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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Dün dolar endeksindeki yükseliş hız kazanırken, gelişmekte olan ülke para 

birimlerindeki satış baskısının derinleştiği takip edildi. 94 direncini aşarak 

94,43 seviyesine kadar yükselen ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıkan 

dolar endeksi, günü 94,35 seviyesinden yükselişle tamamladı. Gelişen ülke 

para birimlerinde satıcılı bir seyir gözlemlenirken, Türk lirasının dolar 

karşısında %0,55 oranında değer kaybettiği izlendi. Bununla birlikte 

USDTRY paritesi 8,95 seviyesi üzerini test ederek rekor tazeledi. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 428,18 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,69 

seviyesinden kapandı. Küresel piyasalarda bu sabahki görünüme 

baktığımızda, bugün Çin’den gelen PMI verilerinin karışık bir resim ortaya 

koymasının ardından Şangay Bileşik Endeksi hafif artıda seyrederken, Asya 

piyasaları genelinde de hisse senetlerinin alıcılı bir seyir izlediği takip 

ediliyor. ABD ve Avrupa vadelilerinde de pozitif bir resmin ön plana 

çıktığını görüyoruz.  

Bugün yurt içinde Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri, 17 – 24 Eylül haftasına 

ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri ve Hazine 

3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise 

Almanya Eylül TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD 2Ç21 

Nihai GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & Çeyreklik Çekirdek 

Kişisel Tüketim Harcamaları verileri ile bölgesel Fed başkanlarının 

konuşmaları takip edilecek.  

Endekste 1.380-1.400 puan aralığındaki dalgalanma devam ediyor. 

Ancak hem içeride endeksin yönünü tekrar yukarı çevirecek bir haber 

akılı olmaması, hem de küresel tarafta yaşanan gelişmeler nedeniyle, 

1.400 puan seviyesinin üzerine çıkılamadığını görüyoruz. Bugün aşağıda 

1.375 puan seviyesindeki ara desteğimizi takip edeceğiz. 1.350 puan 

haftalık olarak da ana destek olmaya devam ediyor. Diğer taraftan yukarı 

yönlü hareketlerde 1.400 puan seviyesinin geçilmesi 1.415 puan üzeri 

günlük kapanış için ilk sinyal olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak. 

▪ TCMB son PPK toplantısı özetlerini açıklayacak. 

▪ Saat 14:30’da 17 – 24 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklanacak.  

▪ Saat 17:30’da Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklanacak. 

▪ Ekonomik Güven Endeksi Eylül’de 102,4’e yükseldi.  

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ CCOLA –Hisse alım sözleşmesi hk. 

▪ SISE- Pay geri alımı hk 

▪ KRVGD- Pay geri alımı hk. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Eylül   Haftalık yabancı portföy hareketleri (17 - 24 Eylül)

                Haftalık para & banka istatistikleri (17 - 24 Eylül)

                Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

                Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

4 Ekim     Eylül TÜFE verileri

5 Ekim     TCMB Eylül Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

                Eylül Reel Efektif Kur Endeksi (REKE)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.392 %0,6 -%1,1

BIST-30 1.489 %0,7 -%1,5

Banka 1.225 %1,6 -%3,8

Sanayi 2.449 %0,0 %0,0

Hizmet 1.153 %0,5 -%1,3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19,50 20,50 20,50

AOFM 18,22 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,16 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,69 17,35 17,31

Kur

USD/TL 8,84 %2,4 %5,6

EUR/TL 10,31 %1,8 %4,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,58 %2,1 %5,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 162 167 176

Ortalama işlem hacmi * 2,16 2,24 2,23

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 5,6x 4,8x

PD/DD 1,17x 0,88x 0,11x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,38x 0,02x

FD/Satışlar 1,18x 0,98x 0,84x

FD/FAVÖK 7,8x 5,2x 4,7x

Kar büyümesi -%7,1 %110,1 %15,0

Özsermaye karlılığı %9,5 %16,0 %15,1

Temettü verimi %1,1 %5,6 %6,2

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 Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak 

Ticaret Bakanlığı tarafından ay başında açıklanan dış ticaret verilerine göre Ağustos 

ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 51,8 artarak 18,9 milyar dolar, ithalat ise 

%23 artarak 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın hariç bakıldığında ise ihracattaki 

yıllık artış %53,9 olurken, ithalattaki artışın %55,3 gibi oldukça yüksek bir yeri işaret 

ettiği takip edildi. 12 aylık dönemde bakıldığında ihracat bir önceki döneme göre % 

25,19 oranında artarak 207,5 milyar dolar, ithalat ise %21,69 oranında artarak 254,1 

milyar dolar oldu. 

TCMB son PPK toplantısı özetlerini açıklayacak 

TCMB bugün saat 14:00’de son PPK toplantısı özetlerini açıklayacak. 23 Eylül’de 

gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilmişti. Karar notunda 

para politikası çerçevesi ile ilgili değişimi ifade eden en önemli paragraf ise : 

“Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile 

tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen 

fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi 

unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal 

sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. 

Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya 

başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati 

politika çerçevesi güçlendirilmiştir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, 

çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik 

analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç 

bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar 

verilmiştir.”   

Saat 14:30’da 17 – 24 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak  

10 – 17 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı 

konumunda yer alırken, tahvil piyasasında dört haftadır devam eden yabancı girişinin 

yerini sınırlı bir satışa bıraktığı görüldü. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse 

senedi piyasasında 89 milyon dolarlık bir yabancı girişi, tahvil piyasasında ise repo 

işlemleri hariç 12,3 milyon dolarlık oldukça sınırlı bir net yabancı girişi satışı yaşandı.   

Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1,25 milyar dolarlık 

bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,34 milyar dolarlık 

bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 81,8 milyon dolarlık sınırlı 

bir giriş, tahvil piyasasında ise 3,4 milyar dolarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor.   

10 – 17 Eylül haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,3 milyar dolarlık bir yükseliş görüldü. 

(altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’larında parite 

etkisinden arındırılmış 0,41 milyar dolar artış olurken, hanehalkı DTH’larında ise aynı 

hafta içerisinde 0,11 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Kıymetli maden mevduat 

hesaplarında ise önemli bir değişim yaşanmadı (0,05 milyar dolar artış).  

• Özetle, 10 – 17 Eylül haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında 

fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,35 milyar dolarlık bir artış görüldü. 
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Saat 17:30’da Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklanacak 

Bugün saat 17:30’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 aylık (Ekim – Kasım – Aralık) iç 

borçlanma stratejisi açıklanacak. Daha önce yayınlanan (Eylül – Ekim – Kasım) iç 

borçlanma stratejisine göre Hazine Eylül ayında 46,2 milyar TL’lik iç borç servisi 

karşılığında ayında 8 ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte toplam 47,4 

milyar TL borçlanma hedefliyor. 

Ekonomik Güven Endeksi Eylül’de 102,4’e yükseldi 

Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayında, bir önceki ayın 100,8 seviyesinden 102,4 

seviyesine yükseldi. Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve 

perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişten kaynaklandı. 

• Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %1,8 oranında artarak 

79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak 113,3 değerini, 

hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende 

ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat 

sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

CCOLA- CCOLA, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın %57.1’lik hissesinin Özbekistan 

Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı’ndan alımı ile ilgili olarak hisse alım 

sözleşmesi imzalamıştır. Buna göre CCOLA, %57.1’lik hisseyi 252.3mn dolara satın 

almıştır. 

SISE- SISE 2mn lotluk hissesini ortalama TL8.08 hisse fiyatından geri aldığını açıkladı. 

 

KRVGD 58bin lotluk hissesini ortalama TL12.31 hisse fiyatından geri aldığını açıkladı 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Dolar endeksindeki yükseliş eğilimi dün de hızlanarak devam etti. Gün içerisinde 94 

direnci üzerine yükselen dolar endeksi, 94,43 seviyesini test ederek son bir yılın 

zirvesine çıkmasının ardından günü 94,35 seviyesinden yükselişle tamamladı. Bununla 

birlikte gelişen ülke para birimlerinde dün satıcılı bir seyir gözlemlenirken, Türk lirasının 

dolar karşısında %0,55 oranında değer kaybettiği izlendi. Bununla birlikte USDTRY 

paritesi 8,95 seviyesi üzerini test ederek rekor tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 428,18 

baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,69 seviyesinden kapandı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,9160 seviyesinden işlem görürken, dolar 

endeksi ise 94,30 seviyesinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,5190 

seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergeler USDTRY paritesindeki yükseliş eğiliminin 

korunduğunun sinyalini verirken, kurun rekor yüksek seviyelerde hareket etmeye 

devam edebileceğine işaret ediyor. Dün 8,90 seviyesi üzerine çıkılması sonrasında 

yükseliş hareketinin sürmesi durumunda yukarıda 9 psikolojik seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt içinde Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri, 17 – 24 Eylül haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri ve Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi 

açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise Almanya Eylül TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları, ABD 2Ç21 Nihai GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & Çeyreklik 

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları 

takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin hızlanması ve endeksin 94 seviyesi üzerini hedef 

alması ile birlikte EURUSD paritesindeki satışların derinleştiği takip edildi. Bununla 

birlikte 1,16 seviyesi altına gerileyen ve 1,1589 seviyesine kadar inerek Temmuz 

2020’den bu yana en düşük seviyesini test eden EURUSD paritesi, günü 1,1597 

seviyesinden düşüşle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1605 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünümü analiz ettiğimizde paritedeki satıcılı seyrin sürdüğünü ve kısa vadeli 

göstergelerin zayıf sinyaller üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede 

paritedeki yukarı yönlü çabaların satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceği 

ve genel düşüş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Teknik görünüme baktığımızda 

trend & momentum göstergeleri EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1580 – 1,1680 

seviyeleri arasında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.  1,1580 seviyesi altına inilmesi 

durumunda ise düşüş eğiliminin 1,1550 seviyesine doğru hızlanması söz konusu 

olabilir.  

Bugün yurt dışında Almanya Eylül TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD 

2Ç21 Nihai GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları verileri ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde devam eden yükseliş eğiliminin değerli 

metallerde baskı yaratmaya devam ettiği, bunun paralelinde de ons altındaki yükseliş 

çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kaldığı takip ediliyor.  Bu çerçevede dün 1721,71$ – 

1745,58$ seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlene ons altın, günü 1726,85$ 

seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1733,58$ seviyesinde hareket ediyor. Piyasalarda 

Fed’in şahinleşen tutumunun fiyatlara yansımaya başladığını, bununla birlikte dolar 

endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir eğilimin ön plana çıktığını 

görmekteyiz. Fed’in bu yıl tapering’e başlayacağı ve önümüzdeki yıl içerisinde ilk faiz 

artırımını gerçekleştireceğine yönelik artan beklentiler çerçevesinde dolar endeksi ve 

ABD 10 yıllıklarındaki yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini, bunun da ons altın 

açısından olumsuz bir senaryo olarak ön plana çıktığı görüşündeyiz. Teknik göstergeler 

altının ons fiyatının kısa vadede 1700$ – 1770$ bandı içerisinde hareket edebileceğinin 

sinyalini verirken, dolar endeksi ve alternatif getirilerdeki yükselişin hızlanarak devam 

etmesi durumunda altın fiyatlarının da düşüşünü ivmelendirmesi ve önümüzdeki 

dönemde 1700$ seviyesi altını hedef alması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışında Almanya Eylül TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD 

2Ç21 Nihai GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları verileri ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek. 
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XAG/USD 

Gümüş fiyatlarındaki satış baskısı dün önemli ölçüde derinleşti. Dolar endeksinde 94,40 

seviyesi üzerine varan sert yükseliş hareketi paralelinde21,42$ seviyesine kadar 

gerileyen ve Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesini test eden gümüş fiyatları, 

günü 21,52$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Gümüşte hızlanan satış baskısı karşısında 

ons altında takip edilen görece ılımlı seyri ile birlikte altın/gümüş rasyosunun 80 

seviyesi üzerine çıktığı (80,37) ve gümüşteki negatif ayrışmanın derinleştiğinin sinyalini 

verdiği görülüyor.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 21,60$ seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda artan 

tapering fiyatlaması ile birlikte ABD 10 yıllıklarının %1,50 üzerinde tutunma çabası 

içerisinde olduğu, dolar endeksinin ise 94 üzerini hedef aldığı görülüyor. Dolar endeksi 

ve ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceği, bu durumun da değerli 

metallere yönelik olumsuz bir tablo ortaya koyabileceği yönündeki görüşümüzü 

koruyoruz. Dolayısı ile, temel ve teknik görünümün işaret ettiği üzere, gümüş 

fiyatlarındaki satıcılı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Trend ve momentum 

göstergelerinin ürettikleri sinyalleri incelediğimizde, dünkü sert düşüş hareketinin 

ardından gümüşte kısa vade için 20,80$ – 22,80$ bandının ön plana çıktığını görüyoruz.  

Bugün yurt dışında Almanya Eylül TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD 

2Ç21 Nihai GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları verileri ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları 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 4.359 %0,2 -%0,8 -%3,6 %9,7 %16,1

DAX 15.365 %0,8 -%0,9 -%3,0 %2,4 %12,0

FTSE 7.108 %1,1 %0,3 -%0,2 %5,9 %10,0

Nikkei 29.544 -%0,3 -%0,7 %4,8 %0,9 %7,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.392 %0,6 -%1,1 -%5,4 %0,0 -%5,7

Çin 3.536 %0,4 -%2,5 %0,2 %3,1 %2,2

Hindistan 59.413 -%0,1 -%0,9 %3,1 %19,9 %24,3

Endonezya 6.163 %1,0 %1,3 %1,2 %3,9 %4,1

Rusya 4.045 -%1,6 %0,4 %3,2 %14,2 %23,0

Brezilya 111.107 %0,9 -%1,0 -%6,5 -%4,7 -%6,6

Meksika 51.085 %0,3 -%0,5 -%4,2 %8,1 %15,9

Güney Afrika 64.364 %0,9 %3,2 -%4,5 -%3,2 %8,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%3,0 %8,1 %37,6 %8,8 -%0,8

EM VIX 28 -%1,8 %6,8 %39,4 %9,1 %11,6

MOVE 61 -%2,4 %9,5 %5,6 -%7,2 %25,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,9236 %0,5 %3,1 %6,9 %8,7 %19,9

Brezilya 5,4149 -%0,3 %2,4 %4,1 -%6,4 %4,2

Güney Afrika 15,1888 %0,5 %2,6 %3,2 %1,8 %3,4

Çin 6,4708 %0,2 %0,1 %0,0 -%1,5 -%0,9

Hindistan 74,15 %0,1 %0,4 %0,6 a.d. %1,5

Endonezya 14293 %0,1 %0,4 -%0,9 -%1,1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,7 0,0 1,3 1,4 -0,3 5,8

Brezilya %11,1 0,0 0,4 0,8 1,7 a.d.

Hindistan %6,2 0,0 0,1 0,0 a.d. 0,3

Endonezya %6,2 0,0 0,1 0,1 -0,5 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 -0,14 0,37 0,80 -0,57 1,39

Brezilya %4,3 -0,04 0,30 0,41 -0,05 1,05

Güney Afrika %4,4 -0,12 0,25 0,31 -0,42 a.d.

Endonezya %2,4 0,05 0,17 0,16 0,13 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 78,64 -%0,6 %3,2 %8,2 %21,0 %51,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 74,83 -%0,6 %3,6 %8,9 %21,6 %54,2

Altın - USD / oz 1721,5 -%0,8 -%3,1 -%5,2 %0,5 -%9,2

Gümüş - USD / t oz. 21,485 -%4,2 -%6,1 -%10,7 -%13,2 -%18,7

Commodity Bureau Index 556,34 %0,2 %1,2 -%0,9 %9,3 %25,4

* 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 (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

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

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

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

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 İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (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. 


