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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün bankacılık endeksinde yaşanan güçlü yükseliş sonrasında BİST-

100 endeksi günü %1,25 değer artışı ile 104.595 seviyesinden 

kapattı. 

Bugün yurtiçinde Hazine ihaleleri takip edilecek olup, yurtdışında ise 

Almanya’da saat 13:00’de açıklanacak ZEW endeksi ve ABD’de saat 

17:00’de açıklanacak olan fabrika siparişleri ve dayanıklı mal 

siparişleri verileri takip edilecek. Küresel piyasalarda ise yatırımcılar 

yarın açıklanacak olan Fed’in faiz kararına odaklandıklarını 

görüyoruz. Bu kapsamda, küresel hisse senedi piyasalarına 

bakıldığında Asya piyasalarında ve ABD vadelilerinde yatay seyir 

mevcut. Dün USD karşısından kazanımları olan GoÜ para birimlerinin 

bugün daha sakin bir görünüm kaydediyor oldukları görülüyor. TL 

ise hafif negatif bir ayrışma gösteriyor.  

Teknik analiz olarak ise, BİST-100 endeksinde 103.000’ni kırdıktan 

sonra işlem hacminde güçlenme ile birlikte 105.000’ni denedik. 

105.000 Ocak ayının sonundan başlayıp, Şubat ayı boyunca test edip 

geçemediğimiz önemli ana bir direnç noktası oldu. Bugünde 

105.000/105.200 ana direnç bölgesinin zorlanmasını bekliyoruz. 

Yardımcı göstergeler ana direnç noktasını kıracak bir sinyal 

üretmiyor. Bu nedenle ana direnç seviyelerinden satış yapıp, yeni 

alım için 105.200 üzerinde bir kapanış ya da 103.000’ne bir geri 

çekilme beklenebilir. Bu sabah BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir 

başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 9 ay ve 5 yıl vadeli iki ihale gerçekleştirecek. 

▪ Saat 10:00’da Ocak dış ticaret endeksleri açıklanacak. 

▪ Şubat ayında toplam 78.450 adet konut satıldı. 

Şirket Raporu  

▪ Soda Sanayii – Güçlü Al tavsiyesi ve 10,50 TL hedef fiyat ile 

araştırma kapsamına alıyoruz. 

Şirket Haberleri 

▪ AKSEN – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Borsa İstanbul 1 Nisan – 28 Haziran 2019 dönemi endeks 

değişikliklerini açıkladı. 

▪ TOASO bugün temettü ödüyor. 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Mart     Hazine ihaleleri (9 ay, 5 yıl)

                  Ocak Dış Ticaret Endeksleri

20 Mart     Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Mart     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (8 - 15 Mart)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8 - 15 Mart)

                   Mart Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,595 %1.2 %3.7

BIST-30 131,501 %1.5 %4.1

Banka 144,649 %3.6 %9.1

Sanayi 123,861 %0.3 %3.0

Hizmet 73,329 %0.5 %0.1

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 18.56 18.73 18.19

10 yıllık bono faizi 16.13 16.15 14.92

Kur

USD/TL 5.45 %0.4 %3.1

EUR/TL 6.19 %1.3 %3.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.82 %0.8 %3.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 161 157 161

Ortalama işlem hacmi * 1.55 1.42 1.49

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 7.2x 5.1x

PD/DD 0.93x 0.96x 0.84x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.59x 0.53x

FD/Satışlar 1.00x 1.00x 0.88x

FD/FAVÖK 5.8x 5.8x 4.8x

Kar büyümesi %14.5 %1.6 %41.4

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.8 %14.1

Temettü verimi %4.6 %4.5 %6.0

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 

Hazine bugün 9 ay ve 5 yıl vadeli iki ihale gerçekleştirecek 

Hazine bugün 9 ay vadeli bono ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihalesi 

gerçekleştirecek. 

• Hazine’nin Mart ayı finansman programına baktığımızda piyasadan ihale yoluyla 

borçlanma projeksiyonunun 11,1 milyar TL olduğu görülüyor. Ay içerisindeki 

piyasa itfası ise 12 milyar TL. 

• Hazine bir sonraki hafta da; 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl vadeli değişken 

faizli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. 

• İhalelerin yanı sıra Hazine 13 Mart’ta doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon 

Euro tutarında 13 Mart 2020 itfa tarihli DİBS ihracı gerçekleştirdi. 

Saat 10:00’da Ocak dış ticaret endeksleri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Ocak ayına ilişkin dış ticaret endeksleri açıklanacak.  

• Özellikle hacim endeksleri tarafına bakıldığında mevsimsellikten arındırılmış 

veriler dahilinde ithalat hacim endeksindeki keskin düşüşler devam ederken, 

ihracat hacim endeksinde de özellikle aralık ayında bir gerileme dikkat çekmişti. 

• Aralık ihracat hacim endeksi bir önceki aya göre %4,7 oranında bir gerilerken, 

ithalat hacim endeksi %3 oranında düştü. 

Şubat ayında toplam 78.450 adet konut satıldı  

Konut satışları Şubat ayında toplam 78.450 adet olurken; Ocak ayına göre %8 artış, bir 

önceki yılın aynı ayına göre ise %18 düşüş kaydetti.  

• Hatırlanacağı üzere Ocak ayında toplam 72.937 adet konut satılmış ve  bu satış 

verisi, veri setinin yayınlanmaya başlamasından bu yana (Ocak 2013) en düşük 

satış adedi olmuştu. Şubat ayında da konut satışlarının aylık bazda önemli bir 

ilerleme kaydedemediği görülüyor.  

• İpotekli konut satışları Şubat ayında 8.890 adet ile aylık bazda %36 yükseliş 

kaydetti. Bu yükselişte konut kredi faizlerindeki gerileme etkili oldu. Konut kredi 

faizi Şubat ayında ortalama %23 ile, %26 olan Ocak ortalamasına göre gerileme 

kaydetti. Ancak, kredi faizlerindeki düşüş ile birlikte ipotekli konut satışlarında 

aylık bazda bir yükseliş yaşansa da, yıllık bazda görülen %68’lik sert düşüş 

sektördeki genel zayıf seyrin korunduğunu gösteriyor.  

• Şubat ayında yabancılara toplam 3.321 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

Yabancılara geçtiğimiz yılın aynı dönemde 1.729 adet konut satılmıştı. 

• 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Şubat ayında aylık bazda %1,3 

oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Yıllık bazda gerileme ise %5,1 

seviyesinde.   
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Şirket Raporu 

Soda Sanayii – Vites büyütüyor 

Güçlü ve öngörülebilir nakit akışı ile birlikte, Soda Sanayii’nin sağlam bir değer 

ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Güçlü ana faaliyetlerinin yanı sıra, cam elyaf 

operasyonlarının devreye girmesinin kısa vadede büyümeyi destekleyecek bir 

unsur olacağını düşünmekteyiz. 2018’de gösterdiği güçlü performans sonrasında 

Soda Sanayii görünümü hakkında olumlu görüşe sahip olmakla beraber, güçlü 

döviz bazlı nakit yaratımının yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini 

düşünüyoruz. Dolayısıyla, Soda Sanayii’yi GÜÇLÜ AL tavsiyesi ve 10,50 TL hedef 

fiyat ile değerlendirme kapsamına alıyoruz.    

• Cam elyaf operasyonları fark yaratıyor. Soda Sanayii cam elyaf yatırımı 

tamamlayarak Ocak 2019’da üretime başladı. Yıllık 70.000 ton üretim 

kapasitesi bulunan yeni fabrika, temel olarak ithal ürünlerin hâkim olduğu 

yurt içi piyasaya hizmet verecek. Cam elyaf faaliyetlerinin 2019 yılında 

konsolide gelirler ve FAVÖK’ün %9’unu oluşturmasını beklemekle birlikte, 

2020’de tam kapasiteye ulaşılması ile birlikte cam elyaf faaliyetinin gelirler 

içerisinde payının %10’a yükseleceğini ve FAVÖK’ün %11’ini oluşturacağını 

öngörüyoruz.  

• Çekirdek faaliyetlerdeki güçlü performans sürüyor. 2018’de ortaya konan 

dikkat çekici performansın ardından, faaliyet performansının 2019’da 

güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Zayıf TL’nin marjlara katkıda 

bulunmasını öngörmemize rağmen, yüksek hammadde girdi maliyetlerinin 

marj gelişimi üzerinde baskı yaratmasını da beklemekteyiz. Dolayısı ile 

2019’da çekirdek faaliyetlerin FAVÖK marjında 54 baz puanlık düşüş 

öngörmekle birlikte, risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünmekteyiz. 

Çekirdek faaliyetler için 2019 FAVÖK tahminimiz yıllık %16’lık bir yükselişi 

işaret ederken, %30,2 FAVÖK marjına tekabül ediyor.  

• Güçlü bilanço koruma kalkanı yaratıyor. Şirket 2014 yılından bu yana 

bilançosunda net nakit pozisyonuna sahip olup, şirket yönetimi nakit 

pozisyonunu döviz mevduatı ve USD bazlı Eurobond’larda 

değerlendirmektedir. Bu uygulama 2018 yılında, TL’de görülen sert değer 

kaybı ile birlikte güçlü bir net finansal gelir elde edilmesini sağladı. Bu 

uygulamanın sürmesini beklemekle birlikte, TL’de 2018 yılında olduğu gibi 

sert bir değer kaybı beklemediğimizden dolayı, net finansal gelirin karlılığa 

olan katkısının daha sınırlı olacağını öngörüyoruz.  

• Net nakit yaratımını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Soda Sanayii’nin 

iş modelinin güçlü faaliyet nakit yaratma kapasitesine sahip olduğu 

görüşündeyiz. 2019 ve 2020 yıllarında serbest nakit akışında güçlü bir 

büyüme yaşanmasını beklemekle birlikte, 2018’de %2 seviyesinde bulunan 

serbest nakit akışı marjının 2020 itibarıyla %14’e yükseleceğini 

öngörüyoruz. Ayrıca, Soda Sanayii’nin temettü dağıtma oranını artan 

karlılıkla birlikte artabileceğini ve güçlü bilançosu ve nakit akışı yaratımı 

sayesinde yeni projelere başlayabileceğini de düşünüyoruz.  

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/SODA_-_19_Mart_2019.pdf
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Şirket Haberleri 

Aksa Enerji – 4Ç18 sonuçlarını 10,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 3Ç18’de 1,1 

milyon TL zarar açıklamış olup, 4Ç17’de ise 281,2 milyon TL net kar açıklamıştı. Açıklanan 

net kar rakamı piyasa beklentisi olan 102 milyon TL’nin oldukça altındadır. 

Borsa İstanbul 2. çeyrek endeks değişikliklerini açıkladı. BIST 30’da bir değişiklik 

olmazken, 1 Nisan tarihinden itibaren CEMAS, POLHO, ODAS, ICBCT BIST 50'ye dahil 

edilirken, GLYHO, FENER, ANACM, ENKAI ise çıkarıldı. BIST 100'e ise OZGYO, ISFIN, 

TSPOR, IEYHO alınırken ECZYT, DEVA, FLAP, ANELE ise çıkarıldı. 

Tofaş (AL, hedef fiyat 24TL) bugün hisse başına 1,76 TL brüt nakit temettü dağıtacak. 

Temettü verimi %8,3’tür. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Piyasalardaki “güvercin Fed” beklentileri ile birlikte gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, TL’nin gelişen ülkelerdeki bu coşkulu yükselişe 

eşlik edemediği görülüyor. Petrol fiyatlarının, kısa vadeli bir dinlenme sürecinin 

ardından yükseliş hareketine kaldığı yerden devam ediyor olması TL’yi olumsuz 

ayrıştırırken, TL’ye yönelik carry pozisyonlarında görülen azalma da USDTRY 

paritesindeki geri çekilmelerin kalıcı olmasını engelleyen bir diğer faktör olarak 

karşımıza çıkıyor.  Brent petrol fiyatları dün yükseliş hareketine kaldığı yerden devam 

ederek varil başına 67,60$ seviyesi üzerine yükseldi.  

Dolar endeksindeki kısa vadeli düşüş eğiliminin devam etmesine rağmen, TL’deki 

negatif ayrışma nedeniyle USDTRY paritesinin bu sabah saatlerinde 5,46 seviyesi 

üzerindeki seyrini sürdürmekte olduğun görüyoruz. Bu noktada USDTRY paritesinin 

kısa vadede 5,45 – 5,50 seviyeleri arasındaki seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. 

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından yarın akşam Türkiye saatiyle 21:00’da 

açıklanacak olan FOMC toplantı kararı önemli olacak.  

Bugün ABD’de Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri açıklanacak. 

Almanya cephesinde ZEW Endeksleri, yurt içi piyasalarda ise Hazine ihaleleri takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’den gelen zayıf Sanayi Üretimi verilerinin ardından 

satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, yarın saat 21:00’da açıklanacak olan FOMC 

toplantısına yönelik piyasalardaki güvercin beklentilerin etkisi ile birlikte düşüş eğilimini 

devam ettirmekte. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile birlikte dünü yükselişle tamamlayan 

EURUSD paritesi ise bu sabah saatlerinde 1,1340 seviyesi üzerinde seyrediyor.   

Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere EURUSD paritesi, günlük 

grafiğindeki düşüş kanalının üst sınırına kadar yükselmiş durumda. Parite bu sabah 

saatlerinde kanal direncinin hemen altında seyrediyor. Bu noktada paritedeki kısa vadeli 

görünüm açısından söz konusu kanalın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı önemli olacak. 

Paritenin kanalı yukarı yönlü kırması durumunda kısa vadede 1,14 seviyesi üzerini hedef 

alması beklenebilir. Kanal direncinin aşılamaması durumunda ise paritenin yeniden 1,13 

seviyesi altına gerilemesini bekleriz. Paritenin kanal direnci civarındaki seyri yakından 

izlenecek.  

Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri 

yakından takip edilecek. Almanya cephesinde ise ZEW Endeksleri izlenecek. 
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XAUUSD 

Sabah bültenlerimizde sıklıkla altın fiyatlarındaki 1300 seviyesi altındaki seyrin kalıcı 

olmasını beklemediğimizi ve altını kısa vadede yeniden bu seviye üzerine yerleşmesini 

öngördüğümüzü belirtiyorduk. Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin dün gün içerisinde 

de devam etmesi ve dolar endeksinin görece zayıf görünümünü koruması ile birlikte 

kayıplarını telafi etmeyi sürdüren ons altın, dün gün içerisinde 1310 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. 

Altın fiyatları bu sabah saatleri itibarıyla 1307 seviyesinin hemen üzerinde hareket 

etmekte. Bu noktada, küresel büyümeye yönelik mevcut riskler ve piyasalardaki güvenli 

liman talebi ile birlikte altın fiyatlarındaki geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı olarak 

sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Gerek teknik göstergeler gerekse de küresel 

piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden altın talebi, ons altın fiyatlarındaki mevcut 

gerilemenin bir düzeltme olarak sınırlı kalabileceğini ve altın fiyatlarındaki geri çekilme 

hareketlerinin alım fırsatı verebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile altın fiyatlarında 1300 

seviyesi altındaki kalıcı bir seyir beklememekle birlikte, altını önümüzdeki dönemde 

yeniden 1320 seviyesini hedef alabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri 

yakından takip edilecek. Almanya cephesinde ise ZEW Endeksleri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,833 %0.4 %1.8 %1.9 -%2.6 %13.0

DAX 11,657 -%0.2 %1.0 %3.1 -%4.6 %10.4

FTSE 7,299 %1.0 %2.4 %1.7 -%0.4 %8.5

Nikkei 21,585 -%0.1 %0.2 %1.2 -%8.9 %7.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,595 %1.2 %3.7 %2.8 %8.3 %14.6

Çin 3,096 -%0.2 %1.0 %12.1 %13.1 %23.9

Hindistan 38,095 %0.1 %1.6 %7.9 %2.7 %5.7

Endonezya 6,509 -%0.4 %2.1 -%0.1 %10.4 %4.7

Rusya 2,484 %0.3 %0.7 %1.0 %3.3 %4.8

Brezilya 99,994 %0.9 %2.0 %2.4 %27.9 %13.8

Meksika 42,210 %1.0 %1.5 -%1.8 -%15.0 %1.4

Güney Afrika 56,770 %1.3 %2.1 %2.9 %0.6 %7.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %1.7 -%8.6 a.d. %2.4 -%48.5

EM VIX 16 %5.3 -%9.8 a.d. -%20.1 -%35.0

MOVE 45 -%2.4 %0.2 a.d. -%6.3 -%32.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4678 %0.4 %0.4 %3.2 -%14.4 %3.4

Brezilya 3.7917 -%0.6 -%1.3 %1.5 -%8.9 -%2.1

Güney Afrika 14.4494 %0.3 %0.8 %2.4 -%3.1 %0.7

Çin 6.713 %0.0 -%0.2 -%0.8 -%2.2 a.d.

Hindistan 68.5338 -%0.8 -%1.9 -%3.9 -%6.1 -%1.8

Endonezya 14239 -%0.2 -%0.4 %0.9 -%4.1 -%1.0

CDS *

Türkiye 310.7 -7.8 -11.0 14.2 -67.2 -184.9

Brezilya 153.2 -1.3 -2.8 -5.1 -80.3 -60.6

Güney Afrika 176.0 -1.3 -2.1 -9.7 1.8 -76.1

Endonezya 82.9 -2.6 -2.0 -24.5 -1.5 -48.0

Rusya 125.9 -0.6 0.8 -17.2 -12.2 -44.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.1 0.0 0.7 1.2 -2.9 -0.3

Brezilya %8.8 0.0 -0.1 -0.1 -3.5 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 0.0 -0.1 -0.8 -0.1

Endonezya %7.7 0.0 -0.2 -0.3 -0.7 -0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 -0.03 -0.22 0.00 -0.88 a.d.

Brezilya %5.4 -0.01 -0.03 a.d. -0.87 0.22

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.02

Endonezya %4.1 -0.06 -0.12 a.d. -0.47 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.54 %0.6 %1.4 %1.6 -%14.5 %25.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.09 %1.0 %4.1 a.d. -%15.4 %30.1

Altın - USD / oz 1301.5 -%0.1 %0.8 a.d. %8.6 %1.6

Gümüş - USD / t oz. 15.251 %0.0 %0.4 a.d. %8.3 -%1.9

Commodity Bureau Index 420 %0.1 %1.5 a.d. %2.4 %2.6

* 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. 

 

 

 

 


