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Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %0,3’lük yükselişle 1.325 puandan tamamladı. 

Piyasalardaki yükseliş risk iştahı paralelinde dolar endeksindeki düşüş 

eğilimi dün de sürerken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise alıcılı bir 

seyir izledi. Türk lirasının ise dolar karşısında en iyi performans gösteren 

ikinci gelişen ülke para birimi konumunda olduğu takip edildi. Bununla 

birlikte 8 seviyesi üzerinde kalıcı olmayı başaramayan USDTRY paritesi, 

7,90 seviyesine doğru geri çekilerek günü düşüşle tamamladı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 399,02 baz puana çıktı. Bu sabah saatlerinde Asya 

piyasalarında karışık bir seyir olduğunu, ABD endeks vadelilerinde ise 

alıcılı bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.  

Bugün yurt içinde 13 – 20 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya Aralık Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. 

Bugün ABD’de Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 

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

“1310-1334 bandı içerisinde 1334 yeniden zorlanacak. 1334 direnci 

kırılması durumunda 1357 doğru hareketin devamını, 1310’da kırılması 

durumunda kanal desteği olan 1278’e geri çekilme bekleyebiliriz.” 

demiştik. Dün yine zirve yenilememize rağmen gün içi satışlar ile 

karşılaştık ama gün sonunda artıda kalmayı başardık. Bugün 1322 

desteğinden gelen alımlar ile 1338-1340 direncini yeniden zorlamayı 

bekliyoruz. Yükselen kanal içerisinde oluşan kama formasyonu 1321-

1338 sıkışması sonrasında iki yönede kırılabilir. Yukarı kırılma 

gerçekleşirse hedefimiz 1367 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB son PPK toplantısı özet notlarını paylaşacak. 

▪ Bugün saat 14:30’da 13 – 20 Kasım haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak.  

Şirket Raporu 

▪ Logo Yazılım’ı 150 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile araştırma 

kapsamına alıyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ SAHOL – Teknosa’da pay satışı ve sermaye artırımı hakkında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                   Haftalık para ve banka istatistikleri (13 - 20 Kasım)

27 Kasım    Kasım Ekonomik Güven Endeksi 

                   TCMB Finansal İstikrar Raporu

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,325 %0.3 %2.4

BIST-30 1,471 %0.6 %1.7

Banka 1,467 %1.0 %1.8

Sanayi 2,049 %0.5 %4.8

Hizmet 1,108 %0.3 %0.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15.00 11.75 11.75

AOFM 14.98 14.80 12.88

2 yıllık bono faizi 14.36 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 12.33 12.06 13.87

Kur

USD/TL 7.94 %2.9 %0.0

EUR/TL 9.45 %3.1 %0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.70 %3.0 %0.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 210 207 191

Ortalama işlem hacmi * 5.86 5.87 4.96

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 11.5x 6.6x

PD/DD 1.00x 0.98x 0.87x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.50x 0.44x

FD/Satışlar 0.87x 1.19x 0.98x

FD/FAVÖK 5.9x 7.8x 5.9x

Kar büyümesi -%9.0 -%9.5 %72.2

Özsermaye karlılığı %12.0 %10.3 %14.3

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  

TCMB son PPK toplantısı özet notlarını paylaşacak  

TCMB bugün saat 14:00’de 19 Kasım’da gerçekleştirilen PPK toplantısının özet notlarını 

yayınlayacak. Sözkonusu notlar yakından takip edilecek. En son toplantıda PPK yüklü 

bir politika faizi artışı gerçekleştiriken, operasyoel çerçevede de basitleştirmeye 

gitmişti.  

Bugün saat 14:30’da 13 – 20 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy 
hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

6 – 13 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında, üst üste beş haftalık yabancı çıkışının 

ardından 614 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görüldü. Tahvil piyasasında ise 

repo işlemleri hariç 271 milyon dolar giriş yaşandı. Yılbaşından beri toplam net çıkış 

hisse senedi piyasasında 5,2 milyar dolara, tahvil piyasasında ise 7 ,1 milyar dolara 

geriledi.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,9 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,2 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı.  

• Yabancı yatırımcının tahvil stoku içerisindeki payı %3,4’ten %3,7’ye yükseldi. 

Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi. 

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 6 – 13 Kasım haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında toplam 0,9 milyar dolar kadar bir yükseliş görüldü. (altın hariç, parite 

etkisinden arındırılmış rakamlar) 6 – 13 Kasım haftası içerisinde TL’nin dolar karşısında 

%10’un üzerinde değer kazandığı takip edilmişti. Söz konusu artışın 0,71 milyar dolarlık 

kısmı kurumlar DTH’larından kaynaklandı.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış bakıldığında 

6 – 13 Kasım haftasında 1,6 milyar dolar yükseliş takip edildi.  

• Söz konusu yükselişin neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden 

hesaplarındaki yükselişten kaynaklandığı görüldü. 
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Şirket Raporu 

LOGO YAZILIM - Gözden kaçan büyüme ve değer hikayesi 

Logo Yazılım’ı Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında yüksek büyüme 

hikayesi olan ve güçlü nakit akımları yaratan iş modeline sahip bir şirket olarak 

görüyoruz. Şirketin büyüme potansiyelini, mevcut operasyonlarını ve cari 

değerlemesini göz önüne aldığımızda, yatırımcıların Logo Yazılım’ı gerçek 

değerinin altında değerlediklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Logo Yazılım’ı 150 TL 

hedef fiyatla ve “AL” tavsiyesi ile araştırma kapsamına alıyoruz. 

Fark yaratan güçlü iş modeli – Kurumsal yazılım uygulamaları pazarının öncü şirketi 

olan Logo Yazılım, değişik sektörlere yönelik geniş ürün portföyü ile Türkiye'deki birçok 

KOBİ ve şirketin yazılım çözümleri için tek durak noktası olarak faaliyet göstermektedir. 

Logo Yazılım'ın rekabet üstünlüğü, i) müşteriye özel olarak tasarlanmış ürünlerin düşük 

uygulama, özelleştirme ve bakım maliyetleri ile sağlanması, ii) ürünlerin Logo Yazılım'ın 

münhasır iş ortakları tarafından uygulanması, iii) çapraz satış fırsatları sağlayan güçlü 

marka ve ürün tanınırlığının birleşimidir. Ayrıca, şirketin cirosunda tekrarlanan net 

satışların yüksek payı, gelirlerde ve faaliyet marjlarındaki sürdürülebilirliğe katkıda 

bulunmaktadır. 

Artan yurtiçi talebi karşılayacak ana oyuncu – Değişen piyasa koşulları ve yasal 

düzenlemeler ile birlikte COVID-19 salgını sonrasındaki dönemde operasyonel 

verimliliğe daha fazla odaklanmasının, şirketlerin kurumsal yazılım çözümlerine yönelik 

talebi artıracağına inanıyoruz. Ürün portföyünün konumlandırılmasına bağlı olarak 

çapraz satış fırsatlarından yararlanarak artan kurumsal yazılım uygulamaları talebinden 

istifade etmesini bekliyoruz. 

Totalsoft'ta toparlanma devam edecek – Şirketin iş modeli nedeniyle nispeten düşük 

büyüme ve faaliyet marjları olmasına rağmen, Totalsoft'taki toparlanmanın devam 

etmesini ve 2020 ile 2025 yılları arasında, yıllıklandırılmış bileşik büyüme oranı olarak, 

net satışlarında %15 ve FAVÖK olarak ise %16 büyüme gerçekleştireceğini bekliyoruz. 

Yüksek özkaynak karlılığı devam edecek - Güçlü gelir artışına paralel olarak Logo 

Yazılım'ın, operasyonel kaldıraçtan yararlanmasını ve buna bağlı olarak yüksek FAVÖK 

büyümesi kaydedilmesini bekliyoruz. Diğer yandan şirketin net nakit pozisyonuna sahip 

olması sonucu faaliyet karının net kara aktarılacağını işaret etmektedir. 2020-2025 

arasında net karda YBBO olarak, %26 büyüme olmasını tahmin ediyoruz. Buna bağlı 

olarak özkaynak karlılığının orta vadede ortalama %29 seviyesinde olacağını 

hesaplıyoruz. 

Cazip değerleme – Logo Yazılım’ı İndirgenmiş Nakit Akımları metodu ile değerliyor ve 

şirket için 12 aylık hedef fiyatı 150 TL olarak belirliyoruz. 

PDF rapor için BURAYA tıklayınız. 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/LOGO_Sirket_Raporu_26_Kasim_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Sabancı Holding – Yönetim Kurulu, Teknosa’nın sermayesinin toplam %60,28'ini temsil 

eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve 

toplam sermayenin %10,28'ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının 

Teknosa'nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu 

piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdi. Teknosa paylarının satışından elde 

edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Sabancı 

Holding’in yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun 

ödenmesinde kullanılacaktır. Teknosa’da yapılacak olan bedelli sermaye artırımı 

nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, 

2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 

belirlenecektir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde USDTRY paritesinin Fibonacci %50 düzeltme seviyesine ve 

aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 8 – 8,05 bandını aşmakta 

zorlanabileceğini belirtmiş, bu bölgeden aşağı yönlü bir geri çekilme hareketi 

oluşabileceğini ifade etmiştik. Beklediğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştiren 

USDTRY paritesi, 8 – 8,05 aralığından yönünü aşağı çevirerek 7,90 seviyesine kadar indi 

ve son üç günlük yükselişin ardından günü düşüşle tamamladı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,94 seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak 

USDTRY paritesinin 8 – 8,05 direnç bölgesinin altında kalıp kalmayacağını takip 

edeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Fibonacci %50 düzeltme seviyesine ve aynı 

zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 8 – 8,05 bandı kısa vadeli güçlü 

bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Kurun bu bant altında kalmaya devam etmesi 

durumunda geri çekilme hareketini sürdürmesi ve 7,80 seviyesi altına geri dönüş 

yapması beklenebilir. Ancak bu noktada, kurun 8 – 8,05 bandını yukarı yönlü kırması 

durumunda kurdaki yükselişin hız kazanabileceğini belirtmemizde fayda var. 

Bugün yurt içinde 13 – 20 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Aralık Ayı GfK Tüketici Güven 

Endeksi verisi açıklanacak. ABD’de Şükran Günü nedeniyle bugün piyasalar kapalı 

olacak. 
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EUR/USD 

Koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı paralelinde piyasalarda risk iştahı 

yüksek seyretmeye devam ederken, azalan güvenli liman talebi ile birlikte 92 seviyesi 

altına gerileyen dolar endeksi yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar 

endeksindeki düşüş eğilimi paralelinde 1,19 direncini yukarı yönlü kırmayı başaran 

EURUSD paritesi ise dün 1,1930 seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle 1,1920 seviyesinden işlem görüyor. 

Aşağıdaki grafik üzerinden, EURUSD paritesinin dün gerçekleştirdiği günlük kapanış ile 

birlikte kısa vadeli işlem bandını ve 1,19 direncini yukarı yönlü kırma hareketi 

görülebilir. Teknik görünüme baktığımızda trend ve momentum göstergelerinin 

paritedeki yükseliş eğiliminin korunduğunun ve kısa vadede 1,1950 – 1,20 bandının 

hedef alınabileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz.   

Bugün yurt dışında Almanya Aralık Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. 

ABD’de Şükran Günü nedeniyle bugün piyasalar kapalı olacak. 
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XAUUSD 

Başta koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı olmak üzere, ABD’de seçim 

belirsizliğinin azalması ve yaklaşan yılbaşı sezonunu ile birlikte Avrupa’da karantina 

önlemlerinin gevşetilmesi gibi faktörler risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor. 

Güçlü seyreden risk iştahı ile birlikte güvenli limanlar değer kaybetmeye devam 

ederken, ons altın fiyatları dün 1800 – 1820 bandında hareket ederek zayıf seyrini 

korudu.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1808 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüm 

açısından ons altında 200 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Mevcut durumda 

1795 seviyesi civarından geçen bu ortalamanın (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir – 

mavi çizgi) bir destek alanı oluşturduğunu görmekteyiz. Altındaki düşüş eğiliminin 

devamı açısından bu ortalamanın aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı büyük önem arz 

ediyor. Ons atlının 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmesi durumunda düşüş 

eğiliminin kısa vadede 1775 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir. Aksi taktirde 

bir süre 1800 – 1850 seviyeleri arasında bir bant hareketi oluştuğunu takip edebiliriz. 

Dolayısı ile bu haftanın geri kalanında mevcut durumda 1795 seviyesine denk gelen 

200 günlük hareketli ortalamayı yakından takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışında Almanya Aralık Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. 

ABD’de Şükran Günü nedeniyle bugün piyasalar kapalı olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.630 -%0,2 %1,7 %6,7 %21,3 %12,3

DAX 13.290 %0,0 %0,7 %9,1 %15,5 %0,3

FTSE 6.391 -%0,6 %0,1 %10,3 %5,3 -%15,3

Nikkei 26.297 %0,4 %2,6 %12,4 %24,1 %11,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.325 %0,3 %2,4 %15,8 %28,7 %15,8

Çin 3.362 -%0,1 -%0,2 %3,3 %18,0 %10,1

Hindistan 43.828 %0,0 %0,5 %9,2 %43,2 %6,3

Endonezya 5.679 %0,8 %2,3 %11,2 %23,7 -%9,2

Rusya 3.135 %1,2 %1,7 %12,5 %13,8 %2,9

Brezilya 110.133 %0,3 %3,8 %9,0 %28,9 -%4,8

Meksika 42.201 -%1,3 -%0,1 %10,3 %16,6 -%3,1

Güney Afrika 57.742 %0,0 %0,7 %5,2 %14,1 %1,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%1,8 -%10,9 -%22,9 a.d. %54,2

EM VIX 22 %4,5 -%2,9 -%10,6 a.d. %30,1

MOVE 42 -%1,5 -%1,6 -%27,5 -%18,0 -%27,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,9287 -%0,9 %2,9 -%0,4 %16,4 %33,2

Brezilya 5,3167 -%1,1 -%0,9 -%5,4 -%2,4 %31,9

Güney Afrika 15,1263 -%0,5 -%2,1 -%6,5 -%14,3 %8,0

Çin 6,579 -%0,2 %0,3 -%1,6 -%7,8 -%5,5

Hindistan 73,9187 -%0,1 -%0,4 %0,4 a.d. %3,6

Endonezya 14144 -%0,1 %0,5 -%3,5 a.d. %2,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 a.d. a.d. a.d. a.d. 0,1

Brezilya %8,0 0,0 0,0 0,2 a.d. a.d.

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

Endonezya %6,2 0,0 0,0 -0,4 a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 0,12 0,25 -0,97 a.d. -0,25

Brezilya %3,3 0,01 -0,02 -0,31 a.d. -0,39

Güney Afrika %4,5 -0,01 -0,05 -0,57 a.d. -0,30

Endonezya %1,9 0,00 -0,03 -0,28 a.d. -1,01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48,61 %1,6 %9,6 %16,4 %36,8 -%26,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 45,71 %1,8 %9,3 %14,7 a.d. -%25,1

Altın - USD / oz 1805,5 %0,0 -%3,7 -%5,1 a.d. %18,5

Gümüş - USD / t oz. 23,362 %0,3 -%4,4 -%5,3 a.d. %30,4

Commodity Bureau Index 427,14 %0,0 %1,0 %2,9 a.d. %6,4

* 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. 

 

 

 

 

 

 


