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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi Cuma gününü %0,8’lik yükselişle 1.324 puandan 

tamamladı. Sanayi hisselerindeki pozitif ayrışma ön plana çıkarken, 

bankacılık sektörü yatay bir seyir izledi.  

Türk lirası haftanın son işlem gününde Perşembe günkü kazançlarının 

bir kısmını geri verirken, gün içinde 7,53 – 7,71 bandında hareket 

eden USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 377,54 baz puan olurken, AOFM ise %14,96’ya yükseldi. 

Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda, bu sabah saatlerinde 

Asya piyasalarında karışık bir seyir olduğunu, ABD endeks 

vadelilerinde ise alıcılı bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz. 

Bugün yurt içinde Ekim ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Kasım ayı öncü PMI 

verileri ve ABD Ekim Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi izlenecek.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günkü 

analizimizde “1324 direncini test etmesini bekliyoruz. 1312 üzerinde 

kapanış ile birlikte kısa vadeli taban oluşumunu tamamladık buna 

göre 1312 üzerinde konsolide olup, 1324 direncini kırarsak 1360 

direncine kadar yükseliş devam edebilir.1312 desteğinin altında 

kapanışlarda 1268 kanal desteğimiz olarak izlenebilir.” demiştik. 

Cuma günü seans içi yükselen kanal ana direncini, kanal boyunca 

zorladık ve geçemedik. Yeni haftaya Cuma günü olduğu gibi 1310-

1327.5 bandında başlıyor olacağız. Son iki işlem gününde yükselen 

kanal direnci geçilememiş olması nedeniyle 1310 desteğine geri 

çekilme görebiliriz. 1310 üzerinde konsolide olduğumuz sürece 

dengelenme ve yukarı yön devam edecektir.1310 kırılırsa; 1272 

desteğine geri çekilme yaşanır.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

23 – 27 Kasım haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ Saat 11:00’de Ekim ayı Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. 

▪ Tüketici Güven Endeksi Kasım’da %2,2 gerileyerek 80,1 oldu 

▪ TCMB haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini de %15’e 

yükseltti. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ SASA - PTA yatırımı kapsamında anlaşma imzalanması 

▪ TAVHL - Çukurova Havalimanı İhalesi sonucu 

▪ TRCAS – Denizli’de petrol arama faaliyetleri hk. 

▪ YKSLN - %50,08081 bedelsiz sermaye artırımı hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Kasım    Ekim ayı Yabancı Ziyaretçi verileri

24 Kasım    Hazine ihaleleri (7y değişken faiz, 10y sabit kup.)

                   Kasım Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO verileri

26 Kasım    Haftalık yabancı portföy hareketleri (13 -20 Kasım)

                   Haftalık para ve banka istatistikleri (13 - 20 Kasım)

27 Kasım    Kasım Ekonomik Güven Endeksi 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.324 %0,8 %2,5

BIST-30 1.479 %0,6 %2,5

Banka 1.496 -%0,2 %3,1

Sanayi 1.998 %1,7 %3,7

Hizmet 1.113 %0,5 %0,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15,00 11,75 11,75

AOFM 14,96 14,56 12,47

2 yıllık bono faizi 13,88 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 11,92 12,39 13,35

Kur

USD/TL 7,58 -%0,7 -%3,8

EUR/TL 9,00 -%0,2 -%3,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,29 -%0,5 -%3,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 217 207 196

Ortalama işlem hacmi * 6,72 5,98 4,77

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 1,00x 0,90x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,53x 0,47x

FD/Satışlar 0,87x 1,20x 0,98x

FD/FAVÖK 5,9x 7,8x 5,9x

Kar büyümesi -%9,0 -%11,2 %68,9

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,3 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,3 %4,0

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_23_-_27_Kasim.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

23 – 27 Kasım haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Saat 11:00’de Ekim ayı Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak 

Turizm sektörü gelirlerinde bir kıpırdanma takip ediliyor olsa dahi, halen oldukça zayıf 

bir resim çiziyor. Buna göre 2Ç20’de sıfıra yakın bir turizm geliri sonrasında, 3Ç20’de 

brüt turizm gelirlerinin 4,6 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu iyileşmeye rağmen, 3Ç20 

performansı yıllık %62,5 oranında düşüşü işaret ediyor. DHMİ Ekim ayı yolcu sayılarının 

yabancı ziyaretçi sayılarıyla oldukça güçlü bir korelasyon içinde olduğunu takip 

ediyoruz. Buna göre Ekim ayı DHMİ yurtdışı yolcu sayısı 3,7 milyon olarak 

gerçekleşirken, bir önceki yıla göre %66 daralma kaydetti. Yıllıklandırılmış olarak 

baktığımızda yurtdışı yolcu sayılarında yıllık %62 düşüş olduğu görüldü. Bu veriler 

ışığında Ekim ayı yabancı ziyaretçi sayısında da yıllık benzer bir düşüş takip edilebilir. 

Tüketici Güven Endeksi Kasım’da %2,2 gerileyerek 80,1 oldu 

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre %2,2 

olrnında gerilerken 80,1 seviyesine düştü. Alt kalemlerine baktığımızda genele yayılan 

bir zayıflama olduğu dikkat çekiyor. Tüketim eğilimi açısından yakından takip ettiğimiz 

gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim malı ya da otomobil almaya ilişkin 

endekslerin de sırasıyla %1,2 ve %4,5 oranlarında düşüşler kaydettiği takip edildi.  

TCMB haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini de %15’e yükseltti 

TCMB, geçtiğimiz hafta politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan 

TL faizi de %13,25 seviyesinden %15’e yükseltti. Sözkonusu karar ile beraber PPK karar 

notunda vurgulanan “politika faizi parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır” 

söylemi güçlendirilmiş oldu.  

 

  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_23_-_27_Kasim.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Sasa Polyester - PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirketimiz ile TECNICAS 

REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için 

Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması imzaladı. 

Yatırımın 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi hedeflendiği bildirildi. 

Tav Havalimanları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 

tarihinde yapılan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle 

yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine en iyi teklifin başka bir şirket 

tarafından verildiği öğrenildiği bildirildi. 

Turcas Petrol - Şirket tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017, 2 Mayıs 

2018 ve 28 Şubat 2020 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas 

Petrol A.Ş. ("Turcas") olarak, jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirilen bilgi 

birikimi ve tecrübenin kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle genişletilme 

hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama 

Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG 

tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım 

Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu.  İlgili program 

uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj 

çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması 

öngörülmüştü.  Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet 

Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru 

değerlendirilmiş ve kabul edilmişti. Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim 

potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin 

gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 

28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma 

hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki 

arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmekteydi. 

Pandemi döneminin petrol piyasaları üzerindeki etkilerine de bağlı olarak Perenco'nun 

Farm-Out Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda söz konusu sözleşmeyi tek 

taraflı fesh etme hakkını kullanma talebi Turcas Petrol’e ulaştı.  Bu kapsamda Farm-Out 

Sözleşmesi sona erecek olup MAPEG'e yapılan ruhsat sahasındaki arama ruhsatı 

kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi yönündeki başvurunun geri 

çekilmesi için gerekli işlemler yapılacağı bildirildi. 

Yükselen Çelik -  Yönetim Kurulu  %50 oranında Bedelsiz Sermaye Artışı yaparak 

ödenmiş sermayesini 86.620.000 TL’den 130.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı.  
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Türk lirası haftanın son işlem gününde Perşembe günkü kazançlarının bir kısmını geri 

verirken, gün içinde 7,53 – 7,71 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü 

yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 377,54 baz puan olurken, AOFM ise 

%14,96’ya yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,6650 seviyesinden işlem görüyor. Kurdaki 

teknik görünüme baktığımızda, kısa vadede düşüş eğiliminin devamlılığı açısından 100 

günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. En son Kasım 2019’da 

test edilmiş olan ve mevcut durumda 7,50 seviyesi civarına denk gelen 100 günlük 

hareketli ortalama kurda güçlü bir destek bölgesi olarak ön plana çıkıyor ve düşüş 

hareketinin sürmesi açısından bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması önem arz ediyor. 

Momentum ve trend göstergeleri, USDTRY’nin 100 günlük hareketli ortalamasının 

altına inmekte zorlanabileceğini ve mevcut düşüşün 7,50 bölgesinden hız 

kaybedebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile, teknik göstergelerin işaret ettiği üzere 

kurun 7,50’nin altına inmekte başarısız olması durumunda kısa vadede 7,50 – 7,80 

seviyeleri arasında bir bant hareketi oluşması beklenebilir. Ancak bu noktada, 

göstergelerin aksine kurun 7,50’nin altına gerilemesi durumunda (ki burada temel 

faktörler etkili olacaktır) düşüşün 7,20 seviyesine doğru hız kazanabileceğini ifade 

etmemizde fayda var.  

Bugün yurt içinde Ekim ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD ve 

Avrupa’dan gelecek olan Kasım ayı öncü PMI verileri ve ABD Ekim Ayı Chicago Fed 

İmalat Endeksi verisi izlenecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Cuma günü 1,1850 – 1,1895 bandında hareket eden ve günü yükselişle tamamlayan 

EURUSD paritesinde, 1,19 direnci civarındaki seyrin sürdüğünü görüyoruz. EURUSD 

paritesi geçtiğimiz hafta Salı gününden bu yana kısa vadeli işlem bandının üst sınırına 

denk gelen 1,19 direnicini yukarı yönlü kırma ve bu seviye üzerinde bir kapanış 

gerçekleştirme çabası içerisinde. EURUSD paritesinin bu girişimlerinin şu ana kadar 

başarısız olduğunu görmekteyiz.  

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle 1,1875 seviyesinden işlem görüyor. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, paritedeki kısa vadeli görünüm açısından 1,19 direncini 

izlemeye devam ediyoruz. Bu direncin aşılamaması durumunda paritede aşağı yönlü 

hareketlerin ön plana çıkabileceği ve 1,18 seviyesi altının hedef alınabileceği 

görüşündeyiz. 1,19 direncinin aşılması durumunda ise paritedeki yükselişin hız 

kazanması ve paritenin ilk etapta 1,1950 – 1,20 bandını hedef alması söz konusu 

olabilir.  Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün Euro Bölgesi ve ABD’den 

gelecek olan Kasım ayı öncü PMI verileri önemli olacak. Verilere ilişkin piyasa 

beklentilerine ve parite üzerindeki olası etkilerine ilişkin yazımıza Global Piyasalar 

bültenimizin Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Kasım ayı öncü PMI 

verilerinin yanı sıra ABD Ekim Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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XAUUSD 

1850 desteği üzerinde tutunmaya ve 1850 – 1900 bandında hareket etmeye devam 

eden ons altın, Cuma günü 1860 – 1880 seviyeleri arasında dar bir bantta seyretti. Ons 

altın fiyatlarının son 10 gündür 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketini 

koruduğunu görmekteyiz. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1874 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda, 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu ve fiyatların bu seviye 

üzerinde tutunmaya devam ettiğini görmekteyiz. Kısa vadede 1850 – 1900 bant 

hareketinin sürmesini beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması 

çıkması açısından 1900 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı yakından takip edeceğiz. 1900 

seviyesinin aşılması durumunda ons altındaki yükseliş hareketinin 1920 seviyesine 

doğru hız kazanması beklenebilir. Piyasalardaki risk iştahı ve ons altındaki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan Kasım ayı öncü PMI 

verileri önemli olacak. Verilere ilişkin piyasa beklentilerine ve altın fiyatları üzerindeki 

olası etkilerine ilişkin yazımıza Global Piyasalar bültenimizin Makroekonomik Gelişmeler 

bölümünden ulaşabilirsiniz.   

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Kasım ayı öncü PMI 

verilerinin yanı sıra ABD Ekim Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.558 -%0,7 -%0,8 %2,7 %20,4 %10,1

DAX 13.137 %0,4 %0,5 %3,9 %18,6 -%0,8

FTSE 6.351 %0,3 %0,6 %8,4 %6,0 -%15,8

Nikkei 25.527 -%0,4 %0,6 %8,6 %25,2 %7,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.324 %0,8 %2,5 %11,2 %28,5 %15,7

Çin 3.378 %0,4 %2,0 %3,0 %20,0 %10,7

Hindistan 43.882 %0,6 %1,0 %7,9 %43,1 %6,4

Endonezya 5.572 -%0,4 %2,0 %9,0 %22,6 -%11,6

Rusya 3.051 %0,1 %0,9 %8,3 %12,6 %0,2

Brezilya 106.043 -%0,6 %1,3 %4,7 %29,0 -%8,3

Meksika 41.905 %0,1 %3,9 %8,3 %17,1 -%3,8

Güney Afrika 56.615 -%0,2 -%1,0 %2,3 %12,9 -%0,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 24 %2,6 %2,6 -%19,3 -%15,3 %72,0

EM VIX 22 -%1,5 -%0,4 -%15,1 -%24,7 %27,2

MOVE 42 -%2,8 -%1,5 -%30,0 -%28,1 -%27,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,6368 %1,1 -%0,2 -%2,9 %12,5 %28,4

Brezilya 5,3893 %1,5 -%1,4 -%3,9 -%5,3 %33,7

Güney Afrika 15,3985 -%0,1 -%0,7 -%6,6 -%14,1 %10,0

Çin 6,563 -%0,3 -%0,7 -%1,7 -%7,5 -%5,7

Hindistan 74,1462 -%0,2 -%0,6 %0,9 -%2,2 %3,9

Endonezya 14165 %0,1 %0,0 -%3,4 -%3,7 %2,2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %8,1 0,1 0,4 0,5 a.d. a.d.

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

Endonezya %6,2 0,0 -0,1 -0,4 -1,3 -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,6 0,08 -0,16 -1,19 -1,61 -0,58

Brezilya %3,3 -0,03 -0,08 -0,26 -1,89 -0,41

Güney Afrika %4,5 -0,03 -0,05 -0,62 -1,51 -0,29

Endonezya %1,9 -0,01 -0,03 -0,17 -0,83 -1,00

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 44,96 %1,7 %5,1 %4,2 %25,8 -%31,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,15 %1,0 %5,0 %1,7 %25,9 -%31,0

Altın - USD / oz 1872,4 %0,6 -%0,7 -%2,0 %6,9 %22,9

Gümüş - USD / t oz. 24,363 %1,3 -%1,7 -%2,5 %35,3 %35,9

Commodity Bureau Index 423,53 %0,1 %2,1 %2,4 %15,1 %5,5

* 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. 

 

 

 

 

 

 


