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Piyasa Yorumu 

Dün sanayii ve hizmet endekslerindeki sert satışlara bağlı olarak %1,5 

değer kaybeden BİST-100 endeksi günü 103.310 seviyesinden 

kapattı. 

Veri takviminde yurtiçi veri açıklamasında Mart ayı Tüketici Güven 

Endeksi takip edilecek olup, yurtdışında ise ABD’de Philadelphia Fed 

İmalat Endeksi takip edilecek. Dün akşam Fed’in kararı küresel 

piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu ve bunun 

yansımasını Asya piyasalarında hafif alıcılı seyir olarak izliyoruz. GOÜ 

para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını ancak Türk 

Lirası’nın olumsuz yönde ayrıştığını görüyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde, dün açılışta yine 105.000 

denemesi gerçekleşti ve bu kez sert bir satışla Cuma günü kapanış 

seviyesine geriledik. Dünkü kayıpla haftalık kazançlar silinmiş oldu. 

Kurun gerilemesi ile dolar bazlı düşen kanal desteği 104.000/104.500 

aralığına geriledi. Bugün dünkü düşüş sonrasın da tepki hareketi 

bekliyoruz. Fakat 104.000/104.500 aralığında yeniden satış 

gerçekleşmesi ve kırılamaması durumunda bu kez gün içerisinde 

103.000 desteği üzerinde baskı artabilir. 103.000 kırılması geçen 

hafta ortasından bu yana güçlenmeyi durdurur. Bu sabah Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Çeşitli sektörlerdeki ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran’a kadar 

uzatıldı. 

▪ Bazı vadelerde DTH’lara uygulanan stopaj oranlarında artış 

gerçekleştirildi. 

▪ Saat 10:00’da Mart ayı Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da haftalık yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Çimsa – İspanya’da çimento fabrikası satın alınması hk. 

▪ Sasa - Hermes kredisi kesin onayı hk. 

▪ Otomotiv sektörü - Şubat ihracat rakamları açıklandı. 

▪ Vestel - Whirlpool EMEA S.p.A ile imzalanan Niyet Mektubu hk. 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8 - 15 Mart)

                   Mart Tüketici Güven Endeksi

25 Mart     2018 İş Gücü İstatistikleri

                   Mart Reel Kesim Güven Endeksi

26 Mart     Hazine İhaleleri (2yıl, 6 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,310 -%1.5 %1.1

BIST-30 129,621 -%1.7 %0.9

Banka 142,428 -%0.3 %3.5

Sanayi 122,951 -%1.6 %1.7

Hizmet 72,037 -%1.8 -%1.9

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 18.36 18.64 18.71

10 yıllık bono faizi 16.08 16.21 15.36

Kur

USD/TL 5.47 %0.3 %3.3

EUR/TL 6.21 %0.8 %3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.84 %0.6 %3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 159 158 162

Ortalama işlem hacmi * 1.78 1.54 1.52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 7.0x 5.0x

PD/DD 0.93x 0.95x 0.83x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.58x 0.52x

FD/Satışlar 1.00x 1.00x 0.88x

FD/FAVÖK 5.7x 5.7x 4.8x

Kar büyümesi %14.4 %2.3 %39.7

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %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 

Çeşitli sektörlerdeki ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran’a kadar 

uzatıldı 

Hükümet beyaz eşyada ÖTV ve bazı otomobillerde yapılan ÖTV indirimlerini 30 

Haziran’a kadar uzattı. Mobilyada KDV’yi % 18’den %8’e indiren karar da 30 

Haziran’a kadar uzatıldı. Tapu harcı indirimi ise yıl sonuna kadar devam edecek. 

• Söz konusu vergi indirimleri geçen sene Kasım ayından tanıtılmıştı. İkinci kez 3 

aylık bir uzatma kararı alınıyor.  

Bazı vadelerde DTH’lara uygulanan stopaj oranlarında artış gerçekleştirildi 

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre 1 yıldan uzun vadedeki DTH’lara uygulanan 

stopaj oranı %13’ten %18’e çıkarıldı. 6 ay ile 1 yıl arasındaki vadeli DTH hesaplarına 

uygulanan stopaj oranı %15’dan %20’ye çıkarılırken, 6 aya kadar vadelerdeki stopaj oranı 

%18’den %20’ye yükseltildi.  

Saat 14:30’da haftalık yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da 8 – 15 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklanacak. Yıl başından beri bakıldığında hisse senedi 

piyasasına net giriş 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu girişin önemli bir 

bölümü Ocak ayında gerçekleşti. 

• Tahvil piyasası tarafında ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya 

devam ettiği görülüyor. Yılbaşından beri tahvil piyasasında net yabancı 

çıkışı 828 milyon dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku 

içerisindeki payı ise %14,2’a geriledi. (Yılbaşında %15,3 idi) 

Para ve banka istatistikleri cephesinde ise Mart ayının ilk haftasında yerleşiklerin 

DTH artışlarının devam ettiği görüldü.  

• Özellikle bireyler tarafındaki talebin ön plana çıktığı görülüyor. Bireyler 

Ağustos ayından beri döviz pozisyonlarını artırmaya devam ediyor. (toplam 

14,7 milyar dolar) 

Saat 10:00’da Mart ayı Tüketici Güven Endeksi açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Mart ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Şubat 

ayında tüketici güven endeksi 57,9 olarak gerçekleşerek, zayıf resmi korumaya 

devam etti. 

• 3 aylık ortalama endeks değerlerinde de trendin oldukça zayıf bir yeri işaret 

ettiği görülüyor. 
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Şirket Haberleri 

Çimsa – Şirketten gelen açıklamda, Cemex, İspanya'da yerleşik Cemex Espana S.A.'nın 

sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nı 180 milyon Amerikan Doları bedelle satın 

alınması hususunda uzlaşaya vardığı ve bu satın almaya ilişkin sözleşme müzakereleri 

devam ettiği bildirildi. Cemex yaptığı açıklamada nihai sözleşmenin Nisan ayında 

imzalanmasını ve işlemin 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanmasını öngördüğünü 

açıkladı. 2018 yılı sonu itibariyle, Çimsa’nın net borcu 1,263 milyon TL olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0,9 ve net borç/FAVÖK rasyosu 3,3 seviyesinde bulunmaktadır. 

Sasa – Şirketten gelen açıklamada ciroya katkısı yıllık 1.020 Milyon Usd olan Polimer, Poy 

ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi ile Pet Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımlarının finansmanı 

kapsamında Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (ECA- Export Credit Agency)  Hermes'e  (Euler 

Hermes Aktiengesellschaft) yapılan ve prensipte onaylandığı daha önce kamuoyu ile 

paylaşılmış olan 232 Milyon EUR tutarında 2 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli kredi 

başvurusu kesin olarak onaylanmış ve kredi kullanıma hazır hale gelmiştir. 

Otomotiv sektörü - Otomotiv Sanayicileri Derneği Şubat 2019 verilerini açıkladı. Ford 

Otosan’ın ihracatı Şubat’ta %17 yıllık daralmayla 29,3 bin adet seviyesinde 

gerçekleşirken, Tofaş’ın ihracatı %40, 15.8 bin adede geriledi. Ford Otosan’ın normalin 

üzerinde gerçekleşen Ocak ayı satışları ve Şubat 2018’deki yüksek baz etkisi nedeniyle 

Şubat 2019 hacimlerinde gerileme öngörüyorduk. Tofaş’ta ise Şubat ayında görülen 

daralma şirketin 2019 beklentisi %10-18 daralmanın altındadır. Tofaş’ın ihracat gelirinin 

bir kısmı al-ya da-öde kontratlarıyla güvence altına alındığından dolayı hacimdeki sert 

daralmanın karlılığa etkisi daha sınırlı olacaktır. Ford Otosan’ı AL tavsiyesi ve 64TL hedef 

fiyatla ve Tofaş’ı AL tavsiyesi ve 24 TL hedef fiyatla bağenmeye devam ediyoruz. 

Vestel Elektronik - Whirlpool EMEA S.p.A'ya ait Indesit ve Hotpoint markalı beyaz eşya, 

klima ve küçük ev aletlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere montaj, satış sonrası servisleri 

ve çağrı merkezi hizmetlerinin, şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret A.Ş. tarafından 

verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret A.Ş. ile Whirlpool EMEA S.p.A arasında bağlayıcı 

olmayan bir Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Fed, Mart ayı toplantısı sonucunda 2019 yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini 2’den 

0’a düşürürken, 2020 yılı için artırım beklentisini değiştirmeyerek 1’de bıraktı. Fed 

toplantısıyla ilgili dikkatlerin yoğunlaştığı diğer bir konu bilançonun küçültülmesiydi. 

Bilanço küçültülmesinin Eylül'de sona ermesini öngören Fed, bilanço azaltmasının 

Mayıs'tan itibaren tahvillerde aylık 15 milyar dolar ile yarıya ineceği belirtildi. Fed aynı 

zamanda büyüme ve enflasyon tahminlerini de aşağı çekti.  

Hatırlayacağımız üzere Fed’in Mart toplantısına ilişkin piyasalardaki baz senaryo: 2019 

faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço 

azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme 

“tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidilmesi yönündeydi. Burada risklerin FED’in 

“daha güvercin” olması yönünde olduğunu belirtmiş ve faiz artırımı beklentilerinin 

daha da aşağı çekilmesi ve bilanço azaltımı sonlandırılmasına ilişkin bir tarih 

paylaşımı durumunda USDTRY paritesinde 5,40 seviyesine doğru bir geri çekilme 

görülebileceğini ifade etmiştik. Fed’in piyasa beklentilerinden daha güvercin bir ton 

ortaya koyması sonrasında dolar endeksi değer kaybederek 96,50 seviyesinden 95,74 

seviyesine kadar gerilerken, USDTRY paritesi de 5,4630 seviyesinden 5,4079’a indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,43 seviyesi civarında seyrediyor. Zayıf dolar 

ile birlikte bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki coşkulu 

havanın devam ettiği görülüyor. Bu noktada kurda bugün içerisinde 5,40 – 5,45 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.    
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EUR/USD 

Dün akşamki Fed açıklamaları sonrasında değer kaybeden dolar endeksi, EURUSD 

paritesini yeniden 1,14 seviyesi üzerine taşıdı. Hatırlayacağımız üzere Fed’in Mart 

toplantısına ilişkin piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e 

düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya 

bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidilmesi 

yönündeydi. Ancak Fed dünkü açıklamalarında 2019 yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini 

2’den 0’a düşürürken, 2020 yılı için artırım beklentisini değiştirmeyerek 1’de bıraktı. 

Bunun yanı sıra bilanço küçültülmesinin Eylül'de sona ermesini öngören Fed, bilanço 

azaltmasının Mayıs'tan itibaren tahvillerde aylık 15 milyar dolar ile yarıya ineceği 

belirtildi. Fed aynı zamanda büyüme ve enflasyon tahminlerini de aşağı çekti. 

Fed’in piyasa beklentilerinden daha güvercin bir ton ortaya koyması sonrasında dolar 

endeksi değer kaybederek 96,50 seviyesinden 95,74 seviyesine kadar gerilerken, EURUSD 

paritesi ise 1,1350 seviyesinden1,1440 seviyesi üzerine yükseldi ve aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği üzere kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı. Parite bu 

sabah saatleri itibarıyla 1,14 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor.  Bu noktada EURUSD 

paritesinin kısa vadede 1,14 – 1,1450 bandındaki seyrini sürdürmesini bekliyoruz. 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarındaki düşüş hareketlerinin alı fırsatı olarak sınırlı kalmasını ve altının kısa 

vadede yeniden 1320 seviyesini hedef almasını beklediğimizi analizlerimizde sıklıkla 

belirtiyorduk. Dün akşam Fed’den gelen açıklamaların piyasa beklentilerden daha 

güvercin bir tona işret etmesi sonrasında dolar endeksinde oluşan gerileme, altın 

fiyatlarının yeniden 1320 seviyesine doğru yükselişe geçmesini sağladı.  

Fed, Mart ayı toplantısı sonucunda 2019 yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini 2’den 0’a 

düşürürken, 2020 yılı için artırım beklentisini değiştirmeyerek 1’de bıraktı. Fed 

toplantısıyla ilgili dikkatlerin yoğunlaştığı diğer bir konu bilançonun küçültülmesiydi. 

Bilanço küçültülmesinin Eylül'de sona ermesini öngören Fed, bilanço azaltmasının 

Mayıs'tan itibaren tahvillerde aylık 15 milyar dolar ile yarıya ineceği belirtildi. Fed aynı 

zamanda büyüme ve enflasyon tahminlerini de aşağı çekti. Hatırlayacağımız üzere Fed’in 

Mart toplantısına ilişkin piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 

1’e düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin 

sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyona 

gidilmesi yönündeydi. 

Fed’in piyasa beklentilerinden daha güvercin bir ton ortaya koyması sonrasında dolar 

endeksi değer kaybederek 96,50 seviyesinden 95,74 seviyesine kadar gerilerken  altın 

fiyatları ise 1300 seviyesinden 1320 seviyesine doğru yükselişe geçti. Bu sabah 

saatlerinde 1318 seviyesi üzerinde hareket eden altın fiyatlarının kısa vadede 1320 

seviyesi üzerini hedef almasını ve bu seviye üzerine yerleşmesini beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,824 -%0.3 %0.5 %1.8 -%3.6 %12.7

DAX 11,604 -%1.6 %0.3 %1.6 -%6.7 %9.9

FTSE 7,291 -%0.5 %1.8 %1.7 -%2.7 %8.4

Nikkei 21,609 %0.2 %1.5 %0.7 -%9.5 %8.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,310 -%1.5 %1.1 %0.8 %5.4 %13.2

Çin 3,091 %1.0 %4.4 %13.5 %11.6 %25.2

Hindistan 38,387 %0.1 %1.7 %6.9 %4.2 %6.4

Endonezya 6,483 %0.1 %1.2 -%0.7 %8.9 %4.8

Rusya 2,504 %0.4 %1.4 %1.4 %3.2 %5.7

Brezilya 98,041 -%1.6 -%0.9 %1.1 %23.4 %11.6

Meksika 43,156 %1.8 %3.4 -%1.0 -%12.5 %3.6

Güney Afrika 56,146 -%1.2 %0.6 %1.2 -%1.8 %6.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %2.6 %3.7 -%0.8 %17.9 -%45.3

EM VIX 17 %0.7 -%4.6 -%5.5 -%12.1 -%33.1

MOVE 43 -%2.6 -%4.6 -%4.5 -%13.8 -%36.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4234 -%1.0 -%0.6 %1.8 -%12.5 %2.5

Brezilya 3.7763 -%0.3 -%1.1 %1.2 -%7.4 -%2.5

Güney Afrika 14.2596 -%1.7 -%1.1 %1.8 -%0.2 -%0.6

Çin 6.6945 -%0.3 -%0.2 -%0.4 -%2.2 a.d.

Hindistan 68.83 -%0.2 -%1.0 -%3.2 a.d. -%1.3

Endonezya 14188 -%0.3 -%0.5 %1.0 -%4.5 -%1.4

CDS *

Türkiye 334.7 23.0 -10.1 0.8 -35.0 -167.0

Brezilya 164.8 14.8 -6.7 -6.9 -69.8 -44.2

Güney Afrika 196.5 18.8 1.5 -10.9 6.5 -57.0

Endonezya 91.4 9.4 -3.5 -22.9 -1.6 -36.3

Rusya 136.0 10.6 -0.3 -13.5 -7.0 -30.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.1 -0.1 0.2 0.7 -2.9 -0.3

Brezilya %8.7 -0.1 0.0 -0.3 -3.3 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.0 a.d. 0.0

Endonezya %7.7 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 -0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 0.08 0.07 0.04 -0.47 a.d.

Brezilya %5.3 -0.05 -0.09 -0.09 -0.63 0.17

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.02

Endonezya %4.1 0.02 -0.08 -0.11 -0.48 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68.5 %1.3 %1.4 %2.1 -%13.0 %27.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.83 %1.4 %2.7 %5.1 -%15.5 %31.8

Altın - USD / oz 1301.7 -%0.4 -%0.6 -%3.1 %7.9 %1.6

Gümüş - USD / t oz. 15.245 -%0.4 -%0.9 -%5.8 %7.2 -%1.9

Commodity Bureau Index 421.99 %0.3 %0.6 %2.0 %2.0 %3.1

* 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. 

 

 

 

 


