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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %4,5’lik düşüşle 1.467 puandan tamamladı.  

Dolar endeksi piyasalarda bozulan risk iştahı ile birlikte sert bir yükseliş 

kaydederek 90,88 seviyesini test ederken, GOÜ para birimlerinde satış 

baskılarının hâkim olduğu takip edildi. Türk lirası ise dolar karşısında 

%0,7’lik değer kaybı ile GOÜ para birimleri arasında orta sıralarda yer 

aldı. Bu çerçevede USDTRY paritesi dün yeniden 7,40 seviyesi üzerine 

çıktı ve günü 7,4147 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 325,67 baz puana yükselirken, yıllık tahvil faizi %13,18 oldu. 

Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya borsaları ve ABD 

endeks vadelilerinde satıcılı bir resmin ön plana çıktığı görmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise ABD Ocak Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi ve ABD Ocak Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

yorumumuzda; “Cari seviyelerde korunması durumunda bu seviyelerden 

tepkilerin güçlenmesi ile birlikte baskının kalkması ile birlikte 1581’e 

kadar bir yükseliş yaşanabilir. 1524-1530 üzerinde dengelenmesini ve 

tepki çabalarının bugün biraz daha görüleceğini düşünüyoruz.” demiştik. 

BIST son bir haftadır bir şekilde karşıladığı satışların yükünü kaldıramadı 

ve yükselen trend 1530’un kırılması ile birlikte ana bir realizasyona 

dönüştü. 1510 desteği dün kırılması ile birlikte düzeltme derinleşti ve 

1467 düzeltme seviyesine kadar gerileyerek kapandık. Bu gün 1467 

seviyesinden tepki çabası bekliyoruz. Bu seviyeden tepki çabaları başarılı 

olursa 1500-1510 seviyesini hedefleyebiliriz. 1467 desteği kırılması 1432 

ve 1396 olarak düşüş baskısının devamı riskini taşır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Ocak Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.  

▪ Saat 10:30’da TCMB Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu açıklanacak.  

▪ Saat 14:30’da 15 – 22 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak.  

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AKSEN - Mali Akaryakıt Enerji Santrali Kontratı hk. 

▪ GARAN –Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Ocak   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (15 - 22 Ocak)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (15 - 22 Ocak)

                Ocak Ekonomik Güven Endeksi

                TCMB Çeyrek dönemli Enflasyon Raporu 

29 Ocak   4Ç20 Turizm İstatistikleri

                Aralık Dış Ticaret verileri

                Aralık Yabancı Ziyaretçi verileri

                Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.467 -%4,5 -%6,5

BIST-30 1.575 -%3,8 -%6,9

Banka 1.419 -%4,1 -%8,6

Sanayi 2.430 -%5,3 -%6,1

Hizmet 1.206 -%3,0 -%4,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 18,50

AOFM 17,00 17,00 15,48

2 yıllık bono faizi 14,66 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,18 13,49 12,80

Kur

USD/TL 7,35 -%1,1 -%2,6

EUR/TL 8,93 -%1,1 -%3,0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,14 -%1,1 -%2,8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 192 201 228

Ortalama işlem hacmi * 6,52 6,17 6,04

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 7,3x 5,4x

PD/DD 1,00x 0,95x 0,84x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,44x 0,39x

FD/Satışlar 0,87x 1,03x 0,88x

FD/FAVÖK 5,9x 6,1x 5,1x

Kar büyümesi -%9,0 %56,2 %35,7

Özsermaye karlılığı %12,0 %13,9 %14,9

Temettü verimi %3,3 %4,0 %4,9

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  

Saat 10:00’da Ocak Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak  

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 89,5’ten 86,4 değerine 

gerilemişti. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü 

güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanmıştı. 

• Ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, 

reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt 

endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. 

• TÜİK, sektörel güven endeksleri ve ekonomik güven endeksinde metodolojik 

değişiklikler yapacağını açıkladı. Bu çerçevede 2021 Ocak ayından başlamak üzere; 

anketlerin uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem güncellenirken, söz konusu 

güncellemenin bazı iyileştirmeleri beraberinde getirdiği belirtilmiştir. Hesaplamalarda 

girişim cirosu ve sektörlerin katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlanmıştır. 

Saat 10:30’da TCMB Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu açıklanacak 

Bugün TCMB Başkanı Naci Ağbal tarafından sunumu yapılacak çeyrek dönemli Enflasyon 

Raporunun ardından, soru-cevap bölümünü gerçekleştirilecek. Söz konusu raporda, orta 

vadeli enflasyon tahmin patikasına ilişkin daha detaylı ve ek bilgiler görmeyi bekliyoruz. 

Saat 14:30’da 15 – 22 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Ocak ayının ikinci haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı 

konumundayken, tahvil piyasasında ise net yabancı çıkışı gerçekleşti. Buna göre söz konusu 

hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 31,4 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı girişi 

görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 111,5 milyon dolarlık net yabancı çıkışı 

yaşandı.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 3,94 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 5,9 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 8 – 15 Ocak haftasında 

%5,5 seviyesinde sabit kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz konusu oran 

%10,4 idi. 

Ocak ayının ikinci haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,87 milyar dolar artış görüldü. (altın 

hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Söz konusu hafta içerisinde hane halkı 

DTH’larında önemli bir değişim görülmezken, artışın tamamının kurumlar DTH’ları kaynaklı 

olduğu takip edildi.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 

bakıldığında 0,16 milyar dolar sınırlı bir düşüş yaşandı.  

• Söz konusu düşüşün neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki 

artıştan kaynaklandığı görülüyor. (Söz konusu hafta içerisinde altının ons fiyatı 1900 

seviyesi üzerinden 1820 seviyesi altına doğru sert bir gerileme kaydetmiş ve haftayı 

düşüşle tamamlamıştı.) 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aksa Enerji – Daha önceki Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, Aksa 

Enerji Üretim A.Ş'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline 

ilişkin Energie Du Mali S.A. ("EDM") ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni 

sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 27 Ocak 

2021 tarihi itibarıyla, EDM ile Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve %100 bağlı ortaklığı Aksa Mali 

SA arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca; i) 40 MW kurulu güce sahip Enerji 

Santrali'nin 30 MW kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden garantili kapasite 

bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır. ii) Mevcut santrale ek 

olarak, Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından 20 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali 2021 

yılı ikinci çeyreğinde kurulacak olup, bu kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden 

garantili kapasite bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır.  

Garanti Bankası – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Bankanın 4Ç20 net karını 1,123 

milyar TL olarak tahmin ediyoruz. Net kar tahminimiz çeyreksel bazda %41 ve yıllık 

bazda %8 gerilemeyi işaret etmektedir. Meydan piyasa net kar beklentisi ise 1,252 

milyon TL’dir. 

3Ç20’de kaydedilen yüksek kredi büyümesinin ardından kredi portföyünün 4Ç20’de 

çeyreksel bazda yatay kalmasını bekliyoruz. Bankanın swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz marjında 35 baz puanlık gerileme olmasını ve swap maliyetlerine 

göre düzeltilmiş net gelirinde ise çeyreksel bazda %2 gerileme olmasını bekliyoruz. 

Swap maliyetlerindeki artışa (4Ç20T: TL 1,460mn vs. 3Ç20: TL 942mn) ve TL kredi-

mevduat makasındaki daralma TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen 

gelirlerdeki artış (4Ç20T: TL 1,450mn and 3Ç20: TL 838mn) swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz marjındaki kısmen de olsa azaltacaktır. 

4Ç20’de net risk maliyetlerini 308 baz puan olarak tahmin ediyoruz ve çeyreksel bazda 

11 baz puan artış öngörüyoruz. Böylelikle 2020 net risk maliyetlerinin 260 baz puan 

olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. 4Ç20 özkaynak getirisini %7,4 olarak tahmin 

ediyoruz ve böylelikle Garanti Bankası’nın 2020 özkaynak getirisinin %11 olarak 

gerçekleşmesini bekliyoruz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Ocak 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Piyasalardaki zayıf risk iştahı ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi paralelinde dün 

gelişmekte olan ülke para birimleri satıcılı bir seyir izledi. Türk lirası ise dolar karşısında 

%0,7’lik değer kaybı ile gelişen ülke para birimleri arasında orta sıralarda yer aldı. Bu 

çerçevede USDTRY paritesi dün yeniden 7,40 seviyesi üzerine çıktı ve günü 7,4147 

seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 325,67 baz puana 

yükselirken, yıllık tahvil faizi %13,18 oldu. 

USDTRY bu sabah saatlerinde 7,4245 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin 

90,72 seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere USDTRY paritesi Salı 

günkü geri çekilme hareketi ile birlikte 200 günlük hareketli ortalaması altına sarkmıştı. 

Ancak bu hareket ile ortalamanın aşağı yönlü kırılmış olduğundan 

bahsedemeyeceğimizi belirtmiş, 7,36 civarındaki seyri takip etmemiz gerektiğini 

vurgulamıştık. Kurun 7,36 altına kalıcı olmaması durumunda yeniden 7,40 üzerinin 

hedef alınabileceğini belirtmiştik. Dün gerçekleştirdiği yükseliş hareketi ile birlikte 200 

günlük ortalamayı aşağı yönlü kırma girişimi bir kez daha başarısız olan USDTRY 

paritesi, yeniden 7,40 üzerine yerleşmiş durumda. Kısa vadeli teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 7,37 – 7,50 bandında 

işlem görmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ocak Ekonomik Güven Endeksi, TCMB Çeyrek Dönemli 

Enflasyon Raporu ve 15 – 22 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya Ocak Ayı TÜFE verileri ve 

ABD’den 4Ç20’ye ilişkin gelecek olan öncü GSYİH Büyüme Oranı, Çekirdek PCE ve 

Tüketici Harcamaları verileri ön planda olacak. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde etkili olan sert yükseliş eğilimi EURUSD paritesinin dün 1,21 seviyesi 

altına gerilemesine neden oldu.  Koronavirüs aşısının tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar 

ve küresel çapta artmaya devam eden vakalar karşısında dün piyasalardaki risk iştahı 

önemli ölçüde zayıflarken, gün içerisinde 90,88 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi 

günü 90,64 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilim 

paralelinde sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi ise gün içerisinde 1,2059 

seviyesine kadar inmesinin ardından günü 1,2105 seviyesinden düşüşle kapandı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2094 seviyesinden işlem görüyor. Paritede 

1,2050 desteğini yakından izliyoruz, zira söz konusu seviye haftalık grafikte Nisan 

2020’den bu yana devam eden yükseliş kanalının alt sınırına (kanal desteğine) denk 

geliyor. Paritenin 1,2050 üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda kısa vadede 

1,2050 – 1,2150 bandında bir seyir görmeyi bekleriz. Ancak 1,2050 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması haftalık grafikteki uzun vadeli kanalın da aşağı yönlü kırılacağı anlamına 

geldiğinden dolayı düşüş eğiliminin 1,20 seviyesi altına doğru hız kazanmasına neden 

olabilir.  

Bugün yurt dışında Almanya Ocak Ayı TÜFE verileri ve ABD’den 4Ç20’ye ilişkin gelecek 

olan öncü GSYİH Büyüme Oranı, Çekirdek PCE ve Tüketici Harcamaları verileri ön 

planda olacak. 
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XAUUSD 

Dün piyasalarda azalan risk iştahına rağmen ons altın dolar endeksindeki sert yükseliş 

eğilimi ile baskı altında kaldı ve artan güvenli liman talebinden faydalanamadı. 

Koronavirüs aşısının tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar ve küresel çapta artmaya devam 

eden vakalar karşısında dün piyasalardaki risk iştahı önemli ölçüde zayıflarken, gün 

içerisinde 90,88 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi günü 90,64 seviyesinden 

yükselişle tamamladı. Bununla birlikte gün içerisinde 1831,57 seviyesine kadar gerileyen 

ons altın, günü 1840,87 seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1838,04 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık 

tahvil faizinde son dönemde aşağı yönlü bir hareketlilik olduğu ve getirilerin %1’e 

doğru gerilediği takip ediliyor. Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki genel yükseliş 

eğiliminin korunduğunu görmekle birlikte, burada %1 seviyesinin altında kalıcı bir 

hareket oluşmasını beklemiyoruz. ABD’de beklenen ek teşvik paketi ve kamu 

borçlanma gereğinin artacağına ilişkin sinyaller çerçevesinde ABD’de faizlerdeki 

yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Bu da altındaki yükseliş eğilimlerinin 

sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Kısa vadeli teknik görünüme 

baktığımızda, göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 

zayıf seyrini korumasını ve 1815 – 1855 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışında Almanya Ocak Ayı TÜFE verileri ve ABD’den 4Ç20’ye ilişkin gelecek 

olan öncü GSYİH Büyüme Oranı, Çekirdek PCE ve Tüketici Harcamaları verileri ön 

planda olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.751 -%2,6 -%2,6 %0,4 %16,5 -%0,1

DAX 13.620 -%1,8 -%2,2 -%1,2 %6,1 -%0,7

FTSE 6.567 -%1,3 -%2,6 %1,0 %7,1 %1,7

Nikkei 28.635 -%1,3 -%1,7 %5,3 %24,8 %3,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.467 -%4,5 -%6,5 %1,9 %27,3 -%0,7

Çin 3.573 -%1,5 -%2,8 %3,6 %9,1 %1,4

Hindistan 47.410 -%0,5 -%5,3 -%0,4 %22,5 -%1,2

Endonezya 6.109 -%1,3 -%5,9 -%1,0 %18,0 %0,9

Rusya 3.344 -%1,4 -%3,6 %2,6 %15,5 %1,7

Brezilya 115.882 -%0,5 -%3,9 -%2,7 %11,3 -%2,6

Meksika 44.262 -%1,8 -%1,9 %0,9 %17,2 %0,4

Güney Afrika 62.785 -%1,8 -%2,1 %6,4 %11,1 %5,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 37 %61,6 %72,4 a.d. %50,4 %63,6

EM VIX 30 %11,4 %17,6 a.d. %20,8 %20,5

MOVE 43 %0,1 -%4,6 a.d. %1,6 -%11,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3987 %0,7 -%0,4 -%2,0 %7,7 -%0,6

Brezilya 5,4106 %1,1 %1,9 a.d. %5,0 %4,1

Güney Afrika 15,2764 %1,4 %2,5 %4,5 -%7,0 %4,0

Çin 6,4836 %0,3 %0,3 -%0,9 -%7,3 -%0,7

Hindistan 72,9238 a.d. -%0,1 a.d. -%2,6 -%0,2

Endonezya 14050 -%0,1 %0,1 a.d. -%3,3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 -0,3 0,4 a.d. 0,3

Brezilya %7,8 -0,1 0,2 a.d. 1,0 a.d.

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

Endonezya %6,2 0,0 -0,1 a.d. -0,6 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 0,02 -0,09 a.d. -0,78 0,33

Brezilya %3,6 0,02 0,02 a.d. -1,10 0,36

Güney Afrika %4,5 0,04 0,11 a.d. -0,79 a.d.

Endonezya %2,1 0,00 0,01 a.d. -0,35 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55,81 -%0,2 -%0,5 a.d. %28,6 %7,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,85 %0,5 -%0,7 a.d. %27,0 %8,9

Altın - USD / oz 1844,9 -%0,3 -%1,2 a.d. -%4,5 -%2,6

Gümüş - USD / t oz. 25,389 -%0,6 -%1,5 a.d. %3,7 -%3,9

Commodity Bureau Index 458,14 -%0,3 -%0,1 a.d. %21,6 %3,2

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 


