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Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %2 değer kaybı ile 

101.646 seviyesinden kapattı. Satışların bankacılık endeksinde 

yoğunlaştığını görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde Aralık Ayı Ödemeler Dengesi ve Sanayi Üretim 

verileri açıklanacak. Ödemeler Dengesi verileri ile ilgili beklentimiz 

1,5 milyar dolar cari açık olması yönünde ve bu beklenti piyasa 

beklentisine paralel. Aralık ayı Sanayi Üretimi verilerini yönelik 

kurum beklentimiz düzeltilmemiş sanayi üretimi endeksinin yıllık 

bazda %7,5 oranında düşüş göstermesi yolunda olup, piyasa 

medyan beklentinin %7 civarında düşüş olduğunu olduğu 

görülüyor. Yurtdışında ise, AB ve Almanya 4Ç18 büyüme verileri 

ile ABD’de perakende satış verileri takip edilecek. Küresel 

piyasalara baktığımızda ise, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına 

yönelik beklentilerin hala gündemin en önemli konusu olmaya 

devam ettiğini görüyoruz. 3 günlük yükselişten sonra Asya 

piyasalarında hafif satıcılı bir seyir bulunurken, GOÜ para birimleri 

ise karışık seyir izlemekte ve ABD vadelilerinde ise hafif değer 

artışları bulunmakta.  

Teknik analiz tarafına baktığımızda; iki gün üst üste 8 milyar TL 

işlem hacmi ile düşüşle kapanış, Şubat ayından bu yana yaşanan 

yatay sıkışık seyrin aşağı yönlü kırılmasına yönelik riskleri artırdı. 

Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinden çıkmış olması 

nedeniyle ralli formu da zedelendi. Dünkü düşüş sonrasında yukarı 

yönlü tepkilerinde satışla karşılanması beklenebilir. BİST’in son iki 

günlük düşüşü sonrasında yeniden dengelenmesi ve yataya 

geçmesi gerekiyor. Dünkü satışların devamında bu destek 

100.500’de bulunan taban noktası olabilir. Kısa vadeli ivmeyi 

kaybetmemek ve iki günlük kayıpları telafi etmek için bugün 

yeniden 102.000 üzerine çıkıp kapanış yapılması şarttır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve Sanayi Üretimi 

verileri, TCMB Şubat Beklenti Anketi, Haftalık Yabancı Portföy 

Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ DOAS, HALKB – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ AYGAZ, ERBOS, LKMNH, LOGO, ORGE, TAVHL, TUPRS, 

VAKBN – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ FROTO analist toplantısı düzenledi. 

▪ TTRAK temettü dağıtmama kararı aldı. 

▪ ANACM, SISE, SODA, TRKCM – Nakit temettü ödemeleri hk. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Şubat   Aralık Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                  Aralık Sanayi Üretim Endeksi

                  TCMB Şubat beklenti Anketi

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (1-8 Şub.)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (1-8 Şub.)

15 Şubat   Kasım 2018 dönemi işgücü istatistikleri

                   Ocak merkezi bütçe büyüklükleri

                   S&P Türkiye kredi notu gözden geçirme

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,646 -%2.0 -%0.9

BIST-30 127,934 -%2.0 -%0.7

Banka 132,610 -%3.2 -%1.2

Sanayi 117,607 -%1.8 -%0.3

Hizmet 77,525 -%0.8 -%0.2

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 18.47 18.47 18.94

10 yıllık bono faizi 14.80 14.69 16.67

Kur

USD/TL 5.24 %0.7 -%3.3

EUR/TL 5.94 %0.1 -%5.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.59 %0.4 -%4.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 162 165 149

Ortalama işlem hacmi * 1.70 1.54 1.62

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 7.0x

PD/DD 1.36x 1.03x 0.97x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.59x 0.55x

FD/Satışlar 1.43x 1.12x 0.97x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.6x

Kar büyümesi %49.2 %16.3 -%1.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.9 %11.8

Temettü verimi %2.7 %4.2 %4.7

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 Aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve Sanayi Üretimi 

verileri açıklanacak 

Saat 10:00’da Aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. 

• Kurum beklentimiz: 1,5 milyar dolar cari açık. Piyasa beklentisinin de aynı 

doğrultuda olduğu görülüyor. 

• Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme olursa 2018 yılında cari işlemler 

açığı bir önceki sene 47,4 milyar dolar seviyesinden 2018 yılında 27,7 milyar 

dolar’a gerileyecek. 

Yine aynı saatte, Aralık ayı Sanayi Üretimi verilerini de karşılayacağız. 

• Kurum beklentimiz düzeltilmemiş sanayi üretimi endeksinin yıllık bazda %7,5 

oranında düşüş göstermesi yolunda. Piyasa medyan beklentinin -%7 civarında 

olduğu görülüyor. 

•  Kurum beklentimiz doğrultusunda gelen bir sanayi üretimi rakamı, 2018 4Ç 

ortalama yıllık düşüşü %6’ya taşıyacak. Bu çerçevede söz konusu dönemdeki 

GSYİH tarafında da önemli bir daralma olacağının da göstergesi. 

Saat 14:30’da TCMB Şubat Beklenti Anketi, Haftalık Yabancı Portföy 

Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri açıklanacak 

Saat 14:30’da TCMB Şubat Beklenti Anketi açıklanacak. Son dönemde enflasyon 

gerçekleşmelerinde yaşanan iyileşme sonrasında orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde de 

bir miktar düzleme olduğu görülmüştü. 

• Ancak orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin halen oldukça yüksek seviyeleri işaret 

ettiğini belirtmek gerekir. Buna göre en son anket sonuçları 12 aylık ve 24 aylık 

TÜFE beklentilerinin ortalamada %15,9 ve %12 olduğunu göstermişti. 

Yine aynı saatte 1 – 8 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka 

istatistiklerini karşılayacağız. 

• 25 Ocak – 1 Şubat haftasında hisse senedi piyasasına net yabancı girişi 270 milyon 

dolar oldu. Böylece son 4 hafta içerisinde kümülatif net giriş 1,4 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında da haftalar sonra net alıcı 

pozisyondaydılar. 5 hafta üst üste net çıkışlar sonrasında tahvil piyasasında söz 

konusu hafta içeresinde 105,4 milyon dolar kadar net giriş yaşandı. Böylece 

yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı %15,3 olarak gerçekleşti. 

• 25 Ocak – 1 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış 

yaşandı. Bir önceki üç hafta içerisindeki artışlar ile beraber kümülatif olarak 7,4 

milyar dolar artış yaşandı. 25 Ocak – 1 Şubat haftasındaki artışın özellikle gerçek 

kişilerin DTH’larındaki artıştan kaynaklandığı görüldü (1,6 milyar dolar. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Cam’ın yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına 0,12 TL brüt temettü dağıtma 

kararı aldı. Temettü verimi %3,8’dir. 

 

Aygaz - 4Ç18 sonuçlarını 86.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 127.9 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 84.8 

milyon TL net kar açıklamıştı. Net kar rakamındaki ciddi sapmada üç tane faktör rol 

oynamaktadır. 

 

1. Aygaz’ın bağlı ortaklığı olan Aygaz Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.’nin (ADG) doğal 

gaz tedarik ettiği Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akfel) tarafından iletildiği üzere 

Akfel’in doğal gaz ithalatı yaptığı Gazprom Export LLC tarafından başlatılan fiyat 

revizyonu tahkim sürecinin Akfel aleyhine sonuçlanması ile geçmişe dönük oluşan 

borç miktarı ADG’ye iletilmiş ancak ödeme henüz talep edilmemiştir. Konuya 

ilişkin olarak, yaklaşık 34 m USD karşılığı toplam 178,6 milyon TL 2018 yıl sonu 

konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 97,8 milyon TL’lik kısmı satışların 

maliyetine geri kalan kısmı ise esas faaliyetlerden diğer giderler kalemine 

yansıtılmıştır. 

2. Entek’in, Ayas Enerji Üretimi ve Ticaret A.Ş.(Ayas) yatırımına ilişkin, EPDK’ya karşı, 

Ayas’a verilmiş olan üretim lisansının iptal edilmesi için 2011 yılında çevre örgütleri 

tarafından yürütmeyi durdurma kararlı açılan dava halen devam etmektedir. 25 

Aralık 2018 tarihinde yapılan duruşmada, tarafların esasa ilişkin beyanları 

dinlenmiş olup, mevcut durumda davanın esası hakkında kararın verilmesi 

beklenmektedir. 2012 yılından bu yana Ayas’ın faaliyete başlayabilmesi için 

davanın sonuçlanması beklenirken, diğer taraftan emtia fiyatlarındaki düşüş, 

finansman maliyetlerindeki artış gibi etkenler dikkate alındığında gelinen aşamada 

projenin ekonomik getirisinin beklentinin altında olduğu görülmekte olup, ilk 

planlanan şartlarla yatırıma devam edilmesi uygulanabilir görülmediğinden Ayas 

için taşınan değerin tamamı değer düşüklüğüne tabi tutulmuştur. (18,9 milyon TL 

tutarındaki dönem net zararı ve 74,7 milyon TL tutarındaki değer düşüklüğü 

karşılığı) 

3. 4Ç18’de 80,5 milyon TL stok zararı kaydedilmiş olup, bu rakam 4Ç17’de 35 milyon 

TL stok karı kaydedilmiş idi. 

 

Ayrıca, Şirket 2019 yılı beklentilerini açıkladı ve 2019 yılında 295-310 bin ton tüplü LPG 

satışı olmasını beklediklerini (2018: 314 bin ton) ve 695-735 bin ton otogaz LPG satışı 

(2018: 730 bin ton) gerçekleştirmeyi planlanıyor.  

 

Doğuş Otomotiv - Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç18 net karını 12 milyon TL 

olarak ve yıllık bazda %70 azalış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa zarar beklentisi 9 milyon 

TL’dir. Net satış beklentimiz 3,128 milyon TL olup, yıllık bazda, %34 azalışı işaret etmekte 

olup piyasa net satış beklentisi 2,959 milyon TL'dir. FAVÖK beklentimiz 156 milyon TL olup, 

yıllık bazda, %11 azalışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 126 milyon TL'dir.   

 

Erbosan - 4Ç18 sonuçlarını 16.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %15 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 azaldı. Net satışlar 157 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 yükseldi. 

Şirket, 4Ç18'de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %22 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 240 

baz puan azalarak %10.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 
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129 baz puan azaldı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 60 baz puan arttı ve %5.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %89 

arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %49 gerileyerek 60 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme 

sermayesi ise 155 milyon TL (4Ç17: 94 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %27.5 (4Ç17: %24.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 3.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

     

Ford Otosan (AL, hedef fiyat 64 TL) dün analist toplantısı düzenledi. Yurtiçi pazar: Ford 

Otosan Türkiye otomotiv pazarı için 380-430 bin bandında (%33-41 aşağıda) zayıf beklenti 

paylaşmıştır. Şirket 1Y19’da talepte zayıf seyrin devam etmesini ve 2H19’ta talepte 

toparlanma öngörmektedir. Kurda stabilite ve faiz oranlarındaki gerileme 2Y19’da talep 

yaratılmasında önemli olacak. Şirket 2018 ve 2019’da görülen %30’un üzerinde daralmalar 

sonrası 2020’de hızlı talep toparlanmasının olabileceğini düşündüklerini belirtti. Yeni 

regülasyonların etkileri – Şirket henüz ticari araçta operasyonel kiramalamın önünü açan 

yasa değişikliğini talebe etkisini görmediklerini belirtti. ÖTV ve KDV teşviklerinin Mart 

sonrası devam etmesi  ancak teşvik oranlarının azaltılması gündeme gelebilir. Bilindiği 

üzere binek araca %15 yaklaşık ÖTV indirimi ve ticari araca %17 KDV indirimi Mart sonuna 

kadar geçerlidir. İhracat pazarı – 2018’de Ford Otosan’ın ihracatında görülen %11 

büyüme Avrupa hafif ticari araç pazarının güçlü seyri ve Ford Avrupa’nın pazar payı 

kazanımlarından (ticari araç pazarında pazar payı 60 baz puan artışla %14’e yükseldi) 

kaynaklandı. Ford Otosan 2019’da benzer seviyelerde ihracat (320-330 bin adet, %3 

aşağıda ve yatay) beklemektedir. Şirket satışlarının %30’unu gerçekleştirdiği İngiltere 

pazarında Brexit sonrası beklenen olumsuz etkinin tahminlere yansıtıldığını belirtti. Brexit 

sürecinin uzaması durumunda tahminlerde hafif yukarı revizyon görülebilir.  Ford- 

Volkswagen İşbirliği – Şirket, Ford’un fabrikalarında yeni ticari araç üretimi (basındaki 

haberlere göre Volkswagen Transporter sınıfında) ve yeni ürünün Ford ve Volkswagen’in 

satış noktaları üzerinden satışı konusunda görüşmelere devam etmektedir. Ancak henüz 

kesinleşen bir durum yoktur. Ford Otosan olası anlaşmanın Ford Otosan’ı da olumlu 

etkileyebileceğini ancak henüz bu konuda kesin bilgi vermek için erken olduğunu belirtti. 

Ford Otosan bu projeyle ilgili 2019 ve 2020’de yatırım planlamamaktadır. Karlılık – Şirket 

şu anki seviyeden daha yüksek EUR/TL tahminini bütçeye yansıtmış ve vergi öncesi karda 

2019’da hafif iyileşme öngörmektedir. EUR/TL kuru bu seviyelerde devam ederse şirket 

1Ç19’da nispeten çeyreksel bazda daha düşük oranda kur farkı gideri elde edebilir. Yine de 

1Ç19’da Brexit öncesi artan ihracatın katkısıyla daha yüksek gerçekleşebilecek ihracat 

gelirlerinin karlılığı destekleyeceğini düşünüyoruz. Yılın geri kalanında EUR/TL paritesinin 

seyri önemli olacak. 

 

Halkbank - Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç18 net kar beklentimiz 321 milyon TL 

olup, piyasa net kar beklentisi 317 milyon TL’dir. Halkbank için yapmış olduğumuz net kar 

beklentimiz, çeyreksel bazda %6 artışı ve yıllık bazda %55 daralmayı işaret etmektedir.  

 

Lokman Hekim - 4Ç18 sonuçlarını 2.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %182 arttı. Net satışlar 

79 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 yükseldi. 

Şirket, 4Ç18'de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %37 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 157 baz 

puan artarak %14 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 105 baz 

puan yükseldi ve %14.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 121 baz puan geriledi ve %3.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, 

%28 düştü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 düştü. Şirketin net borcu çeyreksel 
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bazda yüzde %10 yükselerek 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 

42 milyon TL (4Ç17: 29 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %14.5 (4Ç17: %11.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K 

çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Logo Yazılım - 4Ç18 sonuçlarını 15.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 14.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %20 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 azaldı. Net satışlar 

104 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 108 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç18'de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %17 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 23 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 164 

baz puan azalarak %22.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 

111 baz puan büyüdü ve %81.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, 

yıllık bazda, 524 baz puan büyüdü ve %67.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık 

bazda, %20 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %70 büyüdü. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %31 gerileyerek 19 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 17 milyon TL (4Ç17: 15 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %5.4 (4Ç17: %5.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 11.6 F/K çarpanından ve 8.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Şirket 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket UFRS gelirlerinde %29 artış olmasını ve 414 

milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir. Şirket yönetimi, 2018 yılında FAVÖK’te %34 

büyüme olmasını ve konsolide FAVÖK’ün 135 milyon TL’ye ulaşması beklemektedir. Yurtiçi 

operasyonların FAVÖK’ünde %21 büyüme ve Totalsoft’un FAVÖK’ün 27 milyon TL olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Totalsoft 2018 yılında 12 milyon TL FAVÖK açıkladı. Ayrıca, 

şirketin yapmakta olduğu yatırımların FAVÖK’e negatif etkisi olmasını da beklenmektedir. 

Şirketin Vergi Öncesi Karı’nın %15 büyüme kaydederek 79 milyon TL olarak kaydedilmesi 

beklenmektedir. 

Orge Enerji - 4Ç18 sonuçlarını 23.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %297 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %119 arttı. Net satışlar 42 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %99 yükseldi. 

Şirket, 4Ç18'de 17 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %207 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1405 baz 

puan artarak %39.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 895 baz 

puan yükseldi ve %43.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 522 baz puan geriledi ve %4.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %81 azalarak 1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme 

sermayesi ise 108 milyon TL (4Ç17: 44 milyon TL, 3Ç18: 89 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %83.9 (4Ç17: %51.5, 3Ç18: %82.5) 

olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.5 F/K çarpanından ve 3.9 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Perakende sektörü - Tanzim satış noktalarında sebze meyve satışıyla ilgili haberler 

gündemde yer almaktadır. Bugünkü Sabah Gazetesi’nde tanzim noktalarının sebze meyve 

dışında başka ürünler de satabileceği ve bu noktaların markete dönüştürülebileceği yer 

aldı. Sebze meyve satışlarının ciro payları BİM’de %2, ŞOK’ta %6 ve Migros’ta %6-7 

seviyelerindedir. Karlılık açısından da sebze kategorisi en düşük marjlı ürün kategorisidir. 

Sebzeden sonra  et ve temel hızlı tüketim ürünleri (deterjan, temizlik ürünleri vs.)  nispeten 

düşük marjlı kategorilerdir. Organize perakendede toplam mağaza adedi 31 bin adettir. O 
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nedenle tanzim satış noktalarının 50-100 veya 200 adetlere yükselmesinin etkisi genel 

sektör üzerinde nötr olur diye düşünüyoruz. Ancak daha kapsamlı belediyeler tarafından 

tanzim noktalarının açılması ve birkaç bine ulaşması durumunda organize perakendeciler 

açısından risk oluşturabilir. ŞOK’u 14,5 TL hedef fiyat, AL tavsiyesi ve Migros’u 27 TL 

hedef fiyat AL tavsiyesiyle beğenmeye devam ediyoruz. 

Soda Sanayi’nin yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına 0,345 TL brüt temettü dağıtma 

kararı aldı. Temettü verimi %5’dir. 

 

Şişecam’ın yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına 0,1777 TL brüt temettü dağıtma kararı 

aldı. Temettü verimi %2,8’dir. 

Tav Havalimanları - 4Ç18 sonuçlarını 323.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 198.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerindedir. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %445 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %52 azaldı. 

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyetler gelirleri ve 44 milyon TL ertelenmiş vergi 

geliri net kardaki sapmanın ana sebepleri olduğunu düşünüyoruz.  Net satışlar 1,738 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,783 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç18'de 839 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %25 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 718 milyon 

TL'nin %17 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 665 

baz puan azalarak %48.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %30 azalarak 

3,032 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -385 milyon TL (4Ç17: -228 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.8 (4Ç17: -

%4.9) olarak kaydedildi. 

Şirket yönetimi 2019 beklentilerini paylaştı.  İstanbul Atatürk Havalimanı hariç olmak üzere, 

toplam yolcu sayısının 90-94 milyon arasında gerçekleşmesini, (2018: 83.6 milyon yolcu) ve 

FAVÖK’ün EUR bazında %38-42 daha düşük gerçekleşmesini beklemektedirler. Yatırım 

harcamalarının ise 70-80 milyon EUR olarak gerçekleşeceğini tahmin etmektedirler. (2018: 

92 milyon EUR) 

Son olarak, şirket yönetim kurulu 20 Mart 2019 tarihinde ödenmek üzere pay başına 

2,0854 TL nakit temettü (brüt) ödemesini Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Önerilen 

temettü miktarı, %7,4 temettü verimini işaret etmektedir. 

Trakya Cam’ın yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına 0,136 TL brüt temettü dağıtma 

kararı aldı. Temettü verimi %3,9’dur. 

Tüpraş - 4Ç18 sonuçlarını 1766.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

1535.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %15 üzerindedir. Beklentilerden daha iyi 

gerçekleşen faaliyet sonuçları ve 183 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi gelirinin net 

kardaki sapmayı yaratan faktörler olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %258 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %226 arttı. Net satışlar 24,803 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 23,708 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %42 artış kaydetti ve net satışlardaki 

payı %17 oldu. (4Ç17: %14). Şirketin satış hacmi 4Ç18’de %3 arttı. Şirket, 4Ç18'de 1,743 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış 

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,481 milyon TL'nin %18 üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 112 baz puan azalarak 
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%7 oldu. Motorin ve jet yakıtı marjlarının daha iyi gerçekleşmesine rağmen, stok değer 

düşüklüğü rafine marjlarını olumsuz etkiledi ve Tüpraş’ın net rafine marjı 4Ç18’de 5,0 ABD 

dolarına geriledi (4Ç17: 6,67 ABD doları). Stok değer düşüklüğü rafine marjlarına yaklaşık 

4,1 ABD doları negatif etkisi oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 artarak 

11,967 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Şirket 2019 yılı beklentilerini de açıkladı. Şirket B Akdeniz rafineri marjının 3,75-4,25 $/varil 

olarak kaydedilmesini ve de Tüpraş’ın rafineri marjının 60-7,0 $/varil olarak 

gerçekleşmesini beklemektedir. Kapasite kullanım oranı %95-100 olarak belirlenirken, 

üretim 28 milyon ton ve satış miktarının 30 milyon ton olması beklenmektedir. 

Türk Traktör yönetim kurulu 2019’da temettü dağıtmama kararı almıştır. Şirket 2004’teki 

halka arzında bu yana ilk defa temettü dağıtmama kararı almıştır. Şirketin artan envanter 

ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle net borcu 2018’de iki katına yükselmişti. Haberi 

olumsuz olarak değerlendiriyoruz. 

Vakıfbank 4Ç18 mali tablolarını 1,044 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, çeyreksel bazda %6 artışı ve yıllık bazda %16 artışı ifade etmekte olup, bizim 

beklentimiz olan 1,045 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1,012 milyar TL’ye paralel 

gerçekleşti. Vakıfbank’ın 4Ç18 sonuçlarında ana bankacılık gelirlerindeki gerilemenin 

azalan net provizyon giderleri tarafından telafi edildiğini görüyoruz.  Ana bankacılık 

gelirleri, çeyreksel bazda, %16 geriledi. Her ne kadar TÜFE’ye endeksli menkul 

kıymetlerden daha fazla gelir elde edilmesine rağmen (4Ç18: 1,636 milyon TL, 3Ç18: 1,376 

milyon TL) artan TL mevduat maliyetleri sonucu 222 baz puan daralan TL kredi-mevduat 

makası, net faiz gelirlerinin, çeyreksel bazda, %23 gerilemesine neden oldu ve böylelikle 

ana bankacılık gelirlerinde %16 düşüş kaydedildi.  Komisyon gelirleri ise, Vakıfbank 

çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %23 ve %98 büyüme kaydetti ve Vakıfbank 2018 yılının 

genelinde %72 komisyon büyümesi gerçekleştirdi. Söz konusu büyüme rakamı en yakın 

rakibinin yıllık büyüme oranının iki katından fazladır. Takipteki kredilerin toplam kredilere 

oranı çeyreksel bazda artış kaydetti ve 75 baz puan yükselerek %4,65 oldu. 2. Grup 

krediler, çeyreksel bazda, %34 arttı ve toplam kredilerin %8,6’sını oluşturdu. (9M18: %6,3). 

Net kredi maliyetleri 2018 yılının genelinde 127 baz puan olarak gerçekleşti. 4Ç18’de 

Vakıfbank 530 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Vakıfbank’ın 4Ç18’deki özsermaye karlılığı 

%15,2 olurken, 2018 yılında özsermaye karlılığı %16 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye 

ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %13,8 ve %17,0 olarak 

kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, 2018 yılında ayrılan 1,030 

milyar TL serbest karşılık dahil edilerek tekrar hesaplandığında, %14,2 ve %17,42 olarak 

gerçekleşmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün ABD’den gelen ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyen ABD 

TÜFE verileri, dolar endeksinin yeniden 97 seviyesi üzerine yükselmesine neden 

olurken, USDTRY paritesinin de 5,30 seviyesine doğru yükselişe geçmesine sebep oldu. 

Bunun yanı sıra, dün öğle saatlerinde açıklanan ve piyasa beklentilerinin oldukça 

üzerinde bir daralmayı işaret eden Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verileri de euroyı 

zayıflatarak dolar endeksi ve kurun yükselişinde etkili oldu. Bununla birlikte dolar 

endeksi, Aralık ortasından bu yana en yüksek seviye olan 97,26 seviyesine yükselirken, 

USDTRY paritesi ise 5,2942 seviyesine kadar çıktı. Dolar endeksindeki güçlü görünüm 

bu sabah saatleri itibariyle devam ediyor. Gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir 

hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en zayıf performans gösteren para birimleri 

arasında yer aldığını görüyoruz. Bu noktada, dolar endeksinde devam eden yükseliş 

eğilimi ile birlikte kurun kısa vadede 5,30 seviyesi üzerini hedef alabileceğini 

düşünüyoruz. Ancak kurdaki bu yükseliş eğiliminin kalıcı olup olmayacağı açısından 

gün içerisindeki yoğun gündem oldukça belirleyici olacak.  Kurdaki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün ve yarın sürecek olan ABD – Çin ticaret görüşmeleri ve 

bugün açıklanacak olan Almanya – Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH büyüme ve ABD 

Perakende Satışlar verileri önemli olacak. Yurt içi piyasalarda ise Aralık ayına ilişkin 

Ödemeler Dengesi ve Sanayi üretimi verileri ve TCMB’nin Şubat Beklenti Anketi takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

Euro Bölgesi’ndeki zayıf veri akışının devam etmesi ile birlikte düşüş eğilimini sürdüren 

EURUSD paritesi, 1,1250 seviyesi altını test ederek yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesine 

geriledi. Dün öğle saatlerinde açıklanan Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aralık’ta aylık bazda 

%0,9 düşüş kaydederken (beklenti -%0,4), yıllık bazda ise %4,2’lik bir daralma görüldü 

(beklenti: -%3,3). Veri böylelikle yıllık bazda 2009 yılından bu yana en sert daralmasını 

kaydetmiş oldu. Bununla birlikte zayıflayan euro pariteyi aşağı yönlü baskılarken, öğleden 

sonra ABD’den gelen veriler ile birlikte dolar endeksinde görülen güçlenme paritedeki 

düşüşü hızlandırdı. Dün ABD’den gelen Ocak ayı aylık Çekirdek TÜFE beklentiler dahilinde 

gelirken, yıllık Çekirdek TÜFE ise piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Yıllık 

TÜFE artışı ise %1,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde %1,6 oldu. Olumlu ABD verileri 

sonrasında dolar endeksi 97 seviyesi üzerine yükselirken, EURUSD paritesi de 1,1250 altını 

test etti. Bu sabah saatleri itibarıyla 1,1280 seviyesi civarından seyreden paritenin bugün 

içerisindeki dünkü kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğini ve 1,1300 seviyesine doğru 

yükselişe geçebileceğini düşünmekteyiz. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

ve yarın sürecek olan ABD – Çin ticaret görüşmeleri ve bugün açıklanacak olan Almanya – 

Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH büyüme ve ABD Perakende Satışlar verileri önemli olacak. 
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XAUUSD 

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde Pazartesi günü başladığı görüşmeler, ABD Ticaret 

Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Çin Devlet Başkanı 

Yardımcısı Liu He'nin de katılımıyla bugün ve yarın devam edecek. Piyasalar Başkan 

Trump'ın uzlaşmacı tavrını müzakerelerin olumlu sonuçlanacağı yönünde yorumluyor. 

Müzakerelerden olumlu sinyaller gelmesi durumunda güvenli liman görünümündeki 

varlıkların değer kaybetmesi beklenebilir. Ancak burada altının, dolar endeksinde 

oluşabilecek düşüşlerden nemalanacağından dolayı, önemli bir geri çekilme hareketi 

sergilemesini beklememekteyiz. Bu sabah saatleri itibarıyla 1310 seviyesi civarında hareket 

eden altın fiyatlarını bugün içerisinde 1305 – 1312 seviyeleri arasında hareket etmesini 

bekliyoruz. Altının kısa vadede 1300 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini 

beklememekle birlikte, orta vadeli görünüm açısından altın fiyatlarındaki yükseliş 

eğiliminin süreceğine ve olası geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğine yönelik beklentimizi 

korumaktayız. Gerek teknik göstergeler gerekse de küresel piyasalarda yüksek seyretmeye 

devam eden altın ve güvenli liman talebi, ons altının önümüzdeki dönemde 1325 – 1330 

bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda yerleşebileceğini işaret ediyor. Ons 

altındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün ve yarın sürecek olan ABD – Çin ticaret 

görüşmeleri ve bugün açıklanacak olan Almanya – Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH büyüme ve 

ABD Perakende Satışlar verileri 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 2,753 %0.3 %0.8 %6.6 -%3.1 %9.8

DAX 11,167 %0.4 -%1.4 %2.9 -%9.6 %5.8

FTSE 7,191 %0.8 %0.2 %4.9 -%5.5 %6.9

Nikkei 21,144 %0.1 %1.4 %4.0 -%5.3 %5.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,646 -%2.0 -%0.9 %10.4 %8.8 %11.4

Çin 2,721 -%0.3 %4.9 %7.0 -%2.5 %8.8

Hindistan 36,034 -%0.4 -%2.9 %0.1 -%5.2 -%0.5

Endonezya 6,419 -%0.1 -%1.9 %1.2 %11.1 %3.5

Rusya 2,486 -%1.9 -%2.1 %1.9 %8.9 %4.9

Brezilya 95,842 -%0.3 %1.3 %1.4 %21.9 %9.1

Meksika 42,284 -%1.9 -%3.6 -%2.6 -%13.9 %1.5

Güney Afrika 54,543 %1.1 -%0.1 %2.0 -%5.3 %3.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %1.4 %1.8 -%14.0 %5.9 -%38.4

EM VIX 18 %0.5 -%5.4 -%12.2 -%11.6 -%28.7

MOVE 48 -%1.7 %1.5 -%13.9 -%5.1 -%27.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2844 %0.6 %1.3 -%3.3 -%23.2 -%0.1

Brezilya 3.7592 %1.3 %1.6 %1.2 -%3.2 -%3.0

Güney Afrika 14.0644 %2.1 %3.9 %1.6 -%2.5 -%2.0

Çin 6.7604 -%0.2 a.d. %0.0 -%1.9 a.d.

Hindistan 70.8025 %0.2 -%1.1 %0.4 %1.2 %1.5

Endonezya 14058 -%0.1 %1.0 %0.1 -%3.7 -%2.3

CDS *

Türkiye 311.4 -4.0 12.2 -69.6 -172.6 -180.9

Brezilya 169.1 -1.0 4.6 -18.7 -48.2 -37.5

Güney Afrika 191.0 4.7 9.5 -30.6 7.9 -65.0

Endonezya 110.3 -4.1 2.3 -13.8 18.5 -45.0

Rusya 140.5 1.4 4.2 -7.3 -17.8 -35.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.8 0.1 0.3 -1.9 -7.9 -1.6

Brezilya %8.9 0.0 0.0 -0.2 -2.9 a.d.

Hindistan %7.3 -0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.1

Endonezya %7.9 0.0 0.2 -0.1 0.0 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 0.00 0.10 -0.53 -2.50 a.d.

Brezilya %5.5 0.04 0.00 -0.22 -0.27 0.34

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01

Endonezya %4.2 -0.02 0.07 -0.24 -0.24 -0.36

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.61 %1.9 %1.5 %5.2 -%12.4 %18.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.9 %1.5 -%0.2 %4.5 -%19.8 %18.7

Altın - USD / oz 1310.8 %0.1 %0.1 %1.7 %10.0 %2.3

Gümüş - USD / t oz. 15.652 -%0.2 -%0.3 %0.0 %4.5 %0.7

Commodity Bureau Index 411.68 %0.0 -%0.4 %0.0 -%1.7 %0.6

* 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. 

 

 

 

 

 


