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Piyasa Yorumu 

Dün Borsa İstanbul öğleden sonra önemli oranda artan alımların 

özellikle bankacılık endeksine yoğunlaşması sonrasında günü 

%2,77 değer kazanarak 104.098 seviyesinden kapandı.  

Bugün yatırımcılar yurtiçinde saat 10:30 açıklanacak olan TCMB 

çeyrek dönemli Enflasyon Raporu’nu yakından takip edecekler. 

Yurtdışında ise ABD’den gelecek olan 4Ç18 büyüme verisi ve ADP 

verileri ile akşam Fed’in faiz kararı yakından izlenecek konu 

başlıkları olacaktır. Küresel piyasalara baktığımızda, ABD ile Çin 

arasında ticaret görüşmelerinin gündemde yer tutmaya devam 

ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda Mnuchin’in yaptığı açıklamaların 

yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ancak yine de ihtiyatlı 

bir yaklaşım içinde olunduğunu görüyoruz. Bu sabah küresel risk 

iştahı kuvvetli seyrediyor. Bu bağlamda, Asya piyasaları ve ABD 

vadelilerinde hafif alıcılı işlem görülürken, GOÜ para birimlerinde 

yatay bir seyir mevcut. Dün yaşanan güçlü yükseliş momentumu 

sonrasında bu sabah Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç 

olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, 101.200 destek bölgesinde 

tutunduktan sonra ralli dün kaldığı yerden artan bir işlem hacmi ile 

devam etti. 9 milyar TL’ye yaklaşan bir hacim ile 103.300’de 

bulunan düzeltme seviyesini kırdık ve 103.000/103.300 yeni destek 

bölgemiz haline geldi. Yardımcı göstergelerde kısa vadede aşırı 

alım bölgesinde yükseliyor olması ve uyumsuzluk göstermemesi 

kısa vadede yükselişin sürebileceğini gösteriyor. Kısa vadeli 

dirençler olarak yatay direnç noktası olan 106.500’ü ve son 

düzeltme noktası olan 107.750 seviyesini takip ediyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ TCMB bugün saat 10:30’da çeyrek dönemli Enflasyon 

Raporu’nu açıklayacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Atakule GMYO – Bugün %50 bedelli sermaye artırımında 

bulunacak. Rüçhan hakkı referans fiyat 0,18 TL. 

▪ Arçelik – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Gübre Fabrikaları – 2019 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Karsan Industria Italiana Autobus’a sermaye koyacağını 

açıkladı. 

▪ Türk Telekom – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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-100 104,098 %2.8 %4.4

BIST-30 131,221 %2.9 %4.2

Banka 138,063 %4.7 %3.2

Sanayi 119,556 %1.6 %3.8

Hizmet 78,434 %2.2 %4.6

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 18.35 18.19 19.73

10 yıllık bono faizi 15.19 15.36 16.49

Kur

USD/TL 5.33 -%0.2 %1.4

EUR/TL 6.10 %0.5 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.72 %0.1 %1.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 165 157 149

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.69 1.31

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.4x 7.1x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.62x 0.57x

FD/Satışlar 1.43x 1.15x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %12.6 %2.9

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.8 %11.3

Temettü verimi %2.7 %4.1 %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 

TCMB bugün saat 10:30’da çeyrek dönemli Enflasyon Raporu’nu 

açıklayacak  

Raporun sunumu sonrasında TCMB Başkanı Çetinkaya’nın yine soru ve cevap bölümü 

gerçekleştirmesi bekleniyor. Raporda takip edeceğimiz unsurları şöyle sıralayabiliriz: 

1) TCMB’nin enflasyon ve çıktı açığı patikası tahmin grafiği : Yarınki toplantıda söz 

konusu grafikte ne yönde değişiklikler olduğu yakında takip edilecek. 

a. İlk olarak Ocak ayı enflasyon tahmininin hangi aralıkta olduğuna bakılacak. 

Kurum beklentimiz yıllık enflasyonun %20 civarında kalması yolunda (aylık 

%0,8 artış). Ocak enflasyonu içerisinde yukarı yönlü baskı unsuru ise gıda 

tarafından geliyor.  

b. Yıllık enflasyon tahminlerini takip edeceğiz. Ekim ayında yayınlanan raporda, 

enflasyon 2019’da %15,2, 2020’de ise %9,3 olarak tahmin edilmişti. Söz konusu 

tahminlerde ne yönde değişiklik olacağı önemli olacak. Piyasa tahminlerine 

bakıldığında 2019 yılsonu ise %15-16 aralığında olduğu görülüyor. Kurum 

tahminimiz ise %16,3.  

c. TCMB ayrıca raporda enflasyon tahminleri üzerindeki temel riskler ve olası para 

politikası tepkilerini de tartışıyor. Ekim ayı raporunda önümüzdeki dönemde 

enflasyon görünümüne dair başlıca riskin fiyatlama davranışlarındaki 

bozulmanın devam etmesi olduğu değerlendirilmişti. Diğer riskler tarafında (i) 

GoÜ’lere yönelik sermaye akımlarının zayıflaması, (ii) banka kredilerindeki arz 

yönlü sıkılaşmanın belirginleşmesi, (iii) para ve maliye politikası eşgüdümü, (iv) 

ücret artışlarında geçmişe endekslemenin yükselmesi, (v) petrol fiyatlarının 

yükselmesi, (vi) gıda fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi yer almıştı.  

d. En son olarak, küresel büyüme endişelerinin gündemin tam ortasında yer 

alması ve para politikalarının da bu yönde yeniden bir şekil bulması 

çerçevesinde ne tür yorumlarda bulunulacağı takip edilecek.  

2) TCMB Başkanı Çetinkaya’nın soru ve cevap bölümünde de, piyasa katılımcıları ileriye 

yönelik para politikası duruşu konusunda yeni bilgiler toplamaya çalışacaklar. Kurum 

baz senaryomuzda Haziran ayında faiz indirimi döngüsüne başlanacağı tahminimizi 

koruyoruz. PPK Ocak ayı karar notunda Mart’ta bir faiz değişikliği ihtimalinin oldukça 

düşürdü. Söz konusu notta “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma 

yapılabilecektir” söylemini değiştirmemesi Mart ayı toplantısında da bir değişiklik 

olmayacağı beklentisini önemli oranda artırmıştı. Zira PPK’nin bir faiz değişikliğine 

gitmeden önce söz konusu söylemini daha “nötr” bir noktaya çekmesini bekleriz. Buna 

ek olarak yılın ikinci çeyreğinde vergi ayarlamaları nedeniyle yıllık TÜFE’nin %20 

seviyelerinde devam etmesi olası gözüküyor. Bu çerçevede enflasyonda Haziran’da 

başlamasını beklediğimiz belirgin iyileşme ile beraber politika faizlerinde bir düşüşün 

başlamasını bekliyoruz. Yılsonu politika faizi beklentimiz %19. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Atakule GMYO – Bugün %50 bedelli sermaye artırımında bulunacak. Rüçhan hakkı 

referans fiyatı 0,18 TL. 

Arçelik bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım beklentisi 308 milyon TL net 

kâr ve konsensus 263 milyon TL net kardır. Yurtdışı döviz bazlı cirodaki artış ve Türkiye’deki 

marj iyileşmesinin katkısıyla güçlü FAVÖK elde edileceğini öngörüyoruz. 

Gıda ve içecek sektörü – Bloomberg HT haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 

nişasta bazlı şeker kotasını %5’ten %2,5’e düşüreceklerini açıkladı. Bilindiği üzere Temmuz 

2018’den beri Türkiye’deki şeker üretimin %95’i şeker pancarı ve %5’i nişasta bazlı şeker 

ithali üzerinden karşılanıyor. Bakanlar Kurulu nişasta bazlı şeker kotasını %50 artırma 

yükseltme yetkisine sahiptir. Nişasta bazlı yüksek fruktozlu mısır şurubu şeker fiyatının 

yaklaşık %30 altında fiyatlanmaktadır. Bu nedenle kotanın %50 indirilmesi Coca-Cola 

İçecek’in konsolide rakamlarında %0,1-0,2 marj etkisine neden olabilir. Ayrıca şeker 

maliyetleri, Ülker Bisküvi’nin cirosunun %65’inin gerçekleştiği Türkiye faaliyetlerinde 

satışların maliyetinin %15’ini kapsamaktadır. 

Gübre Fabrikaları – Şirket 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket, 2019 yılında Türkiye’de 

gübre tüketiminin yatay kalacağını ve 5,6 milyon ton olarak gerçekleşmesini tahmin 

etmektedir. Şirketin yurtiçi satışlarının %7,3 artması ve 1.725 milyon ton olarak 

kaydedilmesi ve böylelikle Pazar payının %30’dan %32’ye yükselmesi beklenmektedir. 

Şirketin Türkiye’den yapacağı ihracatın ise 70 bin ton olması planlanmaktadır. Şirketin 

üretimin 703 bin ton olması (2018T: 670 bin ton) ve kapasite kullanım oranın ise %70’den 

%78’e çıkması planlanmaktadır. Razi operasyonun da ise, şirketin üretiminin %12 artması 

ve 2,1 milyon ton olması, satışlarının ise yatay kalarak 1,381,000 ton olması 

beklenmektedir. Üretim ve satış arasındaki fark, tam entegre üretim yapısı sebebiyle 

üretilen ürünlerin bir kısmının ara mamul olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Böylelikle, Gübre Fabrikaları’nın konsolide satış hacmi %8 artarak 3,2 milyon ton olması 

beklenmektedir. Şirket yönetiminin konsolide FAVÖK marj tahmini %16,5 olup, Türkiye 

operasyonun FAVÖK marjının %12 ve Razi’nin FAVÖK marjının %25 olması 

beklenmektedir. Şirketin 2018 yılı için açıkladığı rakamlar 4Ç18’de yurtiçi ve Razi 

operasyonunun satış hacimlerinin, yıllık bazda, %44 gerileyeceğini işaret etmektedir. 

Karsan Menarinibus markalı otobüslerin marka haklarına sahip İtalya merkezli Industria 

Italiana Autobus (IIA) şirketinin bilançosunda oluşan zararın tazmini için şirkete telafi fonu 

koyma ve bedelli sermaye artırımına katılıma kararı vermiştir. Karsan şirketteki 1,3 milyon 

euro alacağa mahsuben telafi fonuna 2.3 milyon euro katılım sağlayacak ve bedelli 

sermaye artırımına 6 milyon euro katkıda bulunacaktır. Sermaye artırımı sonrası Karsan’ın 

şirketteki payı %38’e ulaşacaktır. 

Türk Telekom – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 2,1 milyar 

TL olup, şirket 4Ç17’de 113 milyon TL zarar açıklamıştı. Piyasa net satış beklentisi 5,4 milyar 

TL olup, yıllık bazda, %13 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi ise 2.144 

milyar TL olup, yıllık bazda %78 artışı ifade etmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması sonrasında yönünü yukarı çeviren 

USDTRY paritesi, dün gün içerisinde 5,36 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Güncel teknik 

görünüme baktığımızda: Kurun, 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması 

sonrasında düşüş hareketinin güç kaybettiğini ve kurda kısa vadeli bir yükseliş eğilimi 

başlamış olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler, 200 günlük hareketli 

ortalamadan bulunan destek sonrasında oluşan yükseliş hareketinin 5,40 seviyesine 

doğru devam edebileceğini işaret ediyor. Ancak, bugünkü yoğun gündem dolayısı ile 

teknik görünümün arka planda kalacağı ve gün içerisindeki gelişmelerin ve 

açıklamaların kurdaki gidişat açısından temel belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu 

noktada ilk olarak, saat 10:30’da açıklanacak olan Çeyreklik Dönemlik Enflasyon 

Raporunu takip edeceğiz. Raporun sunumu sonrasında TCMB Başkanı Çetinkaya’nın 

yine soru ve cevap bölümü gerçekleştirmesi bekleniyor. Raporda TCMB’nin enflasyon 

ve çıktı açığı patikası tahmin grafiği ve yıllık enflasyon tahminlerini takip edeceğiz. 

TCMB Başkanı Çetinkaya’nın soru ve cevap bölümünde de, piyasa katılımcıları ileriye 

yönelik para politikası duruşu konusunda yeni bilgiler toplamaya çalışacaklar. Kurum 

baz senaryomuzda Haziran ayında faiz indirimi döngüsüne başlanacağı tahminimizi 

koruyoruz. Akşam saatlerinde ise gözler ABD cephesine dönecek. Fed’in Ocak ayı 

toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Saat 22:30’da ise Fed 

Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı gerçekleşecek. Fed’in bugün sona erecek 

olan toplantısından herhangi bir faiz hamlesi beklenmezken, yatırımcılar Fed’in faiz 

artırımları konusunda ne kadar süre bekleme kalacağına ilişkin bir ipucu arayacak. 

Bugünkü açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası ise Başkan Powell’ın Fed’in bilanço 

azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar olacak. Fed toplantısına ilişkin detaylı 

analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yurt dışı basında yer alan “Fed’in bilanço küçültme 

programını planlanandan daha erken sonlandırmayı düşündüğüne” yönelik haber akışı 

sonrasında dolar endeksinde görülen sert değer kaybı ile birlikte 1,14 seviyesi üzerine 

yerleşen EURUSD paritesi, kısa vadeli yükseliş eğilimini sürdürmekte. 20 haftalık hareketli 

ortalamasına denk gelen 1,1440 – 1,1450 bandı civarındaki seyrini sürdüren EURUSD 

paritesinde, söz konusu ortalamanın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip etmeye 

devam ediyoruz. Bu bandın yukarı yönlü aşılması paritenin 1,15 seviyesi üzerine doğru 

yükselişini hızlandırmasına neden olabilir. Aksi taktirde, paritenin 1,13’lü seviyelere doğru 

geri çekilerek kazançlarını silmesi beklenebilir. Bu noktada, paritenin 20 haftalık 

ortalamasını kırıp kıramayacağına ilişkin olarak, bu akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed 

Ocak toplantı kararı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı 

önemli olacak. Fed’in Ocak ayı toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. 

Saat 22:30’da ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı gerçekleşecek. Fed’in 

bugün sona erecek olan toplantısından herhangi bir faiz hamlesi beklenmezken, 

yatırımcılar Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar süre bekleme kalacağına ilişkin bir 

ipucu arayacak. Bugünkü açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası ise Başkan Powell’ın 

Fed’in bilanço azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar olacak. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesini 

beklediğimizi ifade etmiş, yaşanan kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı vermesini 

beklediğimizi ifade etmiştik. Piyasalardaki güvenli liman talebinin yüksek seyretmeye 

devam etmesi ve dolar endeksindeki zayıf seyrin korunması ile birlikte, beklediğimiz üzere 

yükseliş hareketini istikrarlı bir şekilde sürdüren ons altın, 1315 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından bu akşam saatlerinde Fed’den gelecek 

olan açıklamalar önemli olacak. Fed’in Ocak ayı toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 

22:00’da açıklanacak. Saat 22:30’da ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı 

gerçekleşecek. Fed’in bugün sona erecek olan toplantısından herhangi bir faiz hamlesi 

beklenmezken, yatırımcılar Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar süre bekleme 

kalacağına ilişkin bir ipucu arayacak. Bugünkü açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası 

ise Başkan Powell’ın Fed’in bilanço azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar olacak. Genel 

görünüm açısından ise: Altındaki orta – uzun vadeli beklentimizin yukarı yönlü olduğunu 

hemen hemen her bültenimizde belirtiyoruz.  Altının 2019 yılı için iyi bir yatırım alternatifi 

olduğu görüşündeyiz. Piyasalarda varlığını korumakta olan jeopolitik riskler ve siyasi 

belirsizliklerin yanı sıra, ticaret savaşlarının yarattığı resesyon kaygıları ile birlikte güvenli 

liman talebinin önümüzdeki dönemde güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 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. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,640 -%0.1 %0.3 %6.2 -%5.8 %5.3

DAX 11,219 %0.1 %1.2 %6.2 -%12.3 %6.2

FTSE 6,834 %1.3 -%1.0 %1.5 -%11.3 %1.6

Nikkei 20,665 -%0.3 %0.0 %2.9 -%8.7 %2.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,098 %2.8 %4.4 %15.1 %8.3 %14.1

Çin 2,594 %0.1 %0.6 %4.1 -%9.5 %4.1

Hindistan 35,593 %0.4 -%1.0 -%0.9 -%4.7 -%0.9

Endonezya 6,436 %0.1 -%0.1 %4.0 %6.9 %4.0

Rusya 2,498 %0.9 %1.2 %5.4 %8.8 %5.4

Brezilya 95,639 %0.2 -%0.4 %8.8 %19.1 %8.8

Meksika 43,700 %0.2 -%0.2 %5.4 -%12.1 %4.9

Güney Afrika 54,388 %1.2 %0.6 %3.7 -%5.1 %3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %1.4 -%8.0 -%32.5 %46.8 %73.3

EM VIX 21 -%0.2 -%3.6 -%18.9 %15.3 %27.0

MOVE 50 -%2.3 -%8.9 -%25.3 %2.0 %6.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3095 -%0.3 -%0.6 %0.7 %9.4 %39.8

Brezilya 3.7257 -%1.1 -%2.1 -%3.9 %0.4 %12.6

Güney Afrika 13.6001 -%0.5 -%2.7 -%5.8 %3.2 %9.8

Çin 6.7354 -%0.1 -%1.1 -%2.1 -%1.1 %3.5

Hindistan 71.11 %0.0 -%0.5 %1.7 %3.6 %11.3

Endonezya 14096 %0.2 -%0.9 -%3.2 -%2.2 %3.9

CDS *

Türkiye 328.1 1.4 -10.2 -26.5 75.5 2.6

Brezilya 171.4 -1.8 -1.8 -35.2 0.4 -17.0

Güney Afrika 191.8 0.6 -11.7 -20.7 52.0 -9.5

Endonezya 119.7 0.7 -4.7 -14.3 51.0 -6.7

Rusya 132.2 1.0 -2.1 -20.5 14.9 -12.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.2 -0.2 -0.8 -1.3 -2.9 3.5

Brezilya %9.0 -0.1 -0.1 -0.2 -2.0 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 0.0 -0.1 -0.5 0.0

Endonezya %8.2 0.0 0.0 0.1 0.4 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 -0.04 0.00 -0.15 -0.10 a.d.

Brezilya %5.6 0.03 -0.05 0.42 0.16 1.02

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.3 0.02 -0.04 -0.22 0.06 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.32 %2.3 -%0.3 %17.5 -%17.5 -%8.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.31 %2.5 %1.4 %17.6 -%22.4 -%11.8

Altın - USD / oz 1308.9 %0.4 %2.0 %2.0 %7.0 %0.0

Gümüş - USD / t oz. 15.839 %0.5 %3.4 %2.6 %2.6 -%7.6

Commodity Bureau Index 412.99 %0.1 %0.7 %1.1 -%4.6 -%4.5

* 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. 

 

 

 

 

 


