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Piyasa Yorumu 

Dün sanayi endeksi öncülüğünde değer kazanan BİST-100 endeksi 

günü %0,72 değer artışı ile 105.082 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 

son 1 haftalık ortalamanın üzerinde 7,3 milyar TL olarak gelişti. 

Bugün yurtiçinde önemli veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında 

ABD’den gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri, Fabrika Siparişleri ile 

Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Sunumu yatırımcılar 

tarafından takip edilecektir.  Küresel piyasalarda ılımlı havanın hala 

devam ettiğini ve risk iştahının göreceli olarak kuvvetli olduğunu 

görüyoruz. Bu çerçevede Asya piyasaları ve özellikle Çin oldukça 

güçlü bir görünüm çizerken, ABD vadelilerin yatay bir görünüm 

çizdiği anlaşılıyor. GoÜ kurlarında ise USD karşısında yine daha yatay 

bir seyir söz konusu. Bu gelişmeler ışığında bugün BİST-100 

endeksinde bugün alıcılı bir açılış bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, dün 104.000’de bulunan 

gap desteği korunması ardından 7 milyar TL’nin üzerinde bir hacimle 

yükseliş 105.000 direncine doğru devam etti. 105.000 üzerinde 

kapanış ile birlikte yıl içerisinde zirve seviyesi olan 106.000 direnci 

hedef haline geldi. Bugünde yükselişle açarak 106.000’ne doğru 

yükselişin devamını bekliyoruz. 104.000 desteği geri çekilmelerde ön 

plana çıkacak ana destek seviyemiz. Her türlü günlük artı kapanış 

kısa vadede zirve noktayı test edilmesi için yeterlidir. 106.000’nin 

kırılması ise ralli sonrasında yeni yükseliş dalgasını başlatır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Foreks anketine göre Şubat ayı TÜFE artışı medyan tahmini %0,5. 

 

Şirket Raporu 

▪ ARCLK – 22 TL hedef fiyatla TUT tavsiyemizi südrüyoruz. 

 

Şirket Haberleri 

▪ ASELS – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ CCOLA - Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ ANHYT, FMIZP, SELEC – Temettü kararları  
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Şubat    Şubat Ekonomik Güven Endeksi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikeri

                   Ocak yabancı ziyaretçi girişleri

                   Hazine 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi

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

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15-22 Şub.)

1 Mart       Şubat İSO/Markit PMI verileri

                   İTO Şubat enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,082 %0.7 %3.3

BIST-30 131,947 %0.8 %2.9

Banka 136,908 %0.5 %3.1

Sanayi 124,907 %1.6 %5.1

Hizmet 75,719 -%0.2 -%0.6

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 18.77 18.79 18.19

10 yıllık bono faizi 15.09 15.15 15.44

Kur

USD/TL 5.29 -%0.2 %0.6

EUR/TL 6.01 %0.3 %0.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.65 %0.1 %0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 167 161 164

Ortalama işlem hacmi * 1.67 1.46 1.58

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 7.3x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.57x

FD/Satışlar 1.43x 1.13x 0.99x

FD/FAVÖK 7.9x 6.5x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %14.1 %0.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %12.0

Temettü verimi %2.7 %4.0 %4.6

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 

Foreks anketine göre Şubat ayı TÜFE artışı medyan tahmini %0,5 

Şubat ayı TÜFE aylık artış tahminimiz %0,45. Gerçekleşme beklentilerimiz dahilinde olursa, 

yıllık enflasyon artışı %20 ile bir önceki aya göre yatay seyre yakın bir görünüm çizecek. 

(Ocak ayında yıllık TÜFE artışı %20,4 idi). TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini haftaya 

Pazartesi 10.00’da açıklayacak. 

• Geçen ay gıda fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş büyük tartışmalara yol açmıştı. 

Şubat ayına bakıldığında nispeten daha durağan bir görünüm dikkat çekiyor. 

Ocak ayında kötü hava koşullarının da etkisiyle işlememiş gıda fiyatları aylık 

%12,3 oranında oldukça ciddi oranda bir artış kaydetmişti. Manşet gıda fiyatları 

da bu çerçevede %6,4 oranında aylık artış göstermişti. Şubat ayında hal 

fiyatlarına bakıldığında işlenmemiş gıda fiyatlarında daha durağan bir resim 

olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak Türk iş tarafından açıklanan Ankara gıda 

fiyatlarının Şubat ayında %1 oranında aylık artış kaydettiğini takip ettik. Söz 

konusu aylık artış tarihsel Şubat ayı değişim ortalamasının ve Şubat 2018 artışının 

hafif altında bir yeri işaret ediyor. 

• Çekirdek fiyatlarında Şubat ayında önemli bir oynaklık görmeyeceğimizi tahmin 

diyoruz. Özellikle zayıf iç talep koşulları dolayısıyla temel mal fiyatlarının yatay bir 

seyirde devam edebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan hizmet fiyatlarındaki 

katılık, fiyatlama davranışlarındaki bozulma ve ücret artışları nedeniyle çekirdek 

fiyatları zorlayan en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek.  

 

• Enerji fiyatları tarafında ise Şubat ayında bir miktar artış görülebilir. Petrol 

fiyatlarındaki artışın yanı sıra TL’deki hafif değer kaybının etkili olabileceğini 

düşünüyoruz. 
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Şirket Raporu 

Arçelik - Makul seviyede işlem görmektedir 

Rapor için tıklayınız. 

Arçelik maliyet endeksindeki gerileme, operasyonel performansta 4Ç18’de 

görülen iyileşme ve güçlü 2019 şirket beklentisinin katkısıyla son dört ayda 

endeksin üzerinde performans gösterdi. Yurtdışı gelirlerinde kur etkisi 

arındırılmış sürdürülebilir büyüme ve Türkiye’de ortalama satış fiyatındaki 

yükselişin karlılıkta 2019’da %30’un üzerinde büyüme sağlayacağını 

düşünüyoruz. Arçelik hissesinde görülen toparlanma sonrası 22TL hedef fiyatla 

“AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Arçelik 2019T 12,4x F/K rasyosuyla on yıllık 

ortalamasına göre %14 primli işlem görmektedir. Bilindiği üzere Arçelik 

yönetim kurulu 2019’da temettü dağıtmama kararı almıştır. 

Bayilerde stok artışının etkisiyle 2019’da pazarda daha düşük oranda daralma 

öngörüyoruz – 4Ç18’de bayilere yapılan beyaz eşya satışında gerçekleşen sert 

daralmaya rağmen Kasım 2018’de devreye giren vergi teşviği sonrası perakende 

satışlarda daha hafif daralma gözlemlendi. Aynı dönemde Arçelik’in bayi 

envanterinde gerileme görülürken, yerel seçimler öncesi bayilerin yeni siparişleri 

zayıf seyrediyor. Yılın ikinci yarısında düşük baz etkisi ve stok artışının daralmayı 

nispeten azaltacağını düşünüyor ve 2019’da pazarda %10 daralma öngörüyoruz. 

2018’de pazar daralması %17 seviyesindeydi. Ayrıca özellikle 2H18’de görülen fiyat 

artışlarının katkısıyla 2019’da yurtiçi satışların %13 büyüyeceğini düşünüyoruz. 

Yurtdışı satışlarda kur etkisinden arındırılmış olarak %8 büyüme bekliyoruz. – 

Yurtdışı gelirlerin ciro payının 2019’da 250 baz puan artışla %71’e ulaşacağını tahmin 

ediyoruz. Romanya’da devreye giren çamaşır makinesi yatırımının katkısı, Doğu 

Avrupa’daki talebin güçlü seyri, Güneydoğu Asya ülkelerindeki konumu güçlendirme 

faaliyetleri ve kur etkisinin ciro büyümesinde etkili olacağını düşünüyoruz. 

Maliyet baskısı 2019’da daha az hissedilecek – 2019’da hammadde maliyetlerinin 

yatay seviyede gerçekleşeceği beklentimize rağmen, TL bazlı maliyetlerde artış 

bekliyor ve ortalama fiyattaki iyileşmenin maliyet baskısını azaltacağını düşünüyoruz. 

FAVÖK marjını 2019’da %10,4 seviyesinde sabit tahmin ediyoruz. FAVÖK ve net 

karda sırasıyla %23 ve %35 artış öngörüyoruz. Senaryo analizimize göre FAVÖK 

marjının beklentimizin 30 baz puan üzerinde gerçekleşmesi hedef fiyatımızda %11 

artışa neden oluyor.   

2019’da işletme sermayesi/satış ve net borç/FAVÖK’te rasyolarını yatay 

seviyede öngörürüyoruz - Arçelik’in işletme sermayesi/satış rasyosu 2018’de 220 

baz puan, %30 seviyesine geriledi. Televizyon envanterindeki gerileme, Avrupa’daki 

iştiraklerde envanter düşüşü ve yurtiçi bayilerde erken tahsilatı teşvik eden 

kampanyalar işletme sermayesinin sağlık seviyeye ulaşmasını sağladı.  

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/ARCLK_-_27_Subat_2019.pdf
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Şirket Haberleri 

Anadolu Hayat Emeklilik- Yönetim Kurulu pay başına 0,3023256 TL nakit temettünün 

25 Mart 2019 tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırıldı. 

Teklif edilen temettü miktarı %5,2 temettü verimini işaret etmektedir. 

Aselsan - 4Ç18 sonuçlarını 583 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

yüzde %7 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 azaldı. Net satışlar 3,795 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %93 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,566 milyon TL'nin %6 üzerinde gerçekleşti.  Şirketin 

devam eden işler büyüklüğü 9,1 milyar ABD doları olurken, 30 Eylül 2018 itibariyle bu 

değer 8,6 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma 

Sanayi Başkanlığı’nın payının %61 olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise 

%11, TAI’nin payının %7 olduğunu görüyoruz. Aselsan 2019 yılında 2-2,5 milyar ABD 

doları teslimat yapmayı, 2020’de 2,5-2,8 milyar ABD doları, 2021’de 2,3-2,6 milyar ABD 

doları teslimat yapmayı, 2022’de 1-1,3 milyar ABD doları teslimat yapmayı planlıyor. 

Devam eden işlerin %48’i ABD doları, %29 Avro ve %23’ü TL bazında olup, şirketin 

maliyetlerinin %60’ı TL, %25 ABD doları ve %15’i Avro bazındadır.  

Şirket, 4Ç18'de 813 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %69 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 716 

milyon TL'nin %14 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 316 baz puan azalarak %21.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, 

yıllık bazda, 707 baz puan azaldı ve %24.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık 

bazda, %4 geriledi ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 457 baz puan 

azaldı ve %4.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 

artarak 2,330 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de 

açıkladı. Şirket yönetimi net satışlarda %40-50 arasında bir büyüme öngörmekte olup, 

FAVÖK marjının %19-21 bandında gerçekleşmesini tahmin etmektedir. 2018 yılında 

FAVÖK marjı %21 olarak gerçekleşti. Yatırım bütçesi olarak da, 1 milyar TL yatırım bütçesi 

öngörmekte olup, şirket 2018 yılında 738 milyon TL yatırım yapmıştı.  

Bankacılık Sektörü – BDDK dün yaptığı toplantıda Türkiye Emlak Katılım Bankası’na 

faaliyet izni verdi. 

Coca-Cola İçecek bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç18 net karını 22 milyon TL  

olarak ve yıllık bazda -%115 azalış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa net kar beklentisi 97 

milyon TL olup, yıllık bazda -%165 azalışı işaret etmektedir. Bizim net satış beklentimiz  

2,002 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa net satış beklentisi 

2,034milyon TL'dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 222 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı 

işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 191 milyon TL'dir. 

Federal Mogul İzmit Piston - Yönetim Kurulu pay başına 1,940561 TL nakit temettünün 

1 Nisan 2019 tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırıldı. 

Teklif edilen temettü miktarı %11,3 temettü verimini işaret etmektedir. 

Selçuk Ecza- Yönetim Kurulu pay başına 0,1 TL nakit temettünün 19 Nisan 2019 

tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırıldı. Teklif edilen 

temettü miktarı %2,7 temettü verimini işaret etmektedir.   
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USD/TL’de 5,30 civarındaki yatay hareketin dün de devam ettiği görüldü. Gün içinde söz 

konusu seviyenin altına hafif sarkış olmasına rağmen, paritenin tekrar 5,30 seviyelerine 

geri dönüş yaşadığı görüldü. Dün kur tarafında hareketlilik yaratan en önemli gündem 

maddesi Fed Başkanı Powell’ın Kongre önündeki sunumu idi. Sunum sonrasında 

soru&cevap seansı gerçekleştirilirken, Fed Başkanı Powell’ın daha önceki mesajlarını 

tekrar ettiği görüldü. Geçen haftalarda oldukça zayıf gelen ABD perakende satışlar verisi 

sonrasında büyüme endişeleri önemli oranda artarken, Powell’ın bu konuda sakinleştirici 

bir tutum izlediği ve ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirttiği görüldü. 

Ancak Powell faiz artırımları konusunda “sabırlı” olunacağının altını çizerken, bilanço 

daraltım sürecini sonlandırma sürecine ilişkin hazırlıkların da yapıldığını işaret etti. 

Powell’ın açıklamaları GoÜ piyasaları için olumlu bir zemini işaret etti. FED’in 

söylemlerinin yanısıra AQBD-Çin ticaret müzakerelerinde şimdilik bir rahatlama 

sağlanmasının da en önemli faktörlerden biri olarak öne çıktığı görülüyor.  

Bugün ABD’den ekonomik aktivite çerçevesinde oldukça önemli verileri takip ediyor 

olacağız. Aralık ayı perakende satışlar verisinin yanısıra, dayanıklı tüketim malları 

siparişleri de izleniyor olacak. Buna ek olarak Fed Başkanı Powell’ın dünkü Kongre 

sunumu sonrasında bugün de Temsilciler Meclisi’nde aynı surumu yapması bekleniyor. 

Euro bölgesi tarafında ise Şubat ayı güven endeksleri seyredilecek. Söz konusu 

endekslerde bir miktar gerileme beklenmeye devam ediliyor.   

Dün de belirttiğimiz üzere teknik cephede ise USDTRY paritesinin kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırdığını görmekteyiz. Dolayısı ile USDTRY paritesinin, kanal 

kırılmasının ardından kısa vadeli düşüş eğilimini sürdürmesini beklemekteyiz. Kurun kısa 

vadede 5,3150 seviyesi üzerine çıkmasını beklememekle birlikte, gün içerisinde dar 

banttaki hareketini devam ettirmesini bekliyoruz.  

USD/TL (Günlük, TL) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,794 -%0.1 %0.5 %4.8 -%3.6 %11.5

DAX 11,541 %0.3 %2.0 %2.3 -%8.0 %9.3

FTSE 7,151 -%0.5 -%0.4 %5.0 -%5.6 %6.3

Nikkei 21,449 %0.5 %0.6 %3.8 -%5.5 %7.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,082 %0.7 %3.3 %3.2 %15.1 %15.1

Çin 2,942 %0.8 %7.3 %13.9 %6.6 %18.8

Hindistan 35,974 -%0.7 %0.6 -%0.1 -%7.0 -%0.3

Endonezya 6,541 -%0.2 %0.2 %0.7 %8.3 %5.4

Rusya 2,494 %0.0 %1.4 -%0.2 %7.8 %5.3

Brezilya 97,603 %0.4 -%0.1 -%0.1 %25.2 %11.1

Meksika 43,623 -%0.1 %1.6 %0.0 -%13.5 %4.8

Güney Afrika 56,243 %0.7 %1.9 %4.1 -%5.7 %6.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %2.2 %1.9 -%12.9 %21.5 -%40.3

EM VIX 18 %0.9 -%0.8 -%10.5 -%12.5 -%29.5

MOVE 46 %0.3 %2.7 -%11.8 -%9.2 -%30.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3064 %0.1 %0.4 %0.6 -%12.7 %0.3

Brezilya 3.7489 %0.0 %0.7 -%0.3 -%5.6 -%3.2

Güney Afrika 13.8338 %0.1 -%1.5 %1.6 -%4.8 -%3.6

Çin 6.7002 %0.2 -%0.9 -%0.7 -%2.3 a.d.

Hindistan 71.0688 %0.1 a.d. -%0.1 %1.8 %1.9

Endonezya 13992 -%0.2 -%0.8 -%0.7 -%4.1 -%2.8

CDS *

Türkiye 310.5 -4.9 -0.3 -4.2 -116.2 -193.4

Brezilya 158.2 -2.8 -2.2 -9.3 -24.9 -57.0

Güney Afrika 174.8 -3.3 -9.5 -1.2 12.9 -80.4

Endonezya 106.1 0.7 -4.4 -8.2 25.7 -50.8

Rusya 131.1 0.3 -9.5 9.5 4.3 -51.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.1 -0.1 0.0 -0.4 -6.9 -1.3

Brezilya %9.0 0.0 0.1 a.d. -3.0 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 a.d. 0.1 -0.4 0.1

Endonezya %7.8 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 -0.03 -0.01 0.03 -1.55 a.d.

Brezilya %5.4 -0.02 -0.01 -0.21 -0.33 0.21

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.01

Endonezya %4.2 -0.02 0.00 -0.07 -0.19 -0.36

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.21 %0.7 -%1.9 %5.8 -%9.7 %21.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.5 %0.0 -%1.1 %3.4 -%16.5 %22.2

Altın - USD / oz 1325.1 -%0.1 -%1.1 %2.1 %11.7 %3.4

Gümüş - USD / t oz. 15.832 %0.0 -%0.8 %0.8 %7.9 %1.9

Commodity Bureau Index 413.13 -%0.3 -%0.1 %0.4 -%0.3 %1.0

* 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. 

 

 

 

 


