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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü yatay 

(sadece 27 puan artışla) kapattı. Haftalık bazda ise %3,4 değer 

artışı kaydetti. 

Gün içerisinde önemli bir veri akışı olmazken, hafta hem yurtiçinde 

hem de yurtdışında olduğu yoğun bir takvimi işaret ediyor. Buna 

göre yurtiçinde Çarşamba günü TCMB’nin çeyrek dönemli 

enflasyon raporu, Perşembe günü Aralık dış ticaret verileri ve 

Cuma günü de PMI verileri takip edilecek. Yurtdışında ise, 

Çarşamba günü ABD’de açıklanacak olan ADP tarım dışı istihdam 

verileri, 4Ç18 büyüme verisi ve FOMC toplantısı, Perşembe günü 

AB büyüme verisi ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Cuma 

günü ise tarım dışı istihdam ve aylık ortalama saatlik ücret artışları 

verileri takip edilecektir. Cuma günü ABD’de federal hükümetin 

geçici olarak açılması kararı piyasalar tarafından olumlu karşılandı 

ve risk iştahında iyileşmeye neden oldu. Ancak, ABD ile Çin 

arasında devam eden ticaret görüşmelerine yönelik haber akışının 

hala volatiliteye neden oluyor. Bu sabah Asya piyasaları alıcılı işlem 

görmekte olup, GOÜ para birimlerinde, ABD dolarına karşı değer 

kazançları mevcut. TL 200 günlük hareketli ortalaması altında işlem 

görüyor. ABD vadeli işlemlerinde ise, Cuma günü yaşanan 

yükselişin ardından hafif satıcılı seyir bulunmakta. Küresel 

piyasalardaki olumlu gelişmelere bağlı olarak bugün Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Perşembe günkü yükseliş 

sonrasında Cuma günü gün içerisinde 101.000’ne doğru 

realizasyonlar gerçekleşse de gün sonunda alımlar ile artı kapanış 

gerçekleşti. Aşırı alım bölgesinde gün içi realizasyonlar ile rallinin 

devam ediyor olması olumlu değerlendiriyoruz. 100.500 üzerinde 

yükselişin 103.000 ve ardından 107.700’e doğru devam 

edebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. 100.500 yeni açılan 

pozisyonlar için stop-loss, mevcut pozisyonlar için realize 

seviyesidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Ocak ayında Reel Sektör Güven Endeksi 91,5 seviyesinden 93 

seviyesine yükseldi. 

▪ Hazine 2025 vadeli tahvil ihracında 1,25 milyar Euro borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan - Savunma Sanayii Başkanlığı ile 94,4 milyon TL 

tutarında bir sözleşme imzaladı. 

▪ 4Ç18 net kar tahminlerimize buradan oluşabilirsiniz. Link 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Ocak     TCMB Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu

31 Ocak     Hazine Şubat Dönemi İç Borçlanma Stratejisi

                   Aralık Dış Ticaret İstatistikleri

                   Haftalık Para & Banka İstatistikleri (18 - 25 Ocak)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (18 - 25 Ocak)

                   4Ç18 Turizm İstatistikleri

1 Şubat      İSO/Markit Ocak PMI verileri

                   İTO Ocak enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,801 %0.0 %3.4

BIST-30 128,276 -%0.1 %3.1

Banka 134,088 -%0.4 %1.4

Sanayi 118,221 %0.3 %4.8

Hizmet 76,641 %0.0 %2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.08 24.02

2 yıllık bono faizi 18.19 18.20 20.93

10 yıllık bono faizi 15.44 15.62 16.74

Kur

USD/TL 5.26 -%1.5 -%0.7

EUR/TL 5.97 -%2.1 -%1.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.61 -%1.8 -%1.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 164 155 148

Ortalama işlem hacmi * 1.70 1.71 1.22

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.2x 6.8x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.93x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.55x

FD/Satışlar 1.43x 1.15x 0.94x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %12.6 %5.8

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.8 %12.0

Temettü verimi %2.7 %4.2 %4.8

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/Gunluk_Bulten_-_21_Ocak_2019.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Ocak ayında Reel Sektör Güven Endeksi 91,5 seviyesinden 93 

seviyesine yükseldi 

Ocak ayında Reel Sektör Güven Endeksi 91,5 seviyesinden 93 seviyesine yükseldi. Ancak 

mevsimsel etkilerden arındırılmış endekse baktığımızda bir önceki aya göre endeks 

seviyesinde kötüleşme dikkat çekiyor. Aralık ayında 97,7 olan endeksin 95,4’e gerilediği 

görülüyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış endeks alt kalemlerine bakıldığında; 

• Özellikle siparişlerdeki zayıf trendin öne çıktığını görüyoruz. Mevcut durumdaki 

toplam sipariş miktarından %5,8’lik düşüşün yanında gelecek 3 aylık dönemdeki 

ihracat sipariş miktarı alt endeksine bakıldığımda %5,4 oranında bir düşüş görülüyor.  

• Gelecek 3 aylık üretim hacmi endeksinde de %1,3’lük azalışın manşet endeks üzerinde 

etkili olduğunu görüyoruz. Bu düşüşlerin yanı sıra zayıf seyreden sabit sermaye yatırım 

harcaması endeksinde %2’lik artışın olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ancak endeks 

halen eşik değerin altında bir yeri işaret ederken, 2018 yılı Nisan ayındaki seviyesine 

göre (119,5) %22 daha düşük bir seviyeyi gösteriyor.  

• Buna ek olarak stok miktarı ile ilgili endekste Ocak ayında %3’lük bir düşüş görülüyor. 

GSYİH verilerinde 3. çeyrekte önemli oranda bir stok artışı yaşanmış ve öncü 

göstergeler bu yüksek seyrin 4Ç18’de de süreceğini işaret etmişti.  

Ocak ayında kapasite kullanım oranı %74,1’den %74,4’e yükseldi. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış KKO’da da aynı oranda bir yükselişle %74’den %74,3’e geliş görüldü.  

• 3 aylık hareketli ortalamalar nezdinde bakıldığında halen düşüşün devam ettiği 

görülüyor. 

 

Hazine 2025 vadeli tahvil ihracında 1,25 milyar Euro borçlandı 

Hazine 2019 yılı dış finansman programı kapsamında Euro cinsinden Mart 2025 vadeli 

tahvil ihracı ile 1,25 milyar Euro borçlandı. Ocak ortasında yapılan diğer Eurobond ihracı ile 

beraber toplam borçlanma 3,4 milyar dolar’a ulaşıyor. Finansman programı çerçevesinde 

Hazine bu yıl yurtdışı piyasalardan 8 milyar dolar borçlanmayı p*lanlı8yor.  

• Euro cinsinden Mart 2025 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi %4,75 olarak gerçekleşti. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan – Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Nişangah Tedariki 2. Paket 

Projesine ilişkin 94.371.988 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme 

kapsamında teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 

4Ç18 net kar tahminlerimize buradan oluşabilirsiniz. Link 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi, Asya seansındaki zayıf likidite koşulları nedeniyle 5,25 seviyesi üzerini 

test etmesinin ardından yeniden geri çekilerek 5,26’lı seviyelere dönüş yaptı. Türk 

lirasının, bir süredir sağlamakta olduğu yüksek carry-trade avantajı sayesinde pozitif 

ayrışmasını sürdürmesi ve dolar endeksinin ABD ekonomisine yönelik endişeler 

nedeniyle değer kaybetmesi, kurdaki düşüş hareketinin devam etmesindeki temel 

faktörler olarak ön plana çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi, Cuma 

günü, sınır güvenliği konusunda geçici bir anlaşmaya vardı. Böylelikle, 35 gündür kapalı 

olan (ABD tarihinde en uzun hükümet kapanışı) ABD hükümeti bugün 3 haftalığına 

yeniden açılacak.  ABD’de hükümetin açılmasına rağmen, yapılan anlaşmanın geçici 

olması ve Trump – Kongre arasındaki anlaşmazlığa henüz kesin bir çözüm 

bulunamamış olması ile birlikte dolar endeksindeki zayıf seyrin sürdüğü görüldü. 

Ayrıca, bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde piyasanın Fed’in 2019’da 

daha güvercin bir tutum içerisinde olacağı beklentileri de dolar endeksindeki zayıf 

seyirde etkili oluyor. Cuma günü sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, 96,60 

seviyesi üzerinden 96 seviyesi altına doğru gerilerken, USDTRY paritesi de 5,25 – 5,26 

seviyeleri civarındaki zayıf seyrini sürdürdü.  Kurdaki teknik görünüme bakacak olursak: 

USDTRY bu sabah saatleri itibariyle 5,26 seviyesi civarında hareket ediyor ve 200 

günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu noktada kısa vadede 

kurun 200 günlük hareketli ortalaması civarındaki seyrini yakından takip edeceğiz. Söz 

konusu ortalamanın üzerinde tutunulması durumunda 5,25 – 5,30 bandından sert bir 

yükseliş hareketi görülebilir. Ancak 200 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise mevcut geri çekilme hareketinin önemli ölçüde hızlanması beklenir. 

Dolayısı ile 5,24 – 5,26 bandına denk gelen 200 günlük ortalamayı yakından izlemeye 

devam edeceğiz. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, EURUSD paritesinin 1,13 seviyesi altında kalıcı olmakta 

zorlanabileceğini ve paritedeki düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını 

beklediğimiz ifade etmiştik. Eurodaki satıcılı görünüme rağmen, Cuma günü dolar 

endeksinde görülen sert satış baskısı ile birlikte paritenin kayıplarının büyük çoğunluğunu 

telafi ettiğini gördük. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi, Cuma günü, sınır 

güvenliği konusunda geçici bir anlaşmaya vardı. Böylelikle, 35 gündür kapalı olan (ABD 

tarihinde en uzun hükümet kapanışı) ABD hükümeti bugün 3 haftalığına yeniden açılacak. 

ABD’de hükümetin açılmasına rağmen, yapılan anlaşmanın geçici olması ve Trump – 

Kongre arasındaki anlaşmazlığa henüz kesin bir çözüm bulunamamış olması ile birlikte 

dolar endeksindeki zayıf seyrin sürdüğü görüldü. Ayrıca, bu hafta gerçekleşecek olan Fed 

toplantısı öncesinde piyasanın Fed’in 2019’da daha güvercin bir tutum içerisinde olacağı 

beklentileri de dolar endeksindeki zayıf seyirde etkili oluyor. Cuma günü sert satış 

baskılarına maruz kalan dolar endeksi, 96,60 seviyesi üzerinden 96 seviyesi altına doğru 

gerilerken, EURUSD paritesi ise dolardaki geri çekilme ile birlikte yeniden 1,14 seviyesi 

üzerine yükseldi. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, parite bu sabah 

saatleri itibariyle 20 haftalık hareketli ortalamasının hemen altında hareket ediyor. Bu 

noktada paritenin, 1,1440 – 1,1450 bandına denk gelen 20 haftalık hareketli ortalamasını 

yukarı yönlü aşıp aşamayacağı takip edilecek. Bu bandın yukarı yönlü aşılması paritenin 

1,15 seviyesine doğru yükselişini hızlandırmasına neden olabilir. Aksi taktirde, paritenin 

1,13’lü seviyelere doğru geri çekilerek kazançlarını silmesi beklenebilir. Bugün içerisinde 

önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hafta içerisinde ise ABD-  Çin arasındaki müzakerelere 

yönelik haber akışı, Fed toplantısı ve ABD’den (GSYİH büyüme, istihdam, PMI, ücret 

artışları), Euro Bölgesinden (GSYİH büyüme) ve Almanya’dan (TÜFE, İşsizlik Oranı) gelecek 

olan yoğun veri akışı takip edilecek. 
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XAUUSD 

Sabah bültenlerimizde sıklıkla, altın fiyatlarındaki olası geri çekilmelerin alım fırsatı olarak 

sınırlı kalacağını düşündüğümüzün ve altının önümüzdeki dönemde 1300 seviyesi üzerini 

hedef almasını beklediğimizin altını çiziyorduk. Cuma günü dolar endeksinde görülen sert 

düşüş ile birlikte hedef bölgemize giriş yapan altın, güçlü seyrini sürdürmekte. ABD 

Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi, Cuma günü, sınır güvenliği konusunda geçici bir 

anlaşmaya vardı. Böylelikle, 35 gündür kapalı olan (ABD tarihinde en uzun hükümet 

kapanışı) ABD hükümeti bugün 3 haftalığına yeniden açılacak.  ABD’de hükümetin 

açılmasına rağmen, yapılan anlaşmanın geçici olması ve Trump – Kongre arasındaki 

anlaşmazlığa henüz kesin bir çözüm bulunamamış olması ile birlikte dolar endeksindeki 

zayıf seyrin sürdüğü görüldü. Ayrıca, bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde 

piyasanın Fed’in 2019’da daha güvercin bir tutum içerisinde olacağı beklentileri de dolar 

endeksindeki zayıf seyirde etkili oluyor. Cuma günü sert satış baskılarına maruz kalan dolar 

endeksi, 96,60 seviyesi üzerinden 96 seviyesi altına doğru gerilerken, EURUSD paritesi ve 

altın dolar endeksindeki düşüş ile birlikte yükselişe geçti. EURUSD paritesi yeniden 1,14 

seviyesi üzerine yükselirken, altın fiyatları ise bültenlerimizde sıklıkla belirttiğimiz 1300 – 

1350 hedef bandımıza giriş yaptı. Bu noktada altın fiyatlarındaki mevcut yükseliş 

hareketinin ilk etapta 1325 – 1330 hedef olacak şekilde hızlanacağı görüşündeyiz. 

Önümüzdeki dönemde 1330 seviyesinin aşılması durumunda ise 1350 seviyesinin hedef 

olacağı görüşündeyiz. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Çin ticaret müzakerelerini 

sürdürmek için bu hafta ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu hafta gerçekleşecek olan 

görüşmeler, küresel piyasalardaki risk algısı açısından büyük önem arz ediyor. Ayrıca yine 

bu hafta içerisinde açıklanacak olan Fed faiz kararı ve ABD’den gelecek olan büyüme, PMI, 

istihdam ve ücret artışları verileri de yakından takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,665 %0.8 %1.1 %7.2 -%5.5 %6.3

DAX 11,282 %1.4 %0.7 %6.8 -%12.3 %6.8

FTSE 6,809 -%0.1 -%2.3 %1.1 -%11.6 %1.2

Nikkei 20,774 -%0.4 -%0.1 %3.4 -%8.9 %3.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,801 %0.0 %3.4 %12.6 %6.5 %11.5

Çin 2,602 %0.3 %0.0 %4.7 -%9.2 %4.7

Hindistan 36,026 -%0.4 -%1.9 -%0.5 -%3.9 -%0.5

Endonezya 6,483 %0.0 %0.5 %4.6 %8.2 %4.6

Rusya 2,498 %0.6 %1.0 %5.9 %9.0 %5.4

Brezilya 97,677 %1.2 %2.4 %14.0 %21.8 %11.1

Meksika 43,639 %0.2 -%1.4 %5.3 -%12.1 %4.8

Güney Afrika 54,050 %0.8 %0.6 %3.1 -%5.4 %2.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%7.8 -%2.1 a.d. %41.7 %57.8

EM VIX 20 -%0.7 %6.0 a.d. %13.9 %20.9

MOVE 52 -%3.1 -%2.4 a.d. %8.7 %12.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2722 %0.1 -%1.0 -%0.6 %10.5 %38.8

Brezilya 3.762 -%0.2 %0.2 a.d. %1.9 %13.7

Güney Afrika 13.6192 -%0.7 -%1.7 -%6.7 %3.9 %10.0

Çin 6.7483 -%0.6 -%0.4 -%2.0 -%0.3 %3.7

Hindistan 71.175 %0.1 %0.0 a.d. %3.5 %11.4

Endonezya 14093 -%0.5 -%0.6 a.d. -%2.5 %3.9

CDS *

Türkiye 319.9 2.5 -15.5 -34.3 41.1 -0.1

Brezilya 172.5 0.5 -1.9 -40.6 -4.3 -19.4

Güney Afrika 188.8 -4.6 -5.9 -23.9 48.7 -12.3

Endonezya 117.9 -2.1 -4.9 -18.2 45.8 -5.7

Rusya 130.8 0.5 -2.6 -19.7 13.7 -16.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.4 -0.2 -0.6 -1.3 -2.3 3.8

Brezilya %9.1 0.1 -0.1 a.d. -2.0 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 0.0 a.d. -0.5 0.0

Endonezya %8.1 0.0 0.0 a.d. 0.3 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 0.07 -0.02 a.d. -0.16 a.d.

Brezilya %5.6 -0.01 -0.13 a.d. 0.14 1.02

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.3 -0.04 -0.11 a.d. 0.02 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.64 %0.9 -%1.7 a.d. -%16.6 -%7.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.69 %1.1 -%0.2 a.d. -%22.5 -%11.1

Altın - USD / oz 1298.1 %1.4 %1.2 a.d. %5.4 -%0.9

Gümüş - USD / t oz. 15.699 %2.6 %1.9 a.d. %1.1 -%8.4

Commodity Bureau Index 411.62 %0.1 %0.1 a.d. -%4.9 -%4.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

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. 

 

 

 

 

 


