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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü sanayii endeksindeki yükselişin önderliğinde BİST-100 

endeksi günü %0,7 değer artışı ile 103.186 seviyesinden kapattı. 

Geçen hafta Cuma akşamı Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı 

Liu ile yaptığı görüşmelerde ABD ile Çin arasındaki ticaret 

görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğinin açıklanması ve 

görüşmelerin uzatılmasına karar verilmesinin yanı sıra Trump ile Xi 

Jinping’in buluşacak olması küresel piyasalarda olumlu tepki 

buldu. Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahının arttığı görülüyor. 

Asya piyasalarının alıcılı işlem görmekte olup, GOÜ para 

birimlerinin ise değer kazandığını görüyoruz. ABD vadeli 

işlemlerinde de alıcılı seyir bulunmaktadır. Küresel piyasalardaki 

olumlu havaya bağlı olarak, Borsa İstanbul’da alıcılı bir başlangıç 

olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Cuma günü 103.000/103.200 

direnç bölgesini geçen haftanın en yüksek işlem hacmi ile 

zorladıktan sonra 103.200 seviyesinden kapattık. Altı iş günün en 

yüksek kapanışı ve yükselen işlem hacmi nedeniyle momentum 

göstergeleri yeniden alıma geçerken, güç göstergeleri de yönünü 

yukarı çevirdi. 103.000/103.200 destek konuma gelmesi 

sonrasında bugünde 105.000’ne doğru yönelimin devamını 

bekliyoruz. 103.000 altında kapanış olması durumunda son iki 

işlem günündeki toparlanma sona erecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 25 Şubat – 1 Mart haftasına ilişkin ekonomik veri takvimi ile 

ilgili ayrıntılara linkten ulaşabilirsiniz. 

Şirket Raporu 

▪ TTRAK – “AL” tavsiyesi ve 52 TL hedef fiyatla beğenmeye 

devam ediyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BFREN, DOHOL, SAHOL – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı.  

▪ DOHOL temettü dağıtımı. 

▪ Hektaş 25 milyon TL değerinde bir varlık satın aldı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Şubat    Şubat Ekonomik Güven Endeksi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikeri

                   Haftalık Para & Banka İstatistikleri (15-22 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15-22 Şub.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,186 %0.7 %0.5

BIST-30 129,512 %0.6 -%0.1

Banka 133,335 -%0.6 -%1.4

Sanayi 122,620 %1.9 %3.4

Hizmet 74,918 -%0.8 -%3.0

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 18.82 18.71 18.10

10 yıllık bono faizi 15.32 15.37 15.95

Kur

USD/TL 5.32 %1.1 -%0.5

EUR/TL 6.03 %1.7 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.67 %1.4 -%0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 164 163 157

Ortalama işlem hacmi * 1.36 1.46 1.59

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 7.1x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.96x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.59x 0.55x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.6x

Kar büyümesi %49.2 %17.7 -%2.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %15.0 %11.9

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.7

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_25_subat_-_1_Mart.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

25 Şubat – 1 Mart haftasına ilişkin ekonomik veri takvimi ile ilgili 

ayrıntılara linkten ulaşabilirsiniz.    

Şirket Raporu 

Turk Traktör – Hacimlerdeki daralmaya rağmen şirketin 

değerlemesi caziptir. 

Rapor için tıklayınız. 

Türk Traktör’ün hisse performansı son bir yılda otomotiv sektöründeki diğer 

şirketlerin gerisinde kaldı.  2018’de pazar daralmasının üzerinde görülen hacim 

daralması ve işletme sermayesindeki önemli artış zayıf hisse performansında 

etkili oldu. Türk Traktör’ün 1Ç19’da da pazar daralmasından olumsuz 

etkileneceğini ancak yılın geri kalanında pazar payı kazanımı ve stok erimesi 

beklentisiyle karlılılığında iyileşme görüleceğini düşünüyoruz. Türk Traktör için 

“AL” tavsiyemizi 52 TL hedef fiyatla sürdürüyoruz. Türk Traktör 2019T 7,4 F/K ile 

on yıllık ortalamasına %28 iskontolu işlem görmektedir. Bilindiği üzere Türk 

Traktör’ün yönetimi 2019’da temettü dağıtmama kararı almıştır. 

Zayıf traktör talebi 2019’da da devam edecek - Artan girdi maliyetleriyle çiftçinin 

alım gücünün azalması, rekoltedeki zayıflık ve makro görünümdeki bozulma Türkiye 

traktör pazarında 2018’de %34 daralmanın ana nedenleriydi. Aynı dönemde Türk 

Traktör’ün fiyat artışları sonrası pazar payı kayıpları yurtiçi hacimlerinde %53 

gerilemeye neden oldu. 1Ç19’da traktör pazarında yüksek baz etkisi ve tarım 

sektöründeki olabilecek daralmanın etkisiyle traktör satışlarında zayıflığın devam 

edeceğini düşünüyoruz. 2019’da traktör pazarının %27 daralmasını ve 35 bin adet 

seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk Traktör’ün 2Ç19’dan itibaren bayi ağında 

yeniden stok seviyelerinde yükseliş ve pazar payı artışının katkılarıyla 2018 yurtiçi 

hacimlerinde sadece %9 daralma öngörüyoruz. 

İhracatın ciro payındaki artış marjları 2019’da baskılayacak – 2018’de marjı 

yurtiçine göre nispeten daha düşük ihracat gelirlerinin ciro payının 22 puan artışla 

%48’e ulaşmasının etkisiyle FAVÖK marjında gerileme beklemiştik. Ancak TL’de 

görülen sert değer kaybı ile beraber TL bazında ihracat fiyatlaması ve marjda geçici 

iyileşme görüldü. 2019’da kur etkisini arındırırak ihracat ciro payının %50 seviyesinde 

oluşacağını varsayarak brüt marjda gerileme öngörüyoruz. Faaliyet gideri/satış 

rasyosundaki artışı da göz önüne alarak FAVÖK marjında 2018’de 240 baz puan 

daralma bekliyoruz. 

İşletme sermaye ihtiyacındaki azalma finansal gider yükünü hafifletecek – 

Operasyonel karlılıkta beklediğimiz daralmaya rağmen 2019’da net karlılıkta iyileşme 

öngörüyoruz. İşletme sermayesi/satış rasyosunda envanterde beklediğimiz azalma ile 

650 baz puan %22,6 seviyesine ve net borç/FAVÖK rasyosunda 2,7’den 2,3’e gerileme 

öngörmekteyiz. Borçluluk ve işletme sermayesi ihtiyacında beklediğimiz azalmayla 

finansal gider yükünün gerileyeceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere Türk Traktör’ün 

yönetimi 2019’da temettü dağıtmama kararı almıştır. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_25_subat_-_1_Mart.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/TTRAK_-_25_Subat_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bosch Fren Sistemleri - 4Ç18 sonuçlarını 7.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %30 azaldı. Net 

satışlar 61 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 

büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %31 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %15 oldu. (4Ç17:%18) Şirket, 4Ç18'de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %224 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1388 baz puan artarak %22.3 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 537 baz puan arttı ve %22.6 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 904 baz puan azaldı ve %1.8 

olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %78 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, 

yıllık bazda, %256 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %35 artarak 29 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 26 milyon TL (4Ç17: 20 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.9 (4Ç17: %12.5) 

olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.4 F/K çarpanından ve 11.1 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Doğan Holding - 4Ç18 sonuçlarını 880 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 14.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 3,355 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 büyüdü. Şirket, 4Ç18'de 96 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 azalış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 820 baz puan azalarak %2.9 

oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 231 baz puan azaldı ve 

%6.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 31 baz puan 

azaldı ve %6.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %20 büyüdü. Genel 

yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %58 büyüdü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %38 azalarak 1,753 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi 

ise 1,651 milyon TL (4Ç17: 571 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %13.6 (4Ç17: %7.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 0.6 

F/K çarpanından ve 0.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Doğan Holding yönetim kurulu hisse başına 0,1 TL temettü dağıtımı hususunda Genel 

Kurul’da teklifte bulunacak. Temettü verimi %9,1’dir.  

Hektaş, Akça Tohumculuk paylarının tamamını 25 milyon TL’ye satın almıştır.  

Sabancı Holding - 4Ç18 sonuçlarını 429.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 700.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %62 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %64 azaldı.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi, TL’deki olumsuz ayrışmanın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin 

sürüyor olması ile birlikte 5,30 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar 

endeksi Cuma günü, ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu piyasa 

beklentilerinin artması ve bununla birlikte küresel güvenli liman talebinin azalması ile 

birlikte sert satış baskılarına maruz kalarak 96,70 seviyesi üzerinden 96,50 seviyesi 

altına geriledi. Bunun ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün, Çin ürünlerine 

uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı uzatacağını 

ifade etmesi üzerinde piyasalardaki risk iştahı daha da iyileşirken, dolar endeksindeki 

düşüş eğiliminin hızlandığını gördük. Ancak, dolar endeksindeki gerilemeye rağmen, 

USDTRY paritesinin 5,230 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiği görülüyor. Bu 

sabah saatleri itibariyle, küresel piyasalardaki olumlu hava ile birlikte gelişen ülke para 

birimlerinde pozitif bir seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Ancak Türk lirasının, bu 

sabah saatleri intibaıyla dolar karşısında en kötü performans gösteren, hatta dolar 

karşısında değer kaybeden tek para birimi olduğu görülüyor. Dolayısı ile TL’deki 

negatif ayrışmanın etkisini sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Teknik görünüme 

baktığımızda, USDTRY paritesinin kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki seyrini 

koruduğunu ve 5,30 – 5,35 seviyeleri arasındaki bant hareketini sürdürmekte olduğunu 

görüyoruz. Bu noktada USDTRY paritesinin kısa vadede 5,30 – 5,35 seviyeleri arasındaki 

hareketini sürdürmesini beklemekteyiz. Bu noktada, kurun 5,35 seviyesini yukarı yönlü 

kırması durumunda yükselişini 5,40 seviyesine doğru hızlandırabileceğini belirtmekte 

fayda var. 
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EUR/USD 

Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen zayıf veri akışı ve dolar endeksindeki zayıf seyir ile 

birlikte oldukça dalgalı bir seyir izlemekte olan EURUSD paritesi, Cuma günü gün boyunca 

1,1315 – 1,1360 seviyeleri arasında dalgalandı. Dolar endeksi Cuma günü, ABD – Çin 

arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu piyasa beklentilerinin artması ve bununla 

birlikte küresel güvenli liman talebinin azalması ile birlikte sert satış baskılarına maruz 

kalarak 96,70 seviyesi üzerinden 96,50 seviyesi altına geriledi. Bunun ardından, ABD 

Başkanı Donald Trump’ın dün, Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri 

için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı uzatacağını ifade etmesi üzerinde piyasalardaki risk iştahı 

daha da iyileşirken, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin hızlandığını gördük. Bu sabah 

saatleri itibarıyla, küresel piyasalardaki olumlu risk algısı ile birlikte dolar endeksinde bir 

düşüş eğiliminin hâkim olduğunu görmekteyiz. EURUSD paritesinin ise zayıf dolar endeksi 

ile birlikte 1,1340 seviyesi üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu noktada EURUSD paritesinin 

kısa vadede 1,1350 seviyesi altındaki seyrini korumasını ve bugün içerisinde 1,1325 – 

1,1350 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Ancak bu noktada, 1,1350 

seviyesinin yukarı yönlü aşılması durumunda, EURUSD paritesi 20 günlük hareketli 

ortalamasını yukarı yönlü kırmış olacağından dolayı, paritenin yükseliş hareketinin 

hızlanması ve 1,14 seviyesi üzerinin hedef haline gelmesi beklenebilir. Dolayısı ile 1,1350 

seviyesinin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Şubat 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta 1346 seviyesi üzerini test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren altın 

fiyatları, gerek teknik düzeltme gerekse de ABDF – Çin arasındaki görüşmelere ilişkin 

olumlu veri akışının yarattığı riskli varlık talebi ile birlikte Cuma günü 1320 seviyesine kadar 

gerilemişti. Ancak, azalan güvenli liman talebinin dolar endeksindeki yarattığı tahribattan 

beslenen altın, Cuma günü akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 

1330 seviyesi üzerine yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1330 seviyesinin hemen 

üzerinde hareket ediyor. Gerek teknik göstergeler gerekse de küresel piyasalarda yüksek 

seyretmeye devam eden altın talebi, ons altının önümüzdeki dönemde 1340 - 1350 

bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda yerleşebileceğini işaret ediyor. 

Önümüzdeki dönemde 1350 seviyesinin aşılması durumunda ise 1360 seviyesinin hedef 

olacağı görüşündeyiz. 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Şubat 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,793 %0.6 %1.7 %4.8 -%2.9 %11.4

DAX 11,458 %0.3 %1.4 %1.6 -%7.6 %8.5

FTSE 7,179 %0.2 -%0.8 %5.4 -%5.3 %6.7

Nikkei 21,426 %0.5 %1.2 %3.6 -%4.7 %7.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,186 %0.7 %0.5 %1.4 %14.4 %13.1

Çin 2,804 %3.3 %5.2 %11.4 %6.2 %16.2

Hindistan 35,871 %0.2 %1.2 -%0.3 -%6.1 -%0.4

Endonezya 6,501 %0.2 %0.2 %0.5 %9.1 %5.1

Rusya 2,489 %0.7 -%0.1 -%0.4 %9.2 %5.0

Brezilya 97,886 %1.0 %0.4 %0.2 %28.4 %11.4

Meksika 43,739 %0.4 %1.7 %0.2 -%11.9 %5.0

Güney Afrika 55,993 %0.9 %2.5 %3.6 -%4.8 %6.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%6.6 -%9.4 -%35.0 %8.2 -%46.9

EM VIX 17 -%2.3 -%5.1 -%21.4 -%16.3 -%32.5

MOVE 47 %1.4 %3.2 -%13.6 -%7.4 -%29.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.318 %0.0 %0.6 -%0.4 -%12.6 %0.5

Brezilya 3.747 -%0.4 %1.2 -%1.5 -%5.6 -%3.3

Güney Afrika 14.0001 -%0.2 -%0.6 %0.2 -%3.6 -%2.4

Çin 6.7137 -%0.1 -%0.9 -%1.4 -%2.1 a.d.

Hindistan 71.14 -%0.2 -%0.1 -%0.4 %1.9 %2.0

Endonezya 14058 -%0.1 -%0.6 -%1.1 -%3.6 -%2.3

CDS *

Türkiye 322.4 -0.8 9.1 -22.7 -121.9 -192.3

Brezilya 163.8 -2.4 3.0 -11.8 -31.8 -51.8

Güney Afrika 184.0 -3.9 -2.0 -13.0 8.0 -79.2

Endonezya 108.0 -0.5 -4.3 -11.0 29.2 -49.3

Rusya 134.3 -3.8 -5.6 10.3 -10.1 -42.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.3 0.0 0.4 -0.6 -6.7 -1.1

Brezilya %8.9 0.0 0.2 -0.2 -3.0 a.d.

Hindistan %7.4 0.1 0.1 0.1 -0.4 0.0

Endonezya %7.9 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 -0.02 0.09 0.02 -1.47 a.d.

Brezilya %5.4 a.d. -0.06 -0.24 -0.31 0.23

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

Endonezya %4.2 0.03 0.00 -0.14 -0.15 -0.31

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.12 %0.1 %1.3 %9.1 -%7.0 %24.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.26 %0.5 %3.0 %8.9 -%13.8 %26.1

Altın - USD / oz 1329.2 %0.4 %0.8 %3.6 %12.0 %3.7

Gümüş - USD / t oz. 15.914 %0.7 %1.1 %3.8 %8.5 %2.4

Commodity Bureau Index 414.97 %0.3 %0.4 %1.2 %0.2 %1.4

* 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. 

 

 

 

 

 


