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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Koronavirüs salgınına yönelik artan endişeli hava ile birlikte küresel 

borsalarda sert satış baskıları etkili olmaya devam ediyor. Fed’in bu 

haftaki FOMC toplantısı öncesi ikinci defa gerçekleştirdiği 

olağanüstü toplantı ile faiz indirimine gitmesi ve ABD Başkanı 

Trump’ın koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alınmasının 

Temmuz ya da Ağustos’u bulabileceğini açıklaması sonrasında 

piyasalardaki panik daha da arttı. Gelişmekte olan ülke piyasalarında 

sert satışlar görülürken, BİST-100 endeksi de günü %8,1’lik düşüşle 

87.888 puandan tamamladı. ABD borsalarında %12’yi aşan kayıplar 

yaşanırken, Avrupa borsaları da günü düşüşle tamamladı.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri 

açıklanacak. Ayrıca, Türkiye-Fransa-Almanya Üçlü Zirvesi 

telekonferans ile bugün gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise ABD’den 

gelecek olan Şubat ayı Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri 

izlenecek. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda bu sabah 

saatlerinde Asya piyasalarında karışık bir görünüm olduğunu, ABD 

endeks vadelilerinde ise dünkü sert satışların ardından alıcılı bir 

resmin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu doğrultuda BİST-100 

endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dolar bazlı 

aylık grafiklerimizde 2008 krizinde gördüğümüz seviyelere 

gerilediğimizi görüyoruz. 2008 krizinde 52.500 cent seviyesinden 

13.500 cent seviyesine gerilemiştik. En son 2018 yılı içerisinde yine 

13.500 centi görüp tepki vermiştik. Dünde 86.400 seviyesinden 

geçen bu dolar bazlı destek seviyesine geriledik.13.500 cent destek 

2008’de dip bulmamız 6 aylık bir zaman dilimni almış. Bu nedenle 

daha önce diplerde görüldüğü üzere önce tepki ardından yatay bir 

orta vadeli seyir beklenebilir. 86.400 dolar bazlı destekken, 83.600’de 

geçen sene gördüğümüz en dip sevviye olarak ön plana çıkacak. 

Direncimiz 93.000 seviyesinde olup bu seviyenin üzerine yeniden 

çıkarsak dolar bazlı 13.500 desteğimiz tuttu diyebiliriz.   

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Saat 10:00’da Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri açıklanacak. 

▪ Türkiye-Fransa-Almanya zirvesi telekonferans ile gerçekleştirilecek. 

▪ Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine karşı Cumhurbaşkanı 

Erdoğan hafta içerisinde atılacak adımları açıklayacak. 

▪ Şubat merkezi yönetim bütçesi 7,3 milyar TL açık verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ AYGAZ – Bugün pay başına 0,5 TL nakit temettü ödeyecek.  

▪ FROTO - Üretime ara verilmesi hk. 

▪ Konut Sektörü – Şubat Ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı. 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Mart     Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri

                  Ocak Konut Fiyat Endeksi

19 Mart     Para Politikası Kurulu Toplantısı

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mart)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (6 - 13 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87.888 -%8,1 -%15,1

BIST-30 106.609 -%8,0 -%14,1

Banka 121.016 -%8,3 -%12,6

Sanayi 104.471 -%8,3 -%17,8

Hizmet 70.376 -%7,1 -%15,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 10,57 10,56 13,94

2 yıllık bono faizi 10,58 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 12,57 12,01 15,70

Kur

USD/TL 6,36 %4,1 %5,2

EUR/TL 7,11 %2,0 %8,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,74 %3,1 %6,9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 136 174 205

Ortalama işlem hacmi * 1,67 1,87 2,52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8,9x 4,8x 4,1x

PD/DD 1,00x 0,66x 0,58x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x 0,36x

FD/Satışlar 0,86x 0,81x 0,76x

FD/FAVÖK 5,9x 4,5x 4,0x

Kar büyümesi -%10,3 %43,4 %16,8

Özsermaye karlılığı %11,9 %14,7 %15,2

Temettü verimi %3,3 %5,8 %7,2

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 Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri açıklanacak 

2019 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 118,2 milyar dolar olarak açıklandı. 2018 yıl 

sonuna göre 4,9 milyar dolar artış yaşandı. GSYİH’ya oranı olarak bakıldığında ise %15,7 

gibi düşük bir seviye görülüyor. Burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam orijinal 

vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam 

2019 sonu itibariyle 168,2 milyar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak 

baktığımızda borç stokunun 150,2 milyar dolar olduğu görülüyor. (2018 sonu değeri ise 

155,3 milyar dolar) Önümüzdeki aylarda cari işlemler dengesinde açık verilerinin daha ön 

plana çıkacağı beklentisi çerçevesinde Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış 

finansman ihtiyacını 160 milyar olarak hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman 

ihtiyacının GSYİH’ye oranını Kasım itibariyle %21 seviyelerinde hesaplıyoruz. 

Türkiye-Fransa-Almanya zirvesi telekonferans ile gerçekleştirilecek  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 

liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel 

İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak. 

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine karşı Cumhurbaşkanı 

Erdoğan hafta içerisinde atılacak adımları açıklayacak 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine karşı 

hazırlıklı hale gelmenin öncelikli gündem olarak belirlendiğini, olası senaryolara karşı yol 

haritalarını hazırladığı açıklandı. Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, 

başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri 

ve taleplerinin alındığı belirtildi.  Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü 

piyasasının korunmasının süreçte birinci öncelik olduğunun altı çizildi. Bu çerçevede; 

• Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınacağı, 

en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi 

destek ve önlem uygulanacağı belirtildi. Atılacak adımların ise bu hafta 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı, kurumların da gerekli adımları hafta 

boyunca atacağı belirtildi.  

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü 

koronavirüs ile mücadeleye yönelik kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık 

edeceğini, toplantı sonrasında da atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu 

bilgilendireceğini duyurdu. 

Yıllık Bütçe açığı /GSYİH %2,2’ye geriledi 

Şubat merkezi yönetim bütçesi 7,3 milyar TL açık verirken, geçen senenin aynı ayına 

göre %56 oranında bir azalmayı işaret etti. Bütçe gelirlerindeki güçlü seyir ile 

beraber faiz dışı dengenin ise Şubat ayında 6,8milyar TL fazla verdiği görüldü. Geçen 

senenin aynı ayında 2,1milyar TL açık verilmişti. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

• Şubat ayı ile beraber 12 aylık bütçe açığı 107,3milyar TL’den 97,9milyar TL’ye 

gerilerken (GSYİH’nin %2,2’si), faiz dışı denge ise 12 aylık kümülatif veriler de 7 milyar 

fazla (GSYİH’nin %0,2’si) verdi.  

• Yılın ilk iki ayına bakıldığında ise bütçe dengesi tarafında 14,1milyar TL fazla verdiği ve 

geçen yılın aynı dönemindeki 11,7milyar TL’lik açığa göre daha iyi performans 

gösterdiği takip ediliyor. Burada özellikle TCMB kar transferleri kaynaklı ek bir etkinin 

de olduğunu belirtmek gerekir.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Central_Government_Budget_-_February_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aygaz – Bugün pay başına 0,5 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: %5,7 

Ford Otosan  - Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintileri nedeniyle 30 Mart – 4 

Nisan 2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikasında üretime ara verileceği 

açıklandı. 

Konut Sektörü – Şubat Ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı. Konut satışları Şubat 

ayında toplam 118.753 adet olurken; aylık bazda %5, yıllık bazda %51 yükselişi işaret etti. 

İpotekli konut satışlarındaki yıllık sert yükseliş devam ederken, aylık bazdaki yükselişlerin 

sınırlı kaldığı görüldü. İpotekli konut satışları Şubat ayında 43.733 adet ile aylık bazda %4 

artarken, yıllık bazda ise %392 yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarında yıllık bazda 

görülen bu sert yükselişin temelinde konut kredi faizlerinde yaşanan gerileme yer alıyor. 

Bir önceki yılın aynı döneminde (Şubat 2019) aylık ortalama %23 olan konut kredi faizi 

Şubat 2020’da ortalama %11,4 oldu. Diğer konutlarda ise Şubat ayında aylık %5, yıllık 

bazda ise %8’lik sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Şubat ayında yabancılara toplam 4.005 

adet konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara geçtiğimiz yılın aynı dönemde 3.321 adet 

konut satılmıştı. 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Şubat ayında aylık bazda 

%2,95’lik bir artış kaydedildiğini görüyoruz. Yıllık bazda ise %5,6’lık bir yükseliş yaşanmış 

durumda. Söz konusu artış, Kasım 2017’den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı 

işaret ediyor. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Koronavirüs salgınına yönelik artan endişeli hava ile birlikte gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde sert satış baskıları etkili olmaya devam ediyor. Fed’in bu haftaki FOMC 

toplantısı öncesi ikinci defa gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile faiz indirimine gitmesi 

ve ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alınmasının 

Temmuz ya da Ağustos’u bulabileceğini açıklaması sonrasında piyasalardaki panik daha 

da arttı. Bununla birlikte Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı hızlanırken, USDTRY 

paritesi 6,40 seviyesi üzerine yükselerek 6,4428 seviyesini test etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,4255 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki 

riskten kaçış eğiliminin ve panik havasının sürdüğünü ve gelişmekte olan ülke para 

birimleri üzerindeki satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin 5 yıllık CDS 

priminin ise 528 baz puana yükselmiş olduğu görülüyor. Bu noktada, piyasalarda yüksek 

seyretmekte olan volatilite ile birlikte USDTRY paritesindeki gün içi işlem aralığının geniş 

kalmaya devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergeler, kurun bugün 

içerisinde 6,38 – 6,48 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak 

mevcut yüksek volatilite ortamında teknik seviyelerin uzun süre çalışmayabileceğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku ve Ocak ayı Konut Fiyat 

Endeksi verileri açıklanacak. Ayrıca, Türkiye-Fransa-Almanya Üçlü Zirvesi telekonferans ile 

bugün gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 

Mart Ayı ZEW Beklenti Endeksi verileri, ABD Şubat Ayı Perakende Satışlar ve ABD Şubat 

Ayı Aylık Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Fed’in bu haftaki FOMC toplantısı öncesi ikinci defa gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı 

ile faiz indirimine gitmesi ve ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs salgınının tamamen 

kontrol altına alınmasının Temmuz ya da Ağustos’u bulabileceğini açıklaması sonrasında 

piyasalardaki panik daha da arttı. Dolar endeksi dün öğle saatlerinde 98,45 seviyesinden 

97,44 seviyesine doğru kısmi bir geri çekilme gerçekleştirirken, EURUSD paritesi de bu 

doğrultuda yönünü yukarı çevirdi ve 1,12 seviyesi üzerine çıkarak 1,1237 seviyesini test 

etti. Daha sonra yeniden 1,12 seviyesi altına inen parite, günün ilerleyen saatlerinde 

1,1170 – 1,1190 seviyeleri arasında dalgalandı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1180 seviyesinden işlem görüyor. Parite dün 

yaşadığı sert yükseliş hareketi ile birlikte, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği 

üzere, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı. Teknik görünüme baktığımızda 1,1160 

seviyesinin destek olarak ön plan acıktığı görülüyor. Paritesinin bu destek seviyesi 

üzerinde tutunabilmesi durumunda kısa vadede 1,1230 seviyesine doğru yeniden bir 

yükseliş hareketi gerçekleştirmesi beklenebilir. Ancak 1,1160 desteğinin kırılması 

satışların 1,11 seviyesi altına doğru hızlanmasına yol açabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Mart Ayı ZEW 

Beklenti Endeksi verileri, ABD Şubat Ayı Perakende Satışlar ve ABD Şubat Ayı Aylık Sanayi 

Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Yatırımcıların küresel borsalarda görülen değer kayıpları sonucunda sonucu teminat 

kapatmak için altın satışlarına gitmeleri ile birlikte geçtiğimiz hafta sert satış baskılarına 

maruz kalan ons altın, dün düşüş eğilimini daha da hızlandırarak 1450 seviyesine kadar 

geriledi. 1451,33 seviyesine kadar inen ons altın, Kasım ayından bu yana en düşük 

seviyesini test etti. Küresel borsalardaki satışların tüm hızıyla devam ediyor olması, 

yatırımcıların likidite ihtiyacını artırarak altın satışlarına yoğunlaşmalarına neden oluyor.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1489,37 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda 1450 seviyesinin destek olarak ön plan acıktığı görülüyor. Ons altının bu 

destek seviyesi üzerinde tutunabilmesi durumunda kısa vadede 1520 seviyesine doğru 

yukarı yönlü bir düzeltme gerçekleştirmesi beklenebilir. Ancak 1450 desteğinin kırılması 

satışların 1430 seviyesine doğru hızlanmasına yol açabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle 

küresel piyasalardaki ve finansal enstrümanlardaki oynaklığın sürdüğü görülüyor. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Mart Ayı ZEW 

Beklenti Endeksi verileri, ABD Şubat Ayı Perakende Satışlar ve ABD Şubat Ayı Aylık Sanayi 

Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri 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 2.386 -%12,0 -%13,1 -%29,4 -%20,6 -%26,1

DAX 8.742 -%5,3 -%17,7 -%36,6 -%29,3 -%34,0

FTSE 5.151 -%4,0 -%13,7 -%30,7 -%29,6 -%31,7

Nikkei 17.002 %0,8 -%13,8 -%27,2 -%22,1 -%27,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87.888 -%8,1 -%15,1 -%27,2 -%13,4 -%23,2

Çin 2.789 %0,0 -%6,9 -%6,5 -%6,3 -%8,5

Hindistan 31.390 %0,7 -%11,3 -%23,0 -%13,3 -%23,4

Endonezya 4.691 -%4,5 -%14,2 -%23,7 -%28,2 -%28,9

Rusya 2.267 -%2,1 -%16,6 -%27,1 -%19,6 -%25,6

Brezilya 71.168 -%13,9 -%17,3 -%38,3 -%32,0 -%38,5

Meksika 38.085 %4,0 -%8,0 -%15,4 -%11,1 -%12,5

Güney Afrika 40.500 -%8,3 -%17,0 -%30,4 -%28,8 -%29,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 83 %43,0 %51,8 %504,5 %463,7 %500,1

EM VIX 92 %38,4 %91,3 %435,4 %437,6 %435,4

MOVE 138 -%9,3 %10,5 %117,9 %61,8 %137,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,4311 %1,5 %4,6 %6,1 %12,3 %8,1

Brezilya 5,0004 %3,4 %5,9 %16,5 %22,5 %24,1

Güney Afrika 16,7045 %2,6 %3,8 %12,0 %13,9 %19,3

Çin 6,9934 -%0,2 %0,7 %0,1 -%1,0 %0,4

Hindistan 74,2725 %0,5 %0,3 %4,1 %3,7 %4,1

Endonezya 14933 %1,0 %3,8 %9,1 %6,4 %7,7

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. 197,0 84,4 186,8

Brezilya 322,2 49,8 118,0 228,0 201,4 222,5

Güney Afrika 344,9 42,1 a.d. 176,6 178,4 181,6

Endonezya 207,8 50,8 68,3 147,4 a.d. a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. 141,6 124,1 147,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,6 0,6 0,7 1,1 -2,7 0,4

Brezilya %8,5 0,7 1,3 2,1 1,2 a.d.

Hindistan %6,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,5 -0,3

Endonezya %7,4 0,1 0,3 0,8 0,1 0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,8 0,61 1,26 2,21 0,76 0,73

Brezilya %4,4 0,38 1,14 1,27 0,54 0,69

Güney Afrika %5,1 0,25 0,68 1,40 1,15 1,21

Endonezya %3,2 0,07 0,61 0,55 0,28 0,32

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 30,05 -%11,2 -%12,5 -%47,6 -%56,5 -%54,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 28,7 -%9,5 -%7,8 -%44,9 -%54,4 -%53,0

Altın - USD / oz 1486,5 -%2,0 -%11,3 -%6,1 -%1,2 -%2,4

Gümüş - USD / t oz. 12,772 -%11,6 -%24,9 -%28,0 -%28,7 -%28,7

Commodity Bureau Index 380,62 -%1,7 -%3,7 -%5,1 -%1,5 -%5,2

* 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. 

 

 

 

 

 


