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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün PPK faiz kararının “şahin” bir resim sunması sonrasında artan 

risk iştahına bağlı olarak, Türk lirasındaki değer kazanımı ve 10 

yıllık tahvil faizindeki gerileme sonucu Borsa İstanbul, özellikle 

bankacılık sektöründe yaşanan güçlü değer artışları sayesinde, 

günü %2,4 yükselerek 95.411 seviyesinden kapattı.  

Bugüne baktığımızda yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında ise AB bölgesi TÜFE verisi ve ABD’den 

Aralık ayı yapı ruhsatları verileri takip edilecek. Diğer taraftan, 

jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışının gündemde yer tutmaya 

devam edeceğini düşünüyoruz. Küresel piyasalara baktığımızda 

ise, Asya hisse senedi piyasalarında alıcılı seyir bulunurken, dün 

ABD piyasalarında yaşanan hafif yükselişten sonra ABD vadeli 

işlemlerinde hafif satıcılı bir seyir dikkat çekmekte. GOÜ para 

birimlerinde ise hafif değer kayıpları yaşanırken, petrol fiyatlarında 

geri çekilme olduğunu görüyoruz.  

100.000’den gelen düşen ana kanal direncini ve 200 günlük 

ortalamamız olan 94.200’ü yukarı yönde kırdık. 94.000/94.200 

yükselişin devamı için ana desteğimiz. 94.000/94.200 üzerinde ilk 

direncimiz 95.650 seviyesinde bulunan yatay direnç noktası. Açılış 

itibariyle dikkat edilmesi gereken seviyede 95.650 seviyesi. Dünkü 

sert yükseliş sonrasında 95.650 kırılırsa ralli 100.000’ne kadar 

devam edebilir. Bu nedenle dünkü yükselişin realizasyonu ya da 

rallinin devamı için 95.650 izlenebilir. Olacak olası realizasyonlarda 

94.000’nin altına gelmedikçe alım fırsatı olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da 4 – 11 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ PPK faizi ve karar notunu değiştirmedi. 

▪ 2018 yılında Türkiye genelinde toplamda 1.375.398 adet konut 

satıldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ TSKB - 2019 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Yapı ve Kredi Bankası – Sermaye benzeri kredinin kısmen 

geri ödenmesi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Ocak     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (4 - 11 Ocak)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (4 - 11 Ocak)

                  Kasım Konut Fiyat Endeksi

22 Ocak     Hazine ihalesi (2 yıl)

23 Ocak     Ocak Tüketici Güven Endeksi

25 Ocak     Ocak reel Kesim Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,411 %2.4 %4.7

BIST-30 120,476 %2.7 %5.2

Banka 128,460 %7.0 %12.2

Sanayi 108,807 %0.3 %1.2

Hizmet 72,501 %0.9 %1.4

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 18.22 17.99 21.35

10 yıllık bono faizi 15.98 16.36 17.96

Kur

USD/TL 5.40 -%1.7 %0.6

EUR/TL 6.16 -%2.2 %1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.78 -%2.0 %1.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 148 146 140

Ortalama işlem hacmi * 1.53 1.21 0.97

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.2x 4.3x

PD/DD 1.36x 0.87x 0.76x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.53x 0.47x

FD/Satışlar 1.43x 0.88x 0.81x

FD/FAVÖK 7.9x 5.0x 4.4x

Kar büyümesi %49.2 %22.4 %43.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %12.0 %13.0

Temettü verimi %2.7 %5.1 %6.3

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 14:30’da 4 – 11 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Yeni yılın ilk kısa işlem haftasında yabancı yatırımcıların standart portföy kanallarından çıkış 

yönünde oldukları görüldü. 

• Buna göre; Hisse tarafında net yabancı çıkışı 83,3 milyon dolar olurken, tahvil 

tarafında 102 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

• Özellikle tahvil tarafında bir önceki hafta gelen yüklü haftalık net çıkış (471 milyon 

dolar) sonrasında yılın ilk haftasında da satış eğilimin olması dikkat çekici bir faktör 

olarak öne çıkıyor. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise 

%15,3 seviyesinde. (geçem haftaya göre bir değişim görülüyor). 

Diğer taraftan 28 Aralık - 4 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 1,2 milyar 

dolar düşüş olduğu görüldü. Bir önceki hafta içerisinde de 0,9 milyar dolar’lık düşüş 

vardı. DTH’lardaki azalış yine şirketler kaynaklı – burada vergi ödemelerinin etkili 

olabileceğini düşünüyoruz. Son iki hafta içerisinde şirketler tarafında DTH’larda 2,5 

milyar dolar düşüş gerçekleşirken, bireylerin DTH’larındaki ufak çaplı yükseliş (toplam 

0,4 miyar dolar) devam etti. 

PPK faizi ve karar notunu değiştirmedi 

Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler doğrultusunda politika faizini (bir hafta vadeli 

repo faizi) %24 seviyesinde sabit tuttu. Gözler özellikle PPK karar notunda iken, 

Kurul’un sıkı duruş söyleminde herhangi bir değişikliğe gitmediği görüldü. Söz konusu 

karar sonrasında piyasa tepkisinin olumlu olduğu, USD/TL tarafında karar öncesindeki 

5,41 seviyelerinden 5,39 seviyelerinin altına gelindiği görüldü. 

• Karar notunun bir önceki nota göre önemli bir değişiklik içermediği görüldü. 

Söz konusu notta sadece cari işlemler açığına ilişkin bir ekleme olurken, Kurul, 

cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini belirtti. 

• Dünkü karar sonrasında gözler TCMB’nin Çeyrek dönemli Enflasyon Raporu ve 

Ocak enflasyon gerçekleşmeleri üzerinde olacak.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

2018 yılında Türkiye genelinde toplamda 1.375.398 adet konut satıldı 

Konut satışları Aralık ayında toplam 136.845 adet olurken, Kasım ayına göre %53, bir önceki 

ayılın aynı ayına göre ise %3’lük yüksek bir düşüş kaydetti. Aralık ayı verileri ile birlikte 2018 

yılında Türkiye genelinde toplamda 1.375.398 adet konut satıldı. 2017 yılında toplamda 

1.409.314 adet konut satılmıştı.  

• İpotekli satışlarındaki aylık düşüşün Aralık ayı itibariyle durulmuş olduğu, ancak 

yıllık bazda gerilemenin sürdüğü görülüyor. Aylık bazdaki düşüşün durulmasında 

konut kredi faizlerinde yaşanan kısmi düşüşün etkili olduğunu belirtebiliriz. İpotekli 

satışlar Aralık ayında 7.148 adet olurken aylık bazda %34 artış, yıllık bazda ise 

%79’luk önemli bir düşüş kaydetti. Konut kredi faizi Aralık ayında ortalama yıllık 

%%27,82 olurken Kasım ayı ortalaması olan %28,6’ya göre gerileme kaydetti.   

• Yabancılara Aralık ayında 4.560 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

• 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Aralık ayında aylık bazda %0,28’lik 

sınırlı bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Yıllık bazda gerileme ise %2,4 oranında 

bir gerileme yaşandı. 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari___Ocak_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

TSKB 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Banka yönetimi kur etkisinden arındırılmış kredi 

büyümesini %5 olarak ön görmekte olup, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz 

marjının %3,5-3,8 aralığında olmasını beklemektedir. (9A18: %4,1). Aktif kalitesi olarak 

incelediğimizde ise, yönetim net kredi riski maliyetlerinin 100 baz puan olarak 

gerçekleşmesini tahmin etmekte olup, bu değer 9A18 değeri olan 109 baz puandan biraz 

daha düşüktür. Takipteki krediler oranın ise %4’ün altında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

(9A18: %2). Yönetimin aktif karlılığı beklentisi %1,5-1,7 aralığında olup, öz sermaye karlılığı 

beklentisi ise %14-15 aralığındadır. 9A18 itibariyle, bankanın aktif karlılığı %1,8 ve 

özsermaye karlılığı ise %18 olarak kaydedilmiştir. 

Yapı ve Kredi Bankası - Banka, UniCredit S.p.A'dan  sağlanan, 470 milyon ABD Doları 

tutarında 10 yıl vadeli, 5 yıl sonra borçlusu tarafından geri ödenebilir şekilde yapılandırılan 

sermaye benzeri kredinin 200 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı, SPK düzenlemeleri 

uyarınca hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak 190 milyon ABD Doları tutarında 

ana para ve tahakkuk eden faizi ile geri ödedi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantısı sonucuna beklentiler doğrultusunda 

politika faizini (bir hafta vadeli repo faizi) %24 seviyesinde sabit tuttu. Gözler özellikle 

PPK karar notunda iken, Kurul’un sıkı duruş söyleminde herhangi bir değişikliğe 

gitmediği görüldü. Söz konusu karar sonrasında piyasa tepkisinin olumlu olduğu, 

USD/TL tarafında karar öncesindeki 5,41 seviyelerinden 5,39 seviyelerinin altına 

gelindiği görüldü. Kur gün içerisinde düşüş hareketine devam ederek 5,32’li seviyelere 

kadar geriledi. Bir sonraki PPK toplantısı 6 Mart’ta gerçekleşecek. Mart toplantısında da 

politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmesini beklememekteyiz. PPK’nın bu 

toplantıda sıkı politika duruşu ifadesini koruyarak bir sonraki toplantıda herhangi bir 

değişiklik yapılmayacağının sinyalini verdiği görüşündeyiz. Bir faiz artırımına 

gidilmeden önce PPK’nın, karar notundaki ifadelerini daha dengeli bir hale getirerek 

olası bir faiz indiriminin sinyalini piyasalara vereceğini düşünüyoruz. Kur cephesinde 

dönecek olursak: Kurun bu sabah saatleri itibariyle 5,36 seviyesi üzerinde hareket 

ettiğini görüyoruz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi kur dünkü geri 

çekilme hareketi ile kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırına kadar gerilemiş durumda. 

Teknik göstergelerin bu noktada kurun kanalın alt sınırına denk gelen 5,33 – 5,35 

bandından yukarı yönlü bir zıplama yapabileceğini ve kanal içerisindeki hareketini 

sürdürebileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte kurun 5,33 seviyesi altında kalıcı bir 

hareket sergilemesini beklememekle birlikte, dünkü düşüş hareketinin 5,33 – 5,35 

bandından etkisini yitirmesini ve kurun kısa vadede yeniden 5,40 üzerini hedef almasını 

beklemekteyiz. 
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EUR/USD 

20 haftalık hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmakta başarısız olan ve bu ortalamaya 

denk gelen denk gelen 1,1450 – 1,1460 bandından yönünü aşağı çeviren parite, dün 

1,1412 – 1,1380 seviyeleri arasında zayıf bir seyir izledi. Paritedeki düşüş eğiliminde teknik 

olarak 20 haftalık ortalamanın aşılamamış olmasının yanı sıra, temel tarafta Euro 

Bölgesinden gelen zayıf veri akışı ve Brexit sürecinin yarattığı kırılganlık nedeniyle 

zayıflayan euro ve 96 seviyesi üzerindeki hareketini sürdüren ve kayıplarını telafi etmeye 

devam eden dolar endeksi de önemli rol oynadı. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1380’li 

seviyelerde hareket eden paritenin mevcut geri çekilme hareketini kısa vadede 1,1350 – 

1,1360 bandına doğru sürdürmesini beklemekteyiz. Teknik görünümde Parabolic SAR 

desteğine denk gelen 1,1350 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise paritedeki 

düşüş hareketi 1,13 seviyesi altına doğru hız kazanabilir. EURUSD paritesindeki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün öğle saatlerinde açıklanacak olan Euro Bölgesi Aralık ayı TÜFE 

verileri önemli olacak. Ayrıca, Brexit cephesindeki gelişmeler de eurodaki hareketliliği 

artırabilecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkmakta. Dünkü oylamada Parlamento’da 

güven oyu alan Theresa May’in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı “B 

planını" pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor. 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin geçtiğimiz haftalardaki kayıplarını telafi ederek yeniden 96 seviyesi 

üzerine yerleşmiş olmasına rağmen, piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden güvenli 

liman talebi ile birlikte ons altın 1290 seviyesi üzerindeki hareketine devam ediyor. Teknik 

görünüme baktığımızda: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi altın fiyatları 

günlük grafikte, bir devamlılık formasyonu olan flama formasyonu oluşturmuş durumda. 

Bu formasyon bize, altının 1230’dan 1290’a giden yükseliş hareketinin, kısa bir 

soluklanmanın ardından devam edebileceğini ve altının önümüzdeki dönemde 1300 

seviyesini hedef alabileceğini işaret ediyor. Temel görünümün de teknik taraftaki sinyalleri 

desteklediğini görüyoruz. Küresel büyümeye yönelik endişelerin arttığı mevcut ortamda; 

Çin’den ve ABD’den gelen zayıf veriler ve küresel jeopolitik riskler ile birlikte altın gibi 

güvenli limanlara olan talebin orta vadede yüksek kalmaya devam edeceği görüşündeyiz. 

Ayrıca, faiz artırımları konusunda aceleci davranmaktan kaçınan FOMC üyeleri ve Fed’in 

faiz artırımlarına yönelik beklentilerin azalması da dolar endeksindeki yükseliş çabalarının 

son dönemde baskı altında kalmasına yol açıyor. Temel gelişmelerin desteklediği altında 

teknik görünümün de yükseliş beklentimizi doğruladığını görüyoruz. Tüm bu faktörlerin 

etkisi ile birlikte altının 1300 seviyesi üzerini hedef alacağına yönelik beklentimizi 

korumaktayız. Bugün ABD piyasalarında 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 2,616 %0.2 %1.2 %2.8 -%6.9 %4.4

DAX 10,931 %0.4 %0.3 %1.5 -%13.7 %3.5

FTSE 6,863 -%0.5 -%0.6 %1.3 -%10.0 %2.0

Nikkei 20,443 -%0.1 -%0.1 -%5.1 -%10.1 %2.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,411 %2.4 %4.7 %6.1 %4.1 %4.5

Çin 2,570 %0.3 %1.7 -%0.8 -%7.9 %3.4

Hindistan 36,321 %0.2 %0.7 %0.3 -%0.4 %0.9

Endonezya 6,413 %0.5 %1.8 %5.8 %10.0 %4.0

Rusya 2,435 -%0.2 %0.8 %3.2 %5.4 %2.8

Brezilya 94,393 %0.4 %0.8 %9.3 %20.8 %7.4

Meksika 43,820 %0.5 %0.4 %8.6 -%10.0 %5.2

Güney Afrika 53,787 %0.5 %1.1 %4.3 -%4.1 %2.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %2.4 -%4.7 -%12.0 %48.4 %72.5

EM VIX 20 -%2.0 -%9.6 -%18.8 %12.6 %20.5

MOVE 52 -%2.0 -%8.9 -%7.4 %8.7 %11.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3374 -%2.0 -%2.6 -%0.5 %10.1 %40.5

Brezilya 3.7368 %0.5 %1.5 -%4.5 -%3.2 %12.9

Güney Afrika 13.6923 -%0.3 -%1.2 -%4.9 %3.6 %10.6

Çin 6.7568 -%0.1 -%0.9 -%2.2 %1.0 %3.8

Hindistan 71.2375 %0.3 %1.1 -%0.9 %3.9 %11.5

Endonezya 14128 %0.3 %0.0 -%3.1 -%1.7 %4.1

CDS *

Türkiye 360.0 -10.8 0.7 -12.2 61.3 -2.8

Brezilya 182.3 -0.3 2.4 -17.3 -30.9 -17.0

Güney Afrika 201.0 -2.5 -4.2 -15.8 34.2 -14.9

Endonezya 125.4 -3.3 0.5 -5.8 30.2 -6.3

Rusya 137.1 -3.1 -2.9 -3.5 19.3 -17.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.0 -0.4 -0.8 -2.0 -2.4 4.3

Brezilya %9.2 0.0 0.1 -0.4 -2.2 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 a.d. -0.2 -0.5 -0.1

Endonezya %8.1 0.0 0.1 0.0 0.5 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.1 -0.22 -0.20 -0.39 -0.10 a.d.

Brezilya %5.7 0.00 0.83 0.54 0.09 1.16

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 -0.05 0.00 -0.24 0.15 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.32 %1.1 -%0.2 %1.7 -%14.6 -%8.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.31 %0.4 -%0.1 %2.2 -%23.1 -%13.4

Altın - USD / oz 1293.8 %0.4 %0.1 %4.6 %4.4 -%1.2

Gümüş - USD / t oz. 15.638 %0.1 -%0.6 %7.8 -%0.6 -%8.8

Commodity Bureau Index 412.31 %0.3 -%0.1 -%0.6 -%4.8 -%4.6

* 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. 

 

 

 

 

 


