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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün özellikle yurtiçi politik haber akışının da etkisiyle satışların 

hızlandığı görüldü. Bu çerçevede BİST-100 günü 93.469 puandan 

%1,3 oranında aşağıdan kapadı.  İşlem hacmi son dört gündür 

gerçekleşen seviyesine yakın, zayıf gerçekleşti.  

Dün itibariyle gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse MHP Lider 

Bahçeli tarafından belirtildiği üzere Cumhur ittifakının yerel 

seçimlerde olmayacağının açıklanması piyasalarda olumsuz bir 

hareketlilik yarattı. Gelecek sene Mart ayında gerçekleştirilecek 

seçimler öncesinde haber akışının hızlanmasıyla piyasalar tarafında 

volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Yurtdışına bakıldığında 

bugün Asya tarafındaki hafif alıcılı seyrin yanında ABD 

vadelilerinde satışın ön plana çıktığı karışık bir resim görülüyor. 

Gelişmekte olan ülke kurlarında ise yataya yakın bir seyir dikkat 

çekiyor. Bu gelişmeler ışığında ve son birkaç gündür yaşanan 

satışlar sonrasında BİST tarafında bugün hafif toparlanma ile 

başlayacağımızı düşünüyoruz.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100’de üst üste 

dördüncü günü de ekside kapattı ve bir önceki 93.400’de ki dip 

yenilendi. Dip yenilenmesi ile birlikte teknik olarak düşen trende 

geçildi. Şimdi düşen trend içerisinde BIST tepki arayışı içerisinde 

olacak. Dün 92.650/93.000 destek bölgesinde tutunduk ama tepki 

üretemedik. Bugün bu destek bölgesi üzerinde 94.500’e doğru bir 

tepki gelişebilir. 94.500 üzerinde kapanışlarda ise kısa vadeli ancak 

satış baskısı ortadan kalkabilir ve tepki güçlenebilir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhur ittifakı yerel seçimlerde olmayacak.  

▪ Ekim Tüketici Güven Endeksi 57,3 olarak gerçekleşti.  

▪ Hazine iki ihale ile piyasadan 1,9 milyar TL borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akbank, Turkcell – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Bizim Toptan - 2018 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 

▪ Do&Co – THY’ye sağlanacak ikram servisi sözleşmesinin 15 yıl 

süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı. 

▪ Ostim Endüstriyel Yatırım – Bugün %100 bedelli sermaye 

artırımında bulunacak. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Ekim     Ekim Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

                   PPK Toplantısı

                   Haftalık yabancı portföy hareketleri (12 - 19 Ekim)

                   Haftalık para & banka istatistikleri (12 - 19 Ekim)

31 Ekim     Hazine Kasım dönemi iç borçlanma stratejisi

                   Eylül Dış Ticaret İstatistikleri

                   Eylül Yabancı Ziyaretçi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,469 -%1.3 -%5.1

BIST-30 116,210 -%1.2 -%5.2

Banka 111,456 -%1.8 -%4.6

Sanayi 118,237 -%1.0 -%5.7

Hizmet 68,139 -%1.0 -%4.2

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 26.05 25.84 26.56

10 yıllık bono faizi 19.65 19.12 18.28

Kur

USD/TL 5.77 -%0.1 -%7.9

EUR/TL 6.62 -%1.1 -%10.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.20 -%0.6 -%9.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 130 137 125

Ortalama işlem hacmi * 1.29 1.53 1.52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 6.0x

PD/DD 1.36x 1.00x 0.89x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.49x 0.45x

FD/Satışlar 1.43x 1.05x 0.88x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.3x

Kar büyümesi %49.2 %5.7 %16.9

Özsermaye karlılığı %15.4 %13.9 %13.0

Temettü verimi %2.7 %4.4 %5.1

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Cumhur ittifakı yerel seçimlerde olmayacak  

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında AKP ile yerel seçimlerde 

ittifak olmayacağına ilişkin açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yine 

partisinin grup toplantısında ittifak olmayacağını belirtti.  

• Ancak yerel seçimlerde bir ittifak olmasa dahi Meclis’te işbirliğini de içeren 

“Cumhur ittifakı” anlayışının devam ettiğine ile ilgili açıklamalar geldi. 

• Yerel seçimler gelecek sene 31 Mart’ta gerçekleştirilecek.  

Ekim Tüketici Güven Endeksi 57,3 olarak gerçekleşti  

Ekim ayında Tüketici Güveni Endeksi düşüşünü devam ettirerek 59,3’den 57,3’e geriledi. 

Böylece yıl içinde Temmuz ayında gördüğü en yüksek seviye olan 73,1’e göre %21,6 

oranında bir düşüş gerçekleştirmiş oldu. Buna ek olarak Ekim ayı endeks değeri endeks 

başlangıç tarihinden beri en düşük yeri işaret ediyor. Alt kalemlere baktığımızda; genel 

ekonomik durum beklentisine ilişkin endeks bir önceki aya göre %2,4 oranında bir geri 

çekilme gerçekleştirdi. İşsiz sayısı beklentisine ilişkin endeksteki düşüş ise bu ay da 

devam ederek 63,6 oldu (bir önceki aya göre %5,4 oranında düşüş). Buna ek olarak gerek 

dayanıklı tüketim malları satın alma ihtimaline (mevcut dönem) gerekse otomobil satın 

alma ihtimaline (gelecek 12 ay içerisinde) ve konut alma tamir etme ihtimaline (gelecek 

12 ay içerisinde) ilişkin endekslerde düşüşün sert bir biçimde devam ettiği görülüyor.  

• Tüketici Güveni Endeksindeki zayıflamanın tüketici kredileri tarafında da 

onaylandığı ve son haftalarda tüketici kredilerindeki trendin (kur etkisinden 

arındırılmış 13-hafta ort. yıllıklandırılmış haftalık değ.) negatife döndüğü 

görülüyor. 

Hazine iki ihale ile piyasadan 1,9 milyar TL borçlandı 

Hazine dün iki ihale ile beraber piyasadan 1,9 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Söz konusu 

satış miktarı aylık borçlanma stratejisi paralelinde gerçekleşti.  İhalelere baktığımızda 2 yıllık 

sabit kuponlu tahvil ihalesinde talebin nispeten zayıf olduğu görülürken, 5 yıllık tahvil 

ihalesine ilgili daha fazla oldu.  Hazine bugünkü ihalelerle Ekim ayı borçlanma stratejisini 

tamamlamış oldu.  

• Bir süredir oldukça hafif piyasa itfa programlarının ardından Kasım ayında 

Hazine’nin yüksek bir itfası olacak.  Buna göre 16,7 milyar TL’lik piyasa itfası 

karşılığında Hazine %98 borç çevirme rasyosu ile beraber borçlanmayı 

hedefliyor.  Söz konusu borçlanmayı Kasım 12 ve 13’ünde gerçekleştireceği altı 

ihale ile gerçekleştirmeyi planlıyor.  

• Yeni kağıt arzları öncesinde faizler üzerinde bir miktar baskı görebiliriz.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Akbank için 3Ç18 net kar beklentimiz 

1,342 milyon TL olup, piyasa beklentisi 1,348 milyon TL’dir. Akbank için yapmış 

olduğumuz net kar tahminimiz çeyreksel bazda %16 ve yıllık bazda %10 gerilemeyi işaret 

etmektedir. 

Bizim Toptan – 9A18 sonuçlarına istinaden yönetim 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü 

revize etti. Yapılan revizyonlara göre, şirket yönetimi franchising sistemindeki 

mağazasının en az 500 adet olacağını tahmin ederken bu rakam daha önce 480-500 idi. 

Şirket yönetimi 2018 yılına ait ciro büyümesini de %27 olarak revize etti ve bu değer 

daha önce yüksek 10’lu rakamlar idi. Yönetim FAVÖK marj beklentisini de 50 baz puan 

arttırarak %3,5’den daha fazla olarak belirledi. Şirket yönetiminin net kar beklentisi en az 

19 milyon TL olup, daha önceki beklenti 10 milyon TL seviyesinde idi. Bizim Toptan 30 

Eylül 2018 itibariyle 15 milyon TL net kar açıklamıştı. 

Do&Co – Şirketten gelen açıklamada, DO & CO Aktiengesellschaft, Türk Havayolları A.O. 

ile ortak kuruluşu olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut 

işbirliğinin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl 

süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağladığını açıklandı. 

Ostim Endüstriyel Yatırım – Bugün %100 bedelli sermaye artırımında bulunacak ve 

sermayesini 54 milyon TL’den 108 milyon TL’ye yükseltecek. 

Turkcell – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa zarar beklentisi 50 milyon TL olup, 

şirket 3Ç17’de 601 milyon TL net kar açıklamıştı. Piyasa net satış beklentisi 5,547 milyon 

TL olup, yıllık bazda, %25 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi ise, 2,262 

milyon TL olup, yıllık bazda, %39 büyümeyi işaret etmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamasında, Cumhur İttifakı’nın yerel 

seçimlerde olmayacağını ve partisinin bir ittifak arayışı içerisinde olmadığını belirtmesi 

üzerine Türk lirası dolar karşısında değer kaybederken, USDTRY paritesi 5,87 seviyesi 

üzerine tırmandı. Dün sabahki bültenimizde, kurun gün içerisinde yükseliş eğilimi 

korumasını ve 5,70 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi belirtmiş, 5,72 

seviyesinin yukarı yönlü aşılması durumunda ise yükselişin 5,80 seviyesine doğru 

hızlanabileceğini ifade etmiştik. Dün dolar endeksinde görülen görece yatay ve sakin 

seyre rağmen, Bahçeli’nin açıklamamalarının ardından TL’de oluşan satış baskısı ile 

birlikte yükselişini hızlandıran USDTRY paritesi gün içerisinde 5,87 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi. TL’nin bu sabah saatleri itibariyle kayıplarının bir kısmını telafi etmiş olduğunu 

ve kurun 5,75 seviyesi civarında hareket ettiğini görüyoruz. Türk lirasının ise gelişmekte 

olan ülke piyasaları arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi 

konumunda olduğunu ve negatif ayrışmasını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu noktada, 

teknik göstergelerin aşırı alıma işaret etmesi ile birlikte kurda 5,70 – 5,72 bandına doğru 

bir geri çekilme hareketi görülebileceğini düşünüyoruz. Ancak, Türk lirasındaki negatif 

ayrışmanın bu sabah saatleri itibariyle etkisini sürdürüyor olması, kurun 5,70 seviyesi 

altına gerilemesinde bir engel teşkil edebilir. Dolayısı ile, piyasalarda yüksek seyretmeye 

devam eden güvenli liman talebi ve TL’deki zayıf görünüm ile birlikte kurun 5,70seviyesi 

üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. 
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EUR/USD 

İtalya ve AB Komisyonu arasındaki bütçe anlaşmazlığının devam etmesi ile birlikte euro 

üzerindeki yükseliş çabalarının baskı altında kalmaya devam ettiği görülüyor. AB 

Komisyonu dün, Avrupa Birliğinin mali kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle İtalya’nın 

bütçe tasarısını geri çevirdi. Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 

hafta içinde AB Komisyonu'na yeniden sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, 

İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi. AB 

Komisyonunun bu kararı yasal bir yükümlülük getirmiyor, yalnızca İtalya hükümetinin 

bütçeyi revize etmesi gerektiği yönünde tavsiye niteliğinde. Ancak yine de, şimdiye kadar 

resmi olarak hiçbir üye ülkeye bütçe planında revizyona gitmesi yönünde bir talepte 

bulunmayan Avrupa Komisyonunun dün İtalya’nın bütçe tasarısı için revizyon tavsiye 

etmesi, bütçe tartışmalarının piyasa gündemindeki yerini koruyacağını işaret ediyor. 

İtalya’da onanan bütçe tasarısının yarattığı tartışmalar euro üzerinde baskı oluştururken, 

eurodaki zayıflama dolar endeksindeki yükseliş hareketini destekleyerek gelişen ülke 

piyasalarına yönelik olumsuz bir algı yaratıyor. Bu noktada, İtalya’daki bankacılık sektörü 

ve bütçe planlarına yönelik tartışmaların büyük ölçüde fiyatlamalar içerisinde yer aldığı 

görüşündeyiz. Ancak bütçe sorununa çözüm arama sürecinde AB ve İtalya arasındaki 

tartışmaların boyutunun tırmanması durumunda euro üzerindeki baskının bir müddet 

daha etkisini sürdürmesi beklenebilir. Bu notada EURUSD paritesinde 1,15 seviyesi 

altındaki seyrin uzun vadede kalıcı olmasını beklememekle birlikte, 1,13 – 1,15 bandının 

önümüzdeki dönemde alım fırsatı yaratacağı görüşündeyiz. Ancak İtalya’ya yönelik 

mevcut riskler çerçevesinde paritenin bir süre daha zayıf bir seyir izleyebileceğini 

düşünüyoruz. Paritenin bugün içerisinde 1,1450 – 1,1485 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz. 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ekim 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

XAUUSD 

Küresel hisse senetlerindeki oynaklığın devam etmesi ve siyasi gerilimlerin piyasa 

gündemindeki yerini koruyor olması ile birlikte küresel risk algısındaki bozulmanın 

önemli oranda arttığını görmekteyiz.  Piyasalarda bozulan risk iştahı ve artış kaydetmeye 

devam eden güvenli liman talebi ile birlikte beklendiğimiz üzere yükselişini sürdüren altın 

fiyatları, dün 1240 seviyesi üzerini test ederek Temmuz ortasından bu yana en yüksek 

seviyesine yükseldi ve 1250 hedefimize bir adım daha yaklaştı. Bu sabah saatleri itibariyle 

1232 seviyesi üzerinden işlem göre altının, yükseliş eğilimini korumasını ve 1250 

seviyesini hedef almasını bekliyoruz. Bu noktada, eurodaki zayıflama ile güçlenen dolar 

endeksi, artan güvenli liman talebine rağmen altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin kısa 

vadede hız kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden 

yükseliş çabası içerisine girmiş olduğunu görüyoruz.  Bu durum, altın fiyatlarındaki 

yükseliş hareketinin daha kontrollü bir şekilde devam etmesine neden olabilir. Ancak bu 

gelişmelerin yanında, küresel siyasi gerilim ve negatif risk algısı ile birlikte altındaki 

yükseliş hareketinin orta vadede istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve altının 

önümüzdeki dönemde 1250 seviyesinin hedef alınmasını beklemekteyiz. Altın fiyatlarının 

bugün içerisinde 1220 – 1225 seviyeleri arasında hareke etmesini beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,741 -%0.6 -%2.5 -%6.1 %4.0 %2.5

DAX 11,274 -%2.2 -%4.3 -%8.7 -%10.2 -%12.7

FTSE 6,955 -%1.2 -%1.5 -%6.7 -%6.3 -%9.5

Nikkei 22,011 %0.5 -%3.2 -%7.4 -%0.8 -%2.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,469 -%1.3 -%5.1 -%6.1 -%15.1 -%19.0

Çin 2,595 %0.6 %1.9 -%6.7 -%16.6 -%21.1

Hindistan 33,847 %0.2 -%3.6 -%6.6 -%2.1 -%0.5

Endonezya 5,798 -%0.1 -%1.3 -%1.5 -%7.0 -%8.8

Rusya 2,306 -%0.1 -%4.6 -%5.1 %2.3 %9.3

Brezilya 85,300 -%0.3 -%0.5 %9.4 -%0.2 %11.6

Meksika 46,449 -%1.1 -%3.6 -%6.0 -%3.3 -%5.9

Güney Afrika 51,169 -%2.0 -%3.9 -%10.5 -%11.3 -%14.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %5.4 %17.5 %77.3 %22.7 %87.6

EM VIX 27 %5.9 %12.5 %42.1 %40.3 %67.1

MOVE 55 %6.1 %9.6 %12.7 %4.4 %18.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.74 %1.2 %1.0 -%8.8 %40.8 %51.1

Brezilya 3.6944 %0.2 -%0.8 -%8.8 %8.2 %11.7

Güney Afrika 14.2575 -%0.4 %0.7 -%0.4 %17.8 %15.1

Çin 6.938 -%0.1 %0.4 %1.2 %10.2 %6.6

Hindistan 73.5688 %0.0 %0.1 %1.9 %11.3 %15.2

Endonezya 15192 %0.0 -%0.1 %2.5 %9.5 %12.0

CDS *

Türkiye 403.2 11.3 3.6 -12.7 107.1 11.4

Brezilya 215.2 3.5 -3.0 -50.4 54.8 8.6

Güney Afrika 221.8 3.9 2.2 3.4 33.2 17.0

Endonezya 150.9 2.8 1.1 11.5 17.3 9.1

Rusya 155.4 3.9 5.5 -11.6 -2.8 2.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.7 0.5 1.4 0.7 7.0 8.0

Brezilya %10.3 0.1 -0.1 -1.5 0.5 a.d.

Hindistan %7.9 0.0 0.0 -0.2 0.2 0.6

Endonezya %8.7 0.0 -0.2 0.5 1.9 2.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.6 0.07 -0.01 0.06 1.66 a.d.

Brezilya %5.5 -0.03 0.03 -0.34 0.44 0.90

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 0.33 0.64

Endonezya %4.9 0.04 0.13 0.36 0.69 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76.44 -%4.2 -%6.1 -%3.0 %3.2 %14.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 66.43 -%4.0 -%7.6 -%6.1 -%2.9 %9.9

Altın - USD / oz 1233.4 %1.0 %0.5 %3.1 -%7.7 -%5.8

Gümüş - USD / t oz. 14.793 %1.4 %0.6 %3.7 -%13.8 -%13.7

Commodity Bureau Index 416.14 -%0.2 -%0.6 %0.4 -%6.6 -%3.7

* 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. 

 

 

 

 

 


