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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %2,6’lık düşüşle 1.260 puandan tamamladı. 

Endeksteki düşüşte bankacılık sektörü hisselerinde %5’in üzerinde 

yaşanan değer kaybı etkili oldu.  

Dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk 

lirasının dolar karşısında yatay bir seyirle orta sıralarda yer aldığı takip 

edildi. Bununla birlikte 7,66 – 7,80 bandında dalgalanan USDTRY 

paritesi günü yataya yakın sınırlı bir düşüşle tamamladı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 411,36 baz puana çıkarken, AOFM ise %14,72’ye 

yükseldi. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda, bu sabah 

saatlerinde Asya piyasalarında alıcılı bir seyir olduğunu, ABD endeks 

vadelilerinde ise zayıf bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. 

Yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ekim ayı 

TÜFE verileri, ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve ABD Ekim Ayı Konut 

Başlangıçları verileri açıklanacak.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimiz; 

“1303 direncine doğru bir yönelim gerçekleştireceğiz. 1300 ve 

üzerinde yeniden bir satışla karşılanmamız durumunda 1278 ve1260 

geri çekilme ile kısa vadede yatay trende dönebiliriz.” demiştik. Dün 

1293 ile sınırlı bir yönelim ile güne başladıktan sonra gelen ilk satış 

dalgasında 1278’e ve gün sonunda 1260 desteğine gerileyerek 

kapattık. Kısa vadeli yükselişin düzeltmesini 1260 üzerinde yatayda 

tamamlayabiliriz. Bugün 1260 desteği üzerinde 1272’ye tepki ile açılış 

bekliyoruz. 1272 direnci aşılırsa gün içerisinde rahatlama ile 1300’e 

doğru dengelenme sonra yükseliş devam edilebiliriz. 1260 kırılması 

dengeleri bozar ve 1225’e kadar kısa vadeli satış dalgasını genişletir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Eylül Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 133,9 milyar dolar olarak açıklandı. 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan koronovirüs tedbirleri açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AKSEN - Mali Akaryakıt (HFO) Enerji Santrali Kontratı Hakkında 

▪ MİPAZ - Nazım İmar Planı Dava Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Kasım   Haftalık yabancı portföy hareketleri (6 - 13 Kasım)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (6 - 13 Kasım)

                  Para Politikası Kurulu Toplantısı

20 Kasım   Kasım Tüketici Güven Endeksi  

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.260 -%2,6 %1,3

BIST-30 1.398 -%2,9 %1,8

Banka 1.372 -%5,3 %5,2

Sanayi 1.909 -%1,6 -%0,2

Hizmet 1.094 -%1,2 %1,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,75 11,75 11,75

AOFM 14,72 14,29 12,26

2 yıllık bono faizi 13,85 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,35 13,29 13,69

Kur

USD/TL 7,74 -%6,0 -%2,2

EUR/TL 9,18 -%5,6 -%0,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,46 -%5,8 -%1,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 187 192

Ortalama işlem hacmi * 4,84 5,83 4,47

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,1x 6,5x

PD/DD 1,00x 0,95x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,48x 0,43x

FD/Satışlar 0,87x 1,18x 0,96x

FD/FAVÖK 5,9x 7,8x 5,9x

Kar büyümesi -%9,0 -%11,3 %71,7

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,2 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,5 %3,8

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronovirüs tedbirleri açıkladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından haftasonu belli 

saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Erdoğan 65 yaş ve üstü için 

uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulamasının, çalışanlar hariç olmak üzere 

20 yaş altına da uygulanacağını belirtti.  Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretimin, 

yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceği belirtilirken, alışveriş merkezi, market, 

restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma sürelerinin saat 10.00 ile 20.00 arası 

olarak sınırlandırılacağı açıklandı. 

 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 133,9 milyar dolar olarak açıklandı 

Eylül Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 133,9 milyar dolar olarak açıklandı 

• 2019 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 123,3 milyar dolar olarak 

açıklanmıştı. Dolayısıyla Eylül sonu ile stokta 2019 yılsonu değerine göre 10,7 

milyar dolar artış takip edildi.  

• Söz konusu stok rakamının GSYİH’ya oranı ise %18,7 civarında.  

Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli 

Dış Borç Stoku”.   

• Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa 

kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Eylül 2020 itibariyle 182,4 milyar.  

• Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 

167,4 milyar dolar olduğu görülüyor. (Söz konusu rakamın 54 milyar dolar gibi 

önemli bir kısmını da ticari krediler oluşturuyor)  

• Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık 

beklentisini de ekliyoruz. Cari işlemler açığının genişlemeye devam etmesi dış 

finansman ihtiyacı rakamının da yükselmesini beraberinde getiriyor. 

• Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 199 

milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının 

GSYİH’ye oranını Eylül sonu itibariyle %27,8 hesaplıyoruz. 

TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı yerleşiklerin 

yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, özel sektörün TL 

mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre 

ise cari işlemler açığı tarafını eklemeden yapılan bir hesaplamada Eylül kısa vadeli döviz 

cinsi finansal borç 92,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.  

• Bu hesaplamaya göre tarihsel grafiği çizdiğimizde özellikle Şubat ayından beri 

rezervlerin borcu karşılama oranında düşüş görülüyor. Ancak Temmuz ayına 

gelindiğinde %100 borcu karşılama oranından bahsedilebiliyor. 

• Ağustos ayına gelindiğinde ise özellikle rezervlerdeki düşüş çerçevesinde KV 

döviz cinsi finansal borcu karşılama oranı %92,5 seviyesine gerileme kaydetmişti. 

• En son olarak Eylül ayında söz konusu oranının %90,9 seviyesine gerilediği 

görülüyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa Enerji – Şirketten gelen açıklamada, Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt 

Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut 

sözleşmenin, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar 

uzatıldığı ve santralin, halen mevcut sözleşme şartlarına göre faaliyetlerine devam ettiği 

bildirildi. 

Milliyet Pazarlama - Şirketin finansal tablolarında 

"yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında 

dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen; İstanbul İli, 

Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'i de kapsayan "NİP-22054 

PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın, söz konusu Nazım İmar Planı'nda 

öngörülen lejant ve  fonksiyonların hukuka, planlama ve şehircilik 

ilke ve esaslarına aykırılıklar içermesi ve ayrıca mülkiyet hakkını ihlal edici nitelikte 

olması gerekçeleriyle iptali amacıyla 17.05.2018  tarihinde açılan davada, Mahkeme 

istinaf yolu açık olmak üzere talebimizi haklı bularak, 1154 sayılı Parsel'e ilişkin 

Nazım İmar Planı'nın iptaline karar vermiş ve bu husus daha önce kamuya açıklanmıştı. 

Şirkete dün tebliğ edilen İstinaf Dairesi Kararı'na göre; Davalı  tarafın istinaf talebini 

değerlendiren mahkeme, istinaf talebini kabul ederek T.C. İstanbul 2. 

İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın kaldırılmasına ve davanın Danıştay'da 

temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar vermiştir. Söz konusu kararın Danıştay 

nezdinde temyiz edilmesi dahil her türlü yasal hak kullanılacaktır.  
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar 

karşısında yatay bir seyirle orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte 7,66 – 

7,80 bandında dalgalanan USDTRY paritesi günü yataya yakın sınırlı bir düşüşle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 411,36 baz puana çıkarken, AOFM ise %14,72’ye 

yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,71 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

görünüm açısından kurun 7,80 seviyesi altında kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. 

Kurun bu seviye altında kalması durumunda kısa vadede 7,50 – 7,80 seviyeleri arasında 

bir bant hareketi görmeyi bekleyebiliriz. Kurun 7,80 seviyesi üzerine yükselmesi 

durumunda ise 7,85 ve 7,90 dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde 100 

günlük hareketli ortalamaya denk gelen 7,50 bölgesinin önemli bir destek konumunda 

olduğunu görüyoruz.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise 

İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Ekim Ayı Yapı 

Ruhsatları ve ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri açıklanacak. 
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EUR/USD 

Son dönemde hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna’nın koronavirüs aşısına ilişkin 

başarılı test denemeleri duyurması ile birlikte piyasalardaki risk iştahı yüksek 

seyretmeye devam ederken, dolar endeksindeki zayıf seyrin de korunduğunu 

görüyoruz. Dün 92,30 seviyesi altına kadar gerileyerek 92,26 seviyesine inen dolar 

endeksi, düşüşünü dördüncü güne taşıdı. 1,1840 – 1,1895 seviyeleri arasında hareket 

eden ve yaklaşık son 10 günün en yüksek seviyesine çıkan EURUSD paritesi ise dolar 

endeksindeki zayıf seyrin korunmasının da etkisi ile birlikte günü yükselişle tamamladı.  

Bu sabah saatleri itibariyle 1,1875 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, dolar endeksindeki zayıflama paralelinde yukarı yönlü bir eğilim izleniyor. 

Paritedeki yükselişin sürmesi durumunda yukarıda 1,19 direncini takip edeceğiz. 1,19 

seviyesinin kısa vadeli işlem bandının üst sınırına denk geldiği ve güçlü bir direnç teşkil 

ettiği takip ediliyor. Bu çevrede paritenin 1,19 seviyesini aşmakta başarısız olması 

durumunda aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gerçekleştirmesi beklenebilir. Böyle bir 

durumda 1,1870 ve 1,18 destekleri yakından izlenecek. 1,19 direncinin aşılması 

durumunda ise yükesliş eğiliminin hız kazanması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ekim ayı TÜFE 

verileri, ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri 

açıklanacak. 
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XAUUSD 

Son dönemde hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna’nın koronavirüs aşısına ilişkin 

başarılı test denemeleri duyurması ile birlikte piyasalardaki risk iştahı yüksek 

seyretmeye devam ederken, ons altındaki 1850 – 1900 bant hareketinin sürdüğünü 

takip ediyoruz. Dün gün içerisinde 1875 – 1895 seviyeleri arasında seyreden ons altın 

fiyatları, dalgalı bir seyrin ardından günü düşüşle tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1880 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda, altın fiyatlarının 1850 seviyesinden bir taban oluşumu gerçekleştirme 

çabası içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Kısa vadede 1850 – 1900 bant hareketinin 

sürmesini beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması açısından 

1900 seviyesinin aşılıp aşılamayacağını da yakından takip edeceğiz. Aşağı yönlü 

hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ekim ayı TÜFE 

verileri, ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri 

açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.610 -%0,5 %1,8 %3,6 %22,2 %11,7

DAX 13.133 %0,0 -%0,2 %1,7 %18,8 -%0,9

FTSE 6.365 -%0,9 %1,1 %7,5 %5,2 -%15,6

Nikkei 26.015 -%0,8 %1,8 %10,3 %28,2 %9,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.260 -%2,6 %1,3 %5,6 %23,5 %10,1

Çin 3.340 %0,5 %0,4 %0,6 %16,7 %10,0

Hindistan 43.953 %0,7 %0,8 %9,9 %46,4 %6,5

Endonezya 5.530 %0,6 %1,0 %9,0 %23,3 -%11,7

Rusya 3.052 -%0,9 %1,8 %9,0 %13,3 %0,2

Brezilya 107.249 %0,8 %2,1 %9,1 %32,1 -%7,3

Meksika 41.949 %2,8 %5,8 %10,8 %13,0 -%3,7

Güney Afrika 57.053 -%0,4 -%1,1 %3,6 %11,0 -%0,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %1,2 -%8,4 -%17,1 -%28,8 %64,8

EM VIX 22 %0,7 -%8,3 -%11,3 -%36,9 %27,4

MOVE 42 -%1,1 -%5,5 -%25,8 -%24,8 -%27,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,7023 %0,1 -%5,1 -%2,9 %11,4 %29,5

Brezilya 5,3246 -%1,9 -%1,6 -%5,7 -%9,1 %32,1

Güney Afrika 15,3977 %0,4 -%1,5 -%7,0 -%17,2 %10,0

Çin 6,5567 -%0,4 -%0,9 -%2,1 -%7,7 -%5,8

Hindistan 74,46 a.d. %0,4 %1,5 -%1,5 %4,3

Endonezya 14055 -%0,4 %0,0 -%4,4 -%5,4 %1,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,7 0,0 0,1 -0,2 a.d. a.d.

Hindistan %5,9 a.d. 0,0 -0,1 0,1 -0,7

Endonezya %6,2 -0,1 -0,1 -0,6 -1,6 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,8 0,13 -0,61 -1,04 -2,12 -0,36

Brezilya %3,4 0,00 0,03 -0,17 -1,83 -0,34

Güney Afrika %4,6 0,05 -0,04 -0,62 -2,06 -0,25

Endonezya %1,9 0,01 -0,09 -0,13 -1,13 -0,97

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43,75 -%0,2 %0,3 %1,9 %34,6 -%33,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,43 %0,2 %0,2 %1,3 %40,8 -%32,1

Altın - USD / oz 1885,1 -%0,1 %0,5 -%0,8 %7,3 %23,8

Gümüş - USD / t oz. 24,651 -%0,6 %0,8 %1,0 %44,6 %37,6

Commodity Bureau Index 421,22 %0,2 %1,0 %2,4 %16,0 %4,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA
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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. 

 

 

 

 

 

 


