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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,7’lik düşüşle 1,314 

puandan tamamladı. Dün GOÜ para birimlerinde satıcılı bir seyir 

hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden 

gelişen ülke para birimi olduğu dikkat çekti. Bununla birlikte 7,95 

seviyesi üzerine kadar yükselen ve yaklaşık son iki haftanın en yüksek 

seviyesine tırmanan USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 387,42 baz puana yükselirken, gösterge tahvil faizi ise 

%14,27’ye çıktı. 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 Hazine ihaleleri ve Kasım ayı Reel Kesim Güven 

Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek. Yurt dışında 

ise Almanya 3Ç20 büyüme verileri, Almanya Kasım Ayı IFO İş Güveni 

Endeksi, ABD Kasım Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi ve ABD Kasım Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimiz; “Yeni 

haftaya 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.” demiştik. Dün 1327.5 kanal direncinin 

dışına çıkıldı ve 1336 seviyesi görülmesine rağmen bu yükseliş ayı tuzağı 

olarak kaldı ve yine kanal içerisine gün içerisinde dönüldü.1299 gün içi 

en düşük görülmesine rağmen 1310 desteği üzerinde kapandık. Dünkü 

düşüş bir düzeltme, realizasyon hareketiydi. 1275 kanal desteği 

kırılmadığı sürece yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Bugünde 

1310 destek olmak üzere; 1331 direncine doğru dünkü düşüşün tepki 

denemesi görülebilir. Desteklerimiz 1310 ve 1275 olarak izleyebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit 

kuponlu iki tahvil ihalesi düzenleyecek. 

▪ Saat 10:00’da Kasım Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı açıklanacak. 

▪ 3Ç20 GSYİH medyan beklentisi %5 yıllık büyüme yönünde. 

▪ Ekim ayında yabancı ziyaretçi sayısı %59,4  oranında yıllık 

gerileme kaydetti.   

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ BSÖKE - Döner Fırın 1 Duruşu Hakkında 

▪ TCELL - Fitch Ratings Ulusal Kredi Derecelendirme Notu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 1.314 -%0,7 %1,6

BIST-30 1.461 -%1,2 %1,5

Banka 1.444 -%3,5 -%0,4

Sanayi 2.017 %0,9 %4,0

Hizmet 1.105 -%0,7 -%0,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 14,97 14,64 12,88

2 yıllık bono faizi 14,27 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,20 12,40 13,87

Kur

USD/TL 7,76 %1,1 -%2,2

EUR/TL 9,22 %1,4 -%1,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,49 %1,2 -%2,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 213 207 191

Ortalama işlem hacmi * 5,37 5,61 4,82

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 0,98x 0,87x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,51x 0,44x

FD/Satışlar 0,87x 1,18x 0,96x

FD/FAVÖK 5,9x 7,7x 5,8x

Kar büyümesi -%9,0 -%11,8 %71,4

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,1 %13,7

Temettü verimi %3,3 %2,4 %4,0

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 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit 
kuponlu iki tahvil ihalesi düzenleyecek 

Hazine 10 Kasım’da gerçekleştirdiği 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil 

ihalesinde ROT satışlar dahil toplam 3,3 milyar TL borçlanmıştı. 10 Kasım’daki ihalelerin 

ardından Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi ve 2,5 yıllık bir aradan 

sonra ilk defa 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyerek ihale programını 

sonlandırmayı planlanıyor. 10 yıllık ihalenin de normalleşme sürecini desteklemek ve 

yabancı yatırımcı ilgisini cezbetmek için önemli bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. 

• Hazine Kasım ayında 29,2 milyar TL iç borç itfası karşılığında 10 milyar TL 

borçlanma projeksiyonunda bulundu. 

Saat 10:00’da Kasım Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 
Kullanım Oranı açıklanacak 

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ekim’de 108,1’e yükseliş kaydetti. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE’de 105,7 seviyesinden Ekim’de 109,7’ye keskin 

bir artış gösterdi. Finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen RKGE’deki yükselişin devam 

ettiği dikkat çekiyor. Bu çerçevede pandemi öncesindeki seviyelerin üstünde bir yeri 

işaret ettiğini belirtmek gerekir. Endeks ayrıca 1. dalga sırasında Nisan ayında düştüğü 

62,3 seviyesine göre ise %70 oranında bir artışı gösteriyor. 3 aylık hareketli 

ortalamalardan baktığımızda ise 106,9 seviyesine yükseliş öne çıkıyor.  

• Güven endekslerinde gördüğümüz toparlanma eğiliminin Ekim KKO verilerinde 

de takip edildiğini izliyoruz. Buna göre Ağustos KKO %74,6’dan %75,4’e 

yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %74,3’den %74,9’a yükseldi. 

3Ç20 GSYİH medyan beklentisi %5 yıllık büyüme yönünde 

Foreks tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre 3Ç20’de medyan büyüme 

beklentisi %5. Kurum tahminimiz ise %5,3 oranında yıllık büyüme. 2Ç’de yaşanan 

düşüşün 3Ç20’de tamamen geri alınabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede kurum 

çeyreklik büyüme tahminimiz de %12-13% aralığında bir yeri işaret etmekte.  

Ekim’de yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %59,4 oranında geriledi 

Ekim’de yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %59,4 oranında geriledi. 2Ç20’de %98 oranında 

düşüş kaydedilmiş ve sıfıra yakın bir brüt turizm geliri oluşmuştu. 3Ç’ye gelindiğinde 

sosyal normalleşme adımları ile turizm sektöründe bir miktar canlanma görülmüş, 

yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık gerileme %73 olarak gerçekleşmişti. Ekim ayında 

ziyaretçi sayısındaki düşüş %59 – (Eylül’deki gerileme de aynı boyuttaydı) 

• Ekim-Kasım ile başlayan pandeminin yayılım hızındaki artış nedeniyle gelen 

yeni önlemler çerçevesinde söz konusu yıllık değişimlerdeki düşüşün yeniden 

daha yüksek seviyeleri işaret etmesi beklenebilir.  

• 12 aylık kümülatif ziyaretçi sayısı 15,5 milyona gerilerken, yıllık %65 oranında 

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

çıktığını belirtmek gerekir.    
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Batı Söke – Şirketten gelen açıklamada, fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak 

planlı revizyon çalışmaları nedeniyle,  Döner Fırın-1 15.12.2020 tarihine kadar 

durdurulduğu bildirilmiştir. Yeterli miktarda klinker stoku bulunması dolayısıyla, 

çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir. 

Turkcell - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin uzun vadeli 

ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş; 

görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden 

kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir. 

 

 

 

 

. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Kasım 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün öğleden sonra ABD’den gelen Kasım ayı öncü PMI verilerinin beklentilerin ve Ekim 

ayı verilerinin üzerinde bir yeri işaret etmesi dolar endeksindeki kayıpların hızlı bir 

şekilde telafi edilmesini sağlarken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar 

endeksinde sert yükseliş nedeniyle satış baskılarına maruz kaldı. Bununla birlikte 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının 

dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olduğu dikkat çekti. 

TL’deki zayıflama ile birlikte 7,95 seviyesi üzerine kadar yükselen ve yaklaşık son iki 

haftanın en yüksek seviyesine tırmanan USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 387,42 baz puana yükselirken, gösterge tahvil faizi ise 

%14,27’ye çıktı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,8950 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir 

bültenlerimizde, kurda 7,50 seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamanın 

güçlü bir destek bölgesi olduğunu ifade ediyor ve düşüş eğiliminin bu destek bölgesi 

civarında güç kaybedebileceğini vurguluyorduk. Aşağıdaki grafik üzerinden kurun 100-

günlük hareketli ortalamadan (mavi çizgi) gerçekleştirdiği zıplama görülebilir. Mevcut 

görünüme baktığımızda, teknik göstergelerin kurun bugün içerisinde 7,75 – 7,95 

bandında hareket edebileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz. 7,95 direncinin aşılması 

durumunda ise psikolojik direnç seviyesi olan 8 seviyesini yakından takip edeceğiz.  

Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri ve Kasım ayı Reel Kesim Güven Endeksi & Kapasite 

Kullanım Oranı verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya 3Ç20 GSYİH büyüme 

verileri, Almanya Kasım Ayı IFO İş Güveni Endeksi, ABD Kasım Ayı Richmond Fed İmalat 

Endeksi ve ABD Kasım Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Koronavirüs aşısının sene sonundan önce kullanılmaya başlanacağı haberleri piyasada 

risk iştahını artırırken, düşüşünü sürdüren dolar endeksi dün 92,02 seviyesine kadar 

geriledi. Öğleden sonra ABD’den gelen Kasım ayı öncü PMI verilerinin beklentilerin 

üzerinde bir performansı işaret etmesi ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi eden 

dolar endeksi, hızlı bir yükseliş kaydederek 92,80 seviyesine çıktı. Dün öğle saatlerinde 

dolar endeksinde etkili olan satıcılı seyir ile birlikte yeniden 1,19 direncini test ederek 

bu seviyeyi aşma girişiminde bulunan EURUSD paritesi, öğleden sonra açıklanan 

olumlu PMI verileri ile birlikte yönünü aşağı çevirdi. 1,19 direncini aşmakta bir kez daha 

başarısız olan parite, 92,02 seviyesinden 92,80 seviyesine doğru sert bir yükseliş 

gerçekleştiren dolar endeksi ile birlikte 1,1908 seviyesinden 1,18 seviyesine kadar geri 

çekilerek günü düşüşle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle 1,1850 seviyesinden işlem görüyor. Bir 

süredir sabah bültenlerimizde ifade ettiğimiz üzere, paritedeki orta vadeli görünüm 

açısından 1,19 direncinin oldukça kritik bir eşik olduğunu düşünüyor ve bu direncin 

aşılıp aşılamayacağını yakından izlemeye devam ediyoruz. Bir süredir bu direnci kırma 

çabası içinde olan EURUSD paritesinde, teknik göstergelerin de işaret ettiği üzere kısa 

vadede 1,17 – 1,19 bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz. Paritenin 1,19 direncini 

aşmakta başarısız olmaya devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde aşağı 

yönlü hareketlerin ön plana çıkabileceği ve 1,17 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.   

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya 3Ç20 GSYİH büyüme verileri, Almanya Kasım Ayı 

IFO İş Güveni Endeksi, ABD Kasım Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi ve ABD Kasım Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme kaydeden Kasım ayı öncü 

PMI verileri ons altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Dolar endeksi verilerin ardından 

92,02 seviyesinden 92,80 eviyesine doğru yükselirken, beklentimizin aksine 1850 

desteğini aşağı yönlü kıran ons altın fiyatları ise 1830 seviyesine kadar geri çekildi. 

Bugün Asya seansında düşüşünü 1820 seviyesine taşıyan altın fiyatları, Temmuz 

ayından bu yana en düşük seviyesini test etti.   

Ons altın bu sabah saatlerinde 1826 seviyesinden işlem görüyor. ABD’den gelen olumlu 

veriler paralelinde güçlenen dolar endeksi ve koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu 

haber akışı ile birlikte iyileşen risk iştahı, altın fiyatlarının 1850 desteğini aşağı yönlü 

kırmasındaki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor. Dünkü sert düşüş hareketinin 

ardından 1850 seviyesinin bir direnç seviyesi haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Teknik 

görünüme baktığımızda, momentum ve trend göstergeleri ons altının kısa vadede 1800 

– 1850 bandında hareket edeceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya 3Ç20 GSYİH büyüme verileri, Almanya Kasım Ayı 

IFO İş Güveni Endeksi, ABD Kasım Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi ve ABD Kasım Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.578 %0,6 -%1,4 %3,2 %21,1 %10,7

DAX 13.127 -%0,1 -%0,1 %3,8 %18,5 -%0,9

FTSE 6.334 -%0,3 -%1,4 %8,1 %5,7 -%16,0

Nikkei 25.527 %2,9 %1,4 %11,7 %28,8 %11,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.314 -%0,7 %1,6 %10,4 %27,6 %14,9

Çin 3.414 -%0,1 %2,2 %4,1 %21,3 %11,9

Hindistan 44.077 %0,6 %0,9 %9,0 %44,5 %7,5

Endonezya 5.653 %0,6 %2,9 %11,3 %25,2 -%9,7

Rusya 3.047 -%0,1 -%1,1 %8,2 %12,5 %0,0

Brezilya 107.379 %1,3 %0,9 %6,0 %30,7 -%7,1

Meksika 42.267 %0,9 %3,6 %9,2 %18,1 -%2,9

Güney Afrika 57.147 %0,9 -%0,2 %3,3 %14,0 %0,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%4,4 %0,9 -%17,7 -%19,5 %64,4

EM VIX 22 -%0,5 %0,0 -%13,0 -%30,8 %26,5

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

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8841 %3,2 %2,4 -%1,0 %15,8 %32,5

Brezilya 5,4337 %0,8 %0,1 -%3,3 -%1,8 %34,8

Güney Afrika 15,4151 %0,1 %0,5 -%4,7 -%12,5 %10,1

Çin 6,586 %0,4 %0,0 -%1,5 -%7,7 -%5,4

Hindistan 74,0988 -%0,1 a.d. %0,7 -%2,5 %3,8

Endonezya 14149 -%0,1 %0,3 -%3,5 a.d. %2,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %8,2 0,1 0,5 0,3 a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 a.d. 0,1 0,1 -0,7

Endonezya %6,2 0,0 0,0 -0,4 a.d. -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 0,15 0,05 -1,15 -1,47 -0,43

Brezilya %3,3 0,01 -0,06 -0,33 -1,84 -0,40

Güney Afrika %4,6 0,01 0,02 -0,55 -1,56 -0,28

Endonezya %1,9 -0,02 -0,03 -0,28 a.d. -1,01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 46,06 %2,4 %5,1 %10,3 %31,1 -%30,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 43,06 %2,2 %4,2 %8,1 %29,5 -%29,5

Altın - USD / oz 1837,8 -%1,8 -%2,6 -%3,4 %5,9 %20,7

Gümüş - USD / t oz. 23,633 -%3,0 -%4,7 -%4,2 %33,8 %31,9

Commodity Bureau Index 426,51 -%0,1 %1,5 %2,7 %16,7 %6,2

* 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. 

 

 

 

 

 

 


