

kapanış satış baskısını yeniden 111.800’e doğru dip arayışı şeklinde 

baskı gelmesine neden olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

13 – 17 Temmuz haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ Saat 10:00’da Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Mayıs Sanayi 

Üretimi verileri açıklanacak.  

▪ Saat 14:30’da TCMB Temmuz Beklenti Anketi açıklanacak. 

▪ Nisan dönemi işgücü istatistikleri açıklandı.  

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ Otomotiv Sektörü – OSD Haziran ayı üretim ve ihracat verilerini 

açıkladı. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 114.809 -%0,9 -%0,8

BIST-30 131.285 -%0,7 -%0,6

Banka 124.982 -%0,9 -%3,6

Sanayi 151.919 -%1,0 -%0,4

Hizmet 103.606 -%0,1 -%0,3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 9,75

AOFM 7,57 7,58 7,70

2 yıllık bono faizi 10,31 9,63 8,89

10 yıllık bono faizi 12,73 12,19 12,10

Kur

USD/TL 6,85 %0,1 %1,1

EUR/TL 7,73 %0,6 %0,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,29 %0,4 %0,7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 178 180 172

Ortalama işlem hacmi * 4,75 5,13 4,34

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9,0x 10,2x 6,3x

PD/DD 1,00x 0,92x 0,82x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,46x 0,42x

FD/Satışlar 0,86x 1,16x 0,96x

FD/FAVÖK 5,9x 7,4x 5,6x

Kar büyümesi -%10,7 -%11,7 %60,5

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

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_13_-_17_Temmuz.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

13 – 17 Temmuz haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Saat 10:00’da Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Mayıs 

Sanayi Üretimi verileri açıklanacak 

Mayıs ayında cari işlemler dengesinin 4 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. Piyasa 

tahminin de bu yönde olduğu takip ediliyor. Beklentilerimiz doğrultusunda bir 

gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığın 3,3 milyar dolar’dan 8,4 milyar dolar’a 

(GSYİH’nın %1,1’i) yükselecek. 

• Özellikle Mart-Mayıs döneminde ihracattaki daralma hızının ithalatın oldukça üzerinde 

gerçekleşmesi ve turizm tarafındaki olumsuz senaryoların üzerinde bir daralma 

yaşanması ile beraber aylık cari işlemler açığında oldukça hızlı bir yükseliş olduğu takip 

edildi. Bu gelişmeler çerçevesinde cari işlemler açığı / GSYİH tahminimizin (%0,5) yukarı 

yönlü revizyon ihtimalinin önemli oranda arttığını belirtmek gerekir. 

Bugün aynı saatte Mayıs Sanayi Üretimi verileri de açıklanacak. Mayıs ayında sanayi 

üretiminin yıllık %26,3 daralma kaydetmesini bekliyoruz. Geçen yıla göre çalışma günü 

eksikliği nedeniyle takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise yıllık %20,4 

daralma kaydetmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisine bakıldığında arındırılmamış sanayi 

üretimi tahminin %27 oranında yıllık düşüşü, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 

beklentisinin ise %21,2 oranında yıllık düşüş işaret ettiği takip ediliyor.  

• Mayıs ayında enerji ve altın hariç ara malları ithalatında düşüş devam etmişti. PMI 

verileri bir miktar toparlanmayı işaret etmiş olsa da, Mayıs ayında halen 50 eşik 

değerinin altında kalmayı sürdürmüştü. 

Saat 14:30’da TCMB Temmuz Beklenti Anketi açıklanacak 

Haziran ayı TCMB Beklenti Anketinde enflasyon bekleyişlerinde karışık bir resim dikkat 

çekiyordu.  2020 yılsonu TÜFE beklentisinin de %9,38’den %9,54’e yükseltildiği takip 

edildi. 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi %9,2’den %9,0’a gerilerken, 24 ay sonrasına 

ilişkin TÜFE beklenti %8,3’den %8,38’e yükseldi. Beklentilerin gerçekleşmelere oldukça 

duyarlı olduğu düşünüldüğünde, Haziran ayında beklenenden kötü gelen enflasyon 

verileri sonrasında enflasyon bekleyişlerinde Haziran ayında bozulma görülebilir. Buna ek 

olarak gerek Haziran ayı PPK toplantısında politika faizinin sabit tutulması gerekse 

yüksek Haziran enflasyon gerçekleşmeleri sonrasında para politikası duruşu patikasına 

ilişkin de beklentilerin değiştiği takip edilebilir.    

Tarım dışı istihdamdaki düşüş devam ediyor 

Nisan dönemi (Mar-Nis-May) işsizlik oranı %12,8 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı 

döneminde işsizlik oranı %13 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik 

oranında ise %13,1 seviyesinden %13,8’e yükseliş yaşandı. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik 

oranının ise %15,2 seviyesinden %16,1’e yükseldiği görüldü. Küresel salgının istihdam 

üzerindeki olumsuz etkileri Mart döneminden beri önemli oranda hissediliyor. Ancak 

birkaç konjonktürel faktörün işsizlik oranlarındaki daha fazla kötüleşmeyi de engelleyici 

nitelikte olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle işgücüne katılım oranındaki düşüşün 

devam etmesinin işsizlik oranındaki artışı engellediği görülüyor. Buna ek olarak, ekonomi 

yönetiminin işsizlik oranlarındaki artışı önlemek için attığı adımların sınırlayıcı etkilerinin 

de olduğunu belirtmek gerekir. Burada özellikle kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ile 

işten çıkarılmaların engellenmesi gibi faktörlerin ön planda olduğu görülüyor.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_13_-_17_Temmuz.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_Nisan_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Otomotiv Sektörü – OSD Haziran ayı üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Haziran ayında 

otomotiv sektörü üretimi %4 geriledi (traktör üretimi hariç olarak %5). Binek otomobil 

üretimi yıllık bazda %48 azalırken, ticari vasıta üretimi %85 arttı ve traktör üretimi iki 

katına çıktı. İhracat cephesinde ise, otomotiv sektörü ihracatı Haziran ayında yıllık bazda 

%28 azaldı. Binek otomobil ve ticari vasıta ihracatı, yıllık bazda ve sırasıyla, %22 ve %40 

azalırken traktör ihracatı %3 arttı. 

2Ç20’de otomotiv sektörü üretimi %52 azaldı. Binek otomobil ve ticari vasıta üretimleri, 

yıllık bazda ve sırasıyla, %64 ve %28 azalırken, traktör üretimi %4 artış kaydetti. İhracat 

cephesinde ise, otomotiv sektörü ihracatı 2Ç20’de yıllık bazda %62 azaldı. Binek 

otomobil, ticari vasıta ve traktör ihracatı, yıllık bazda ve sırasıyla, %5W7, %72 ve %40 

azaldı. 

1Y20’de otomotiv sektörü üretimi %29 azaldı. Binek otomobil ve ticari vasıta üretimleri, 

yıllık bazda ve sırasıyla, %34 ve %21 azalırken, traktör üretimi %28 arttı. İhracat 

cephesinde ise, otomotiv sektörü ihracatı 1Y20’de yıllık bazda %37 azaldı. Binek 

otomobil, ticari vasıta ve traktör ihracatı, yıllık bazda ve sırasıyla, %33, %47 ve %23 azaldı. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Perşembe günü küresel piyasalarda bozulan risk iştahı, Cuma günü yerini yeniden olumlu 

bir seyre bıraktı. Bu çerçevede Perşembe günkü yükselişinin ardından Cuma kazançlarının 

bir kısmını silen dolar endeksi, artan risk iştahının etkisi ile birlikte yeniden 96,50 seviyesi 

altına indi. Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde Cuma günü karışık bir seyir hakimken, Türk lirasındaki yatay seyrin ise 

korunduğu görüldü. Bununla birlikte Cuma günü 6,8595 – 6,8710 seviyeleri arasında 

dalgalanan USDTRY paritesi, günü sınırlı bir yükselişle tamamladı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8650 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günkü 

sınırlı yükseliş hareketi ile birlikte 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmış 

olan USDTRY paritesinde, yatay görünümün bu sabah saatlerinde de korunduğunu 

görmekteyiz. Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin sürüyor olması ile birlikte bu sabah 

saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerin de primli bir seyir hakimken, TL’nin dolar 

karşısından oldukça yatay bir seyirle orta sıralarda yer almakta olduğu görülüyor. Teknik 

olarak 50 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılması ile birlikte kurda kısa 

vadede 6,88 seviyesine doğru bir yükseliş eğilimi görülmesi beklenebilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içi piyasalarda ise 

Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Mayıs Sanayi Üretimi verileri ve TCMB Temmuz 

Beklenti Anketi açıklanacak. 
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EUR/USD 

Cuma günkü analizimizde, ,1250 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olarak ön plana 

çıktığını belirtmiş ve paritenin bu seviye üzerinde tutunarak mevcut geri çekilme 

hareketinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Cuma günü 

piyasalarda iyileşen risk algısı ve paralelinde dolar endeksinde oluşan satış baskıları ile 

birlikte Perşembe günkü kayıplarını telafi eden EURUSD paritesi, yeniden 1,13 seviyesi 

üzerine yükselerek günü yükselişle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1330 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

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

trendinde hareket ediyor. Uzun vadeli teknik göründe de 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 uzun 

vadeli kanalın 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 yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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XAUUSD 

Cuma günü risk iştahında görülen iyileşmenin güvenli liman talebini azaltması ile birlikte 

oluşan aşağı yönlü baskı ve dolar endeksindeki gerilemenin yarattığı yükseliş eğilimi 

çerçevesinde 1794 – 1810 seviyeleri arasında dalgalanan ons altın, düşüşünü ikinci güne 

taşıdı. Ons altın, dolar endeksindeki ve risk iştahındaki dalgalanmanın etkisi ile son iki 

günü düşüşle tamamlasa da, genel görünüm itibarıyla kazanımlarını koruyor.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1806 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 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 yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

  

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.185 %1,0 %1,8 %4,7 -%3,1 -%1,4

DAX 12.634 %1,2 %0,8 %5,7 -%6,1 -%4,6

FTSE 6.095 %0,8 -%1,0 -%0,2 -%20,0 -%19,2

Nikkei 22.291 -%1,1 -%0,1 -%0,1 -%6,5 -%5,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114.809 -%0,9 -%0,8 %4,5 -%4,5 %0,3

Çin 3.383 -%1,9 %7,3 %15,9 %8,6 %10,9

Hindistan 36.594 -%0,4 %1,6 %8,3 -%12,6 -%11,3

Endonezya 5.031 -%0,4 %1,2 %3,1 -%20,1 -%20,1

Rusya 2.801 %0,7 %0,0 %2,1 -%11,1 -%8,0

Brezilya 100.032 %0,9 %3,4 %7,8 -%14,7 -%13,5

Meksika 36.465 -%0,9 -%3,9 -%3,2 -%18,7 -%16,3

Güney Afrika 55.418 -%0,7 %1,6 %3,3 -%3,7 -%2,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 27 -%6,7 a.d. -%1,0 %117,3 %98,0

EM VIX 29 -%1,4 a.d. %4,0 %89,9 %65,1

MOVE 49 -%1,8 a.d. -%18,0 -%7,7 -%15,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8659 %0,1 %0,1 %1,3 %16,8 %15,4

Brezilya 5,3254 -%0,3 %0,2 %7,0 %29,9 %32,1

Güney Afrika 16,7873 -%0,3 -%1,5 %1,6 %16,9 %19,9

Çin 7,0019 %0,1 -%0,9 -%0,8 %1,2 %0,6

Hindistan 75,205 %0,3 %0,7 -%0,5 %6,0 %5,4

Endonezya 14435 %0,3 -%0,6 %3,3 %4,8 %4,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %6,7 0,0 0,0 -0,3 -0,1 a.d.

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

Endonezya %7,1 0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,16 a.d. 0,42 0,95 0,79

Brezilya %4,8 0,04 a.d. -0,03 1,23 1,12

Güney Afrika %4,5 a.d. a.d. 0,29 0,75 0,70

Endonezya %2,6 0,01 -0,01 0,07 -0,32 -0,30

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43,24 %2,1 %1,0 %3,6 -%33,5 -%34,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 40,55 %2,3 a.d. %2,4 -%31,3 -%33,6

Altın - USD / oz 1801,9 -%0,1 a.d. %5,2 %15,5 %18,3

Gümüş - USD / t oz. 18,983 %0,5 a.d. %6,7 %4,8 %5,9

Commodity Bureau Index 363,48 %0,0 a.d. -%1,2 -%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. 

 

 

 

 

 


