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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,39’luk yükselişle 

115.190 puandan tamamladı.   

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında 

ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Haziran 

ayına ilişkin öncü PMI verileri (Markit İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI 

Endeksi verileri) izlenecek. Bu sabahki görünüme baktığımızda Asya 

piyasalarının hafif alıcılı seyretmekte olduğunu görüyoruz. ABD 

vadelilerinde de benzer bir görünüm söz konusu. Gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının orta 

sıralarda yer aldığı görülüyor. Türkiye 5 yıllık CDS priminin 479 baz 

puanda bulunduğu görülüyor. Bu gelişmeler ışığında BIST-100 

endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Teknik görünüme baktığımızda, 114.600 ana direncimizi kırdık ve gün 

içerisinde bu seviyenin üzerinde dengelenerek bir kapanış 

gerçekleştirdik. Son düzeltme seviyesinin kırılmış olması ve mevcut 

yükselen kanal direncinin çıkılması ile artan rekor işlem hacmi ile 

birlikte yükseliş kuvvetlenerek devam edebilir. 114.600-124.500 

bandına geçiş yaptık. Ara direnç olarak 116.200 izlerken, ana 

desteğimiz 114.600 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 3 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye 

endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. 

▪ Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 62,6 olarak gerçekleşti. 

▪ Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayındaki düşüş 

oranında (%99,3) gerileme kaydetti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Beyaz Eşya Sektörü – TURKBESD Mayıs ayı satış verilerini 

açıkladı. 

▪ DOHOL – Suzuki Motorlu Araçlar satışı hk. 

▪ IZMDC - Çelikhane kapasite artışı hk. 

▪ KARSN - Bozankaya Otomotiv ile Karsan arasında yapılacak devir 

işlemleri için Rekabet Kurumu onayı hk. 

▪ TDGYO – 1Ç20 sonuçlarını açıkladı. 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Haziran   Hazine İhaleleri (3 yıl, 5 yıl)

24 Haziran   Haziran Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

25 Haziran   Para Politikası Kurulu Toplantısı

                     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (12-19 Haz.)

                     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (12-19 Haz.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 115,190 %1.4 %5.1

BIST-30 133,572 %1.3 %5.5

Banka 134,065 %2.7 %7.4

Sanayi 146,439 %1.7 %4.2

Hizmet 103,812 %0.6 %6.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.75 9.75 9.75

AOFM 7.53 7.66 8.22

2 yıllık bono faizi 8.94 9.86 14.13

10 yıllık bono faizi 11.85 12.21 12.56

Kur

USD/TL 6.84 %0.3 %0.7

EUR/TL 7.67 %0.0 %3.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.26 %0.1 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 177 170 165

Ortalama işlem hacmi * 4.88 3.96 3.45

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9.0x 10.2x 6.4x

PD/DD 1.00x 0.93x 0.84x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.49x 0.45x

FD/Satışlar 0.86x 1.12x 0.92x

FD/FAVÖK 5.9x 7.2x 5.4x

Kar büyümesi -%10.7 -%11.5 %59.9

Özsermaye karlılığı %11.9 %9.6 %12.7

Temettü verimi %3.3 %3.1 %4.5

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 3 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye 

endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek 

Haziran başından bu yana toplam iç borçlanma 15,2 milyar TL’ye ulaştı. Hazine’nin 

Haziran ayında 12,4 milyar TL’lik iç borç itfası karşılığında yine oldukça yüklü bir 

borçlanma takvimi ile 27 milyar TL borçlanma projeksiyonu mevcut. Ancak daha önce 

programda yer almayan ihale / kira sertifikası doğrudan satışları gerçekleşebiliyor ve 

borçlanma projeksiyonun üzerine çıkılıyor. 

Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 62,6 olarak gerçekleşti  

Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 62,6 olarak gerçekleşirken, bir önceki ayki 59,5 

seviyesine göre %5,2 oranında iyileşme kaydetti. 

• 3 aylık HO verilerine göre ise 57,5 seviyesinden 59 seviyesine yükseliş görüldü.  

• Endeks gördüğü en düşük seviyeye göre %14 yukarıda bir yeri işaret etse dahi, 

halen tarihi düşük seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor.    

• Diğer taraftan geçen hafta BloombergHT tarafından açıklanan ön tüketici güven 

endeksi, çok daha hızlı bir toparlanmayı işaret etmişti.  

Alt kalemlere bakıldığında;  

• 12 ay sonrasında dayanıklı tüketim malları satın alma ihtimaline ilişkin endeks 

92,9 seviyesinden 93,2 seviyesine yükseliş kaydetti.  

• 12 ay sonrasında otomobil satın alma ihtimaline ilişkin endeks 9,1’den 11,3’e 

yükseldi. 

• 12 ay sonrasında konut satin alma ihtimali ise 5,9 seviyesinden 8,8 seviyesine 

yükseldi.  

Tüketici güven endeksi ile büyüme arasında oldukça sınırlı bir korelasyon mevcut. Bu 

çerçevede büyümenin en önemli belirleyicilerinden krediler tarafındaki gelişmeler 

özellikle yakından takip edilen bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde kredi 

artışının genel olarak nakit akışı çerçevesindeki problemler ve borç geri ödemeleri 

amaçlı olmaları dolayısıyla büyüme dinamikleri ile ilişkinin bir miktar zayıflaması 

beklenebilir. Zira özellikle ticari krediler tarafındaki hızlı yükselişin kısa vadede 

yatırımlara dönmesi beklenmiyor.  Yine de gelen yoğun kredi bazlı teşvikler 

çerçevesinde trend kredi büyümesindeki hız yılın ikinci yarısında toparlanma hızı 

üzerinde etkili olacak gibi gözüküyor. 

Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayındaki düşüş oranında 

(%99,3) gerileme kaydetti 

12 aylık kümülatif ziyaretçi sayısı 36,5 milyona gerilerken, yıllık %10 oranında düşüşü 

işaret etti. Pandemi öncesinde yıllık turist sayısının 45 milyonun üzerine çıktığını 

belirtmek gerekir.   Nisan ayında turizm gelirlerinin “0” olduğu takip edilmişti. Bu 

çerçevede Mayıs ayında da herhangi bir turizm geliri elde edilemeyeceği anlaşılıyor. 

• Bu gidişatın normalleşme adımlarına rağmen Haziran ayında da önemli bir 

toparlanmayı işaret etmeyeceğini düşünüyoruz.  

• Turizm sektöründeki derin gerileme, beklentimizin de üzerinde ilerliyor. Söz 

konusu olumsuz resim cari işlemler açığı tahminimiz üzerinde (GSYİH’nin 

%0,5’i) aşağı yönlü riskleri bir miktar daha artırıyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Beyaz Eşya Sektörü – Mayıs ayında, yurtiçi beyaz eşya satışları (6 ana ürün grubu) yıllık 

bazda %8 gerilerken aylık bazda %10 artarak 603 bin adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs 

döneminde ise yurtiçi satış hacmi, yıllık bazda, %2 artış kaydederek 2.83 milyon adet 

olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda ise, satış hacmi geçen senenin aynı ayına göre 

yatay kaldı. 

Doğan Holding - Yönetim Kurulu tamamı ödenmiş 67 milyon TL sermayesine %100 

oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de 

sahip olduğumuz, tamamı nama yazılı 67 milyon adet payın tamamının, Doğan Holding 

bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv ve motorlu araçlar ticaret ve pazarlama iş 

kollarının tek bir şirket çatısı altında toplanması amacıyla beher pay 1 Türk Lirası olacak 

şekilde toplam 67 milyon TL bedel karşılığında tamamı nakden ve peşin olarak, Doğan 

Holding’in ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı 

ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi 

22 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil 

edilmiştir. 

İzmir Demir Çelik – Yönetim Kurulu, şirketin mevcut ham çelik üretimindeki ortalama 

%3,5 olan payını yaklaşık %7'ye yükselterek sektördeki yerini güçlendirmek ve büyüyerek 

ciromuzu artırmak adına; çelikhane üretim kapasitesini iki katı olacak şekilde 1.400.000 

ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer 

araştırmaların yapılmasına karar verdi. 

Karsan - Rekabet Kurumu Karsan ile Bozankaya Otomotiv arasında 20 Mayıs 2020 

tarihinde akdedilen Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin 

Sözleşme ile Bozankaya Otomotiv'in ürün gamında yer alan 10,5 metre ile 25 metre 

arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri 

ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Karsan’a devredilmesi 

işlemine izin verdi. 

Trend GYO - 1Ç20 sonuçlarını 0.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 2.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 6 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı döneminde ise 44 bin TL idi. Şirket, 1Ç20'de 1 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %241 azalış gösterdi. 

Şirket, 1Ç20'de 1 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 

milyon TL zarar idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 azalarak 10 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Yeni haftanın ilk işlem gününde 6,8350 – 6,8750 bandındaki seyrini koruyan USDTRY 

paritesi, günlük azda yatay bir seyir izlemeye devam etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 

sert yükselişlerin ardından dün kazançlarının bir kısmını silen dolar endeksi 97,70 seviyesi 

üzerinden 96,90 seviyesi altına kadar geriledi. Dolar endeksinde dün etkili olan düşüş 

eğilimi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde alıcılı bir seyir 

hakimdi. Türk lirasının ise orta sıralarda seyrederek dolar karşısındaki yatay görünümünü 

koruduğunu gördük.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8480 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının orta sıralarda yer 

aldığı görülüyor. Türkiye 5 yıllık CDS priminin 478,60 baz puanda bulunduğu görülüyor. 

Dolar endeksi ise bu sabah saatlerinde 97,05 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

formasyonlar ve göstergeler USDTRY paritesinin bugün içerisinde 6,8350 – 6,8750 

bandındaki seyrini koruyabileceğini işaret ediyor.    

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya, Euro 

Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Haziran ayına ilişkin öncü PMI verileri (Markit 

İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri) izlenecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde EURUSD paritesinin 1,12 seviyesi altındaki seyrinin kalıcı 

olmasını beklemediğimizi ve paritenin yeniden 1,12 seviyesi üzerine yerleşmesini 

beklediğimizi belirtmiştik. Dolar endeksinin dün geçtiğimiz haftaki kazançlarının bir 

kısmını geri vermesinin de etkisi ile birlikte yeniden 1,12 seviyesi üzerine yükselen 

EURUSD paritesi, 1,1270 seviyesine kadar yükseldi ve dört günlük aralıksız düşüşün 

ardından dünü yükselişle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1265 seviyesinden işlem görüyor. Son dönemde 

dolar endeksinde oluşan güvenli liman alımları ve en son Cuma günü euroda görülen 

satış baskıları ile birlikte paritenin kazançlarını sildiğini ve 1,14 seviyesi üzerinden 1,11’li 

seviyelere kadar gerilediğini gördük. Ancak teknik göstergeler bize paritedeki bu düşüş 

eğiliminin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Öyle ki EURUSD paritesindeki uzun vadeli 

teknik görünüme baktığımızda, paritenin aylık grafiğinde oluşturmuş olduğu ve Mayıs 

2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını Haziran ayı itibarıyla yukarı yönlü 

kırmış olduğunu görmekteyiz. Teknik kurallar ve göstergeler bize EURUSD paritesindeki 

bu kanal kırılması hareketinin, uzun vadeli bir yükseliş eğiliminin başlangıcı olabileceğinin 

sinyalini veriyor. Ayrıca, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere EURUSD 

paritesi dünkü yükseliş hareketi ile kısa vadeli yükseliş kanalını da yukarı yönlü kırmış 

bulunuyor. Momentum ve trend göstergelerinin ürettikleri sinyalleri göz önünde 

bulundurarak EURUSD paritesinin önümüzdeki dönemde 1,15 seviyesi üzerini hedef 

alabileceği görüşündeyiz.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Haziran ayına ilişkin 

öncü PMI verileri (Markit İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri) izlenecek. 
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XAUUSD 

Piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden güvenli liman talebi ve dolar endeksinde 

dün etkili olan düşüş eğilimi çerçevesinde ons altın fiyatları dün yükselişini ikinci güne 

taşıdı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği sert yükselişlerin ardından dün kazançlarının bir 

kısmını silen dolar endeksi 97,70 seviyesi üzerinden 96,90 seviyesi altına kadar geriledi. 

Dolar endeksinde dün etkili olan düşüş eğilimi ve piyasalarda devam etmekte olan 

güvenli liman alımları ile birlikte 1763 seviyesi üzerine kadar yükselen ons altın, yaklaşık 

son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları Cuma günkü yükseliş 

hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Teknik 

açıdan bakıldığında fiyatların kanal kırılması sonrasında yükseliş eğilimini koruması 

beklenebilir. Bu sabah saatleri itibarıyla altın fiyatlarının 1750 seviyesi üzerinde 

tutunmakta olduğu görülüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler ons altının 1740 – 1770 

bandındaki hareketini sürdürebileceğinin sinyalini veriyor.   

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Haziran ayına ilişkin 

öncü PMI verileri (Markit İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri) izlenecek. 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Haziran 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.098 -%0,6 %1,9 %4,8 -%3,8 -%4,1

DAX 12.331 %0,4 %3,2 %11,4 -%7,4 -%6,9

FTSE 6.293 %1,1 %3,1 %5,0 -%17,0 -%16,6

Nikkei 22.479 %0,2 %4,7 %10,5 -%5,4 -%4,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 113.612 %1,0 %3,4 %10,3 %2,2 -%0,7

Çin 2.968 %0,3 %3,0 %5,8 -%1,0 -%2,4

Hindistan 34.732 %1,1 %5,7 %14,5 -%15,7 -%14,9

Endonezya 4.942 %0,0 %2,6 %8,7 -%21,4 -%21,6

Rusya 2.759 %1,3 %0,5 %1,8 -%8,5 -%9,4

Brezilya 96.572 %0,5 %4,1 %17,5 -%16,1 -%16,5

Meksika 38.405 %2,1 %1,9 %7,3 -%13,7 -%11,8

Güney Afrika 54.224 %0,5 %1,7 %8,1 -%5,6 -%5,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 35 %6,6 -%2,7 %15,0 %181,0 %154,9

EM VIX 32 -%6,1 -%16,4 %3,4 %105,3 %83,0

MOVE 53 -%3,1 -%4,2 -%11,1 -%0,5 -%8,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8528 %0,0 %0,6 %1,1 %15,4 %15,2

Brezilya 5,3114 -%1,2 %5,2 -%7,7 %30,6 %31,8

Güney Afrika 17,3316 -%0,8 %1,5 -%5,5 %21,8 %23,8

Çin 7,071 -%0,3 -%0,2 -%0,4 %0,9 %1,5

Hindistan 76,1862 %0,1 %0,4 %0,7 %7,3 %6,7

Endonezya 14100 %0,2 -%0,2 -%4,5 %0,8 %1,7

CDS *

Türkiye 469,4 -9,3 -9,8 a.d. 182,6 187,3

Brezilya 262,7 -1,7 2,9 -67,4 160,5 163,0

Güney Afrika 279,8 -9,5 -9,7 -95,3 113,2 116,5

Endonezya 123,8 -2,0 -32,8 -64,0 a.d. a.d.

Rusya 91,1 -4,1 -3,1 a.d. 33,9 36,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

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

Hindistan %5,9 0,0 0,1 0,1 -0,9 -0,7

Endonezya %7,2 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 -0,05 -0,23 a.d. 0,33 0,38

Brezilya %5,0 0,03 -0,02 -0,22 1,27 1,28

Güney Afrika %4,2 a.d. a.d. -0,86 0,31 0,34

Endonezya %2,6 -0,04 -0,05 -0,30 -0,32 -0,32

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 42,19 %1,6 %8,9 %21,8 -%36,6 -%36,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 39,75 %2,3 %9,6 %22,3 -%35,1 -%34,9

Altın - USD / oz 1745,9 %1,2 %1,0 %0,0 %18,1 %14,6

Gümüş - USD / t oz. 17,847 %1,9 %2,1 -%0,3 %4,6 -%0,4

Commodity Bureau Index 363,18 -%0,1 -%0,8 -%1,3 -%8,8 -%9,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim

Piyasalara Genel Bakış 
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

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

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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

Yatırım Merkezlerimiz 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Haziran 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 

 

 

 


