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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,4 değer 

kaybı ile 98.161 seviyesinden kapattı. Eylül ayının ortasında beri 

yüksek getirisi olan banka endeksinde satışlar dün de devam etti 

ve diğer sektör endekslerine göre olumsuz ayrıştı. 

Bugün yurtiçinde takip edilecek en önemli veri Eylül ayı TÜFE verisi 

olup, piyasanın Eylül aylık TÜFE artış beklentisinin %3,5 olduğunu 

görüyoruz. Kurum tahminimiz ise %3,7 seviyesinde bulunmakta 

olup bu noktada risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. 

Yurtdışı veri açıklamasında ise, saat 15:30’da ABD’de açıklanacak 

olan Eylül ayı ADP verilerinin yatırımcıların takip edeceği en önemli 

veri olacaktır. Bu sabah Borsa İstanbul’da yatay bir başlangıç 

olmasını bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 endeksinin 

100.000/100.300 direnç bölgesi kırılamaması ardından bir 

realizasyon süreci başladı. Minimum 97.000 ve olası 94.600 

seviyelerine kadar realizasyon devam edebilir. 200 günlük 

ortalamaların da 100.500’den alçaldığını düşünürsek BIST belli bir 

destek arayışı sonrasında yataya geçebilir. Direnç seviyesi olarak 

98.400 seviyesini takip ediyoruz. Dün bu direnç seviyesi zorlandı 

ama geçilemedi. Bugünde test etmesini bekleyebiliriz. 98.400 

direnci etkili olması durumunda 97.000’ne geri çekilme gerçekleşir. 

98.400 üzerine çıkılması geri çekilmeyi askıya alır ve yeniden 

100.000 zorlanır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Eylül TÜFE verileri saat 10:00’da açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Emlak Konut GYO – Büyükyalı İstanbul Tadilat Yapı Ruhsatı 

hk. 

▪ Kordsa – ABD’de kompozit şirketi satın aldı. 

▪ Migros – Eylül ayı mağaza açılışları 

▪ Otomotiv sektörü - Hafif araç pazarı Eylül ayında, yıllık bazda, 

%68 geriledi. 

▪ Trabzonspor Sportif - 1Ç18 mali tablolarını 191,9 milyon TL 

zarar ile açıkladı. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Ekim      Eylül TÜFE verileri

4 Ekim      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (21 - 28 Eyl.)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (21 - 28 Eyl.)

                  Eylül Reel Efektif Kur Endeksi

                  Eylül Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

5 Ekim      Hazine Eylül Nakit Gerçekleşmeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,161 -%0.4 -%1.1

BIST-30 121,549 -%0.4 -%1.3

Banka 110,666 -%1.7 %0.7

Sanayi 126,031 %0.2 -%1.8

Hizmet 72,465 -%0.8 -%0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 19.25

AOFM 24.00 24.03 24.05

2 yıllık bono faizi 26.06 25.87 #N/A N/A

10 yıllık bono faizi 18.30 17.69 18.65

Kur

USD/TL 6.01 -%1.9 -%8.3

EUR/TL 6.93 -%3.9 -%9.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.47 -%2.9 -%8.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 131 129 115

Ortalama işlem hacmi * 1.49 1.65 1.35

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.2x 6.2x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.94x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.49x 0.44x

FD/Satışlar 1.43x 1.08x 0.92x

FD/FAVÖK 7.9x 6.4x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %7.9 %15.9

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.4 %14.0

Temettü verimi %2.7 %4.3 %5.1

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Eylül TÜFE verileri saat 10:00’da açıklanacak 

Eylül ayı TÜFE verileri bugün saat 10:00’da açıklanacak.  

• Piyasanın Eylül aylık TÜFE artış beklentisinin %3,5 olduğunu görüyoruz. Kurum 

tahminimiz ise %3,7 seviyesinde. Bu noktada risklerin yukarı yönlü olduğunu 

düşünüyoruz.  

• Enflasyonda kurum tahminimiz doğrultusunda bir artış olması durumunda yıllık 

TÜFE artışı %17,9’dan %21,5’a yükselecek. 

 Yüksek kur geçişkenliğinin Eylül ayında fiyatlar üzerindeki en önemli baskı unsuru olacak  

• Gıda cephesinde, işlenmemiş gıda fiyatlarının da destekleyici bir görünüm ortaya 

koymamasına rağmen, işlenmiş gıda fiyatlarının olumsuz anlamda daha fazla ön 

planda olacağı görüşündeyiz. Gıda fiyatlarında yıl sonundan önce önemli bir 

düzeltme görmeyi beklemiyoruz.  

• Enerji fiyatlarındaki artışının, TCMB’nin de daha önce belirttiği üzere, elektrik ve 

doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan 

etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir.  

• Temel mal fiyatları (özellikle araba fiyatları) Eylül ayında güçlü bir yükseliş 

kaydederek enflasyonu artırıcı etkide bulunacak.  

 Enflasyonda en yüksek seviyeyi Ekim ayında görmeyi bekliyoruz. 

• TL’nin daha stabil bir görünümde olacağı varsayımı ile birlikte, Ekim ayında 

enflasyonun %22’nin üzerine yükselmesinin ardından yıl sonuna doğru oldukça 

kademeli olarak yönünü aşağı çevirmesini beklemekteyiz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Emlak Konut GYO – Şirketten gelen açıklamada, Büyükyalı İstanbul projesi kapsamında, 

774 Ada 83 Parselde yer alan C, D ve T2 blokta bulunan 87 adet konut 49 adet ticari 

üniteden oluşan toplam 136 bağımsız bölümde revizyona gidilmiş, konut sayısı 72 ve 

ticari ünite sayısı 41 olacak şekilde toplam 113 adet bağımsız bölüm için Tadilat Yapı 

Ruhsatları C blokta 17.09.2018 tarihinde T2 blokta 25.09.2018 tarihinde ve D blokta 

02.10.2018 tarihinde alındığı bildirilmiştir. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm 

sayısı 1.711 adet olmuştur. 

Ayrıca, Şirket, daha önce ihale edilen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis 

Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatı ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi'nin 

sözleşmesi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. ile 02.10.2018 tarihinde 

imzaladığını açıkladı. Sözleşme bedeli 449.750.000,00 TL + KDV'dir. 

Kordsa - ABD’de bulunan ve ticari havacılık sektörüne kompozit malzeme üretimi yapan 

Advanced Honeycomb Technologies Corporation şirketini 3.2 milyon ABD doları bedelle 

satın aldı. Yapılan satın almanın Kordsa’nın kompozit gelirlerine yaklaşık 4 milyon ABD 

doları katkıda bulunması beklenmektedir.  

Migros – Şirket Eylül ayında 8 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan 

formatında toplam 17 satış mağazası açtı. Böylelikle, 30 Eylül 2018 itibariyle 

Migros’un mağaza sayısı, yurtiçinde 2.048 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak 

üzere toplam 2.090 olarak gerçekleşti. 

Otomotiv sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı Eylül ayında, yıllık bazda, %68 

daralma ile 23 bin adet olarak gerçekleşti. Binek araç satışları, yıllık bazda, %67 

daralırken, hafif ticari araç satışları ise, yıllık bazda, %70 azaldı. Eylül ayında Doğuş 

Otomotiv, Ford Otosan ve Tofaş’ın satışları, sırasıyla ve yıllık bazda, %76, %69 ve %82 

daraldı. 3Ç18’de hafif araç pazarı, yıllık bazda, %51 daralma ile 110 bin adet olarak 

gerçekleşti. Binek araç satışları, yıllık bazda, %49 daralırken, hafif ticari araç satışları ise, 

yıllık bazda, %58 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise, hafif araç pazarı %26 daraldı. Binek 

araç ve hafif ticari vasıta pazarları, sırasıyla ve yıllık bazda, %24 ve %33 geriledi.  

Trabzonspor Sportif – 1Ç18 mali tablolarını 191,9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 

1Ç17’de 44 milyon TL zarar açıklamıştı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası dün, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki genel satıcılı seyir ile birlikte 

dolar karşısında değer kaybetti ve USDTRY paritesi gün içerisinde 6,05 seviyesi üzerine 

yükseldi. İtalya’daki bütçe açığı endişeleri ile birlikte yükselişe geçen dolar endeksi, 

petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve Endonezya rupisindeki sert değer kaybı, gelişen ülke 

para birimlerinde dün görülen sert satış baskılarının temel sebeplerini oluşturdu. Daha 

sonra, İtalya hükümetinin Avrupa Birliği’nin bütçe açığı hedefleri konusunda yaptığı 

baskı sonucunda mali planında değişikliğe giderek bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 

yılında %2 olacak şekilde yeniden hedef belirlemesi üzerinde euro yükselişe geçerken, 

dolar endeksinin de kazançlarını geri verdiği ve gelişen ülke para birimlerinin ise 

kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini gördük. Bununla birlikte 5,97’li seviyelere kadar geri 

çekilen USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 5,98 seviyesi üzerinde hareket 

ediyor. Bu noktada, kurdaki kısa vadeli görünüm açısından saat 10:00’da açıklanacak 

olan Eylül ayı TÜFE verileri önemli olacak. Piyasanın Eylül aylık TÜFE artış beklentisinin 

%3,5 olduğunu görüyoruz. Kurum tahminimiz ise %3,7 seviyesinde. Enflasyona ilişkin 

yüksek beklentiler ile birlikte, kurda bugün yukarı yönlü bir eğilim oluşabileceğini ve 

kurun kısa vadede 6 – 6,06 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyebileceğini 

düşünüyoruz. Paritenin daha sonra yeniden 6 seviyesi altına gerilemesini beklemekteyiz. 

Önümüzdeki dönemde kurdaki görünüm açısından takip edeceğimiz temel iki 

gelişmemiz bulunuyor. Bunlardan birincisi ABD – Türkiye ilişkileri, diğer ise bankacılık 

sektöründeki batık kredilerin nasıl yönetileceği. ABD – Bu noktada, 12 Ekim’de görülecek 

olan ABD’li rahip Brunson’ın davası önemli olacak. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye 

Bakanı Albayrak, bankacılık sektörüne yönelik gerekli finansal değerlendirmelerin 

geçtiğimiz hafta itibariyle başladığını ifade etmişti. 
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EUR/USD 

İtalya’da hükümetin Pazartesi günü açıkladığı bütçe planı önemli tartışmalara neden 

olmuş ve Avrupa Komisyonu ve Euro Grubu İtalya'nın Yunanistan krizine benzeyen bir 

borç krizinin eşiğinde olduğu endişesi ile İtalya’yı harcamalarını kısmaya zorlamıştı. 

İtalya’nın bütçe planına yönelik endişeler euro üzerinde kısmi bir baskı oluşturdu ve 

EURUSD paritesinin dün gün içerisinde 1,1505 seviyesine kadar geri çekildi. Ancak son 

gelen haber akışı, paritedeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı. Her ne kadar 

İtalya Başbakanı Luigi Di Maio dün yaptığı açıklamasında, hükümetin mali plana bağlı 

kalacağını ve 2021 yılında bütçe açığı /GSYİH oranının %2,4 olacağı yönündeki hedeflin 

değişmeyeceğini belirtmiş olsa da, İtalya’da hükümet bütçe planında geri adım attı ve 

bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak şekilde yeniden hedef belirledi. Haberin 

ardından euro dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar karşısında değer 

kazanırken, EURUSD paritesi de 1,1594 seviyesine doğru yükseldi. Bu noktada, dünkü 

sabahki bültenimizde de belirttiğimiz üzere, İtalya ile ilgili risklerin EURUSD paritesinde 

bu yıl içerisinde büyük ölçüde fiyatlandığını düşünmekle birlikte, söz konuş haber 

akışının parite üzerinde önemli bir satış baskısı yaratmasını beklememekteyiz. Paritenin 

kısa vadede yeniden 1,16 seviyesi üzerine yerleşmesini bekliyoruz. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki sert yükseliş nedeniyle bir süredir 1200 seviyesi altında işlem gören 

altın fiyatları, İtalya’nın Pazartesi günü açıkladığı bütçe planında geri adım atması ile 

birlikte gerileyen dolar endeksi eşliğinde yeniden 1200 seviyesi üzerine yerleşti. İtalya 

hükümeti, Avrupa Birliği’nin bütçe açığı hedefleri konusunda yaptığı baskı sonucunda 

mali planında değişikliğe giderek, bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak 

şekilde yeniden hedef belirledi (daha önce bu oran %2,4’tü). Haberin ardından euro 

dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederken, dolar endeksi de 95,55 seviyesinden geri 

çekildi. Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte altın fiyatlarının ise 1208 seviyesi 

üzerini test ettiğini gördük. Bu sabah saatleri itibariyle 1205’li seviyelerden işlem gören 

altın fiyatlarının, Nisan ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını yukarı yönlü kırması 

sonrasında istikrarlı bir yükseliş trendi oluşturabileceği görüşümüzü koruyoruz. Bununa 

birlikte, gerek yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu enflasyon beklentileri, gerekse de 

küresel jeopolitik ve siyasi riskler altın fiyatlarını kısa vadede mevcut yükselişini 

sürdürmesini ve ilk etapta 1225, orta vadede ise 1250 seviyesinin hedef almasını 

sağlayabilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,923 %0.0 %0.3 %0.8 %11.8 %9.3

DAX 12,288 -%0.4 -%0.7 -%0.5 %2.4 -%4.9

FTSE 7,475 -%0.3 -%0.4 -%0.4 %6.3 -%2.8

Nikkei 24,271 -%0.8 %0.2 %6.1 %13.1 %5.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,161 -%0.4 -%1.1 %4.5 -%14.3 -%14.9

Çin 2,821 %1.1 %3.4 %3.5 -%11.0 -%14.7

Hindistan 36,526 -%0.6 -%0.9 -%6.0 %9.2 %6.6

Endonezya 5,876 -%0.3 -%0.2 -%1.8 -%5.9 -%7.8

Rusya 2,450 -%0.9 %0.2 %4.4 %8.2 %16.1

Brezilya 81,612 %3.8 %3.8 %7.1 -%3.6 %6.8

Meksika 49,377 -%0.9 -%0.6 -%0.2 %5.8 %0.0

Güney Afrika 55,473 -%0.6 -%2.5 -%5.5 %1.1 -%6.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %0.4 -%3.0 -%6.3 -%49.0 %9.1

EM VIX 21 %5.0 %3.3 %2.6 -%29.5 %27.9

MOVE 45 %2.4 -%8.2 -%10.6 -%22.7 -%2.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9851 %0.8 -%2.9 -%8.5 %50.7 %57.6

Brezilya 3.9406 -%1.9 -%3.3 -%2.8 %19.0 %19.1

Güney Afrika 14.358 %0.9 %0.0 -%2.3 %21.2 %16.0

Çin 6.8688 -%0.3 %0.2 %1.0 %9.1 %5.6

Hindistan 72.9125 %0.6 %0.4 %2.7 a.d. %14.2

Endonezya 15043 %0.9 %0.8 %2.1 %9.4 %10.9

CDS *

Türkiye 392.8 10.4 2.1 -182.2 105.7 18.4

Brezilya 258.2 -7.2 -7.1 -29.6 111.3 31.1

Güney Afrika 207.8 2.8 -8.5 -16.8 70.3 24.9

Endonezya 133.9 4.4 -6.0 11.7 a.d. 18.2

Rusya 136.7 -4.6 -11.4 -14.8 20.4 9.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.3 0.6 -0.3 -3.5 5.7 6.6

Brezilya %11.4 -0.2 -0.4 -0.8 1.9 a.d.

Hindistan %8.0 0.0 -0.1 0.0 a.d. 0.7

Endonezya %8.1 0.1 -0.1 -0.1 1.5 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.6 0.16 0.14 -1.35 a.d. a.d.

Brezilya %5.7 -0.20 -0.27 -0.56 0.78 1.12

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 0.30 0.64

Endonezya %4.5 0.05 -0.02 0.13 0.45 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 84.8 -%0.2 %3.6 %9.5 %25.4 %26.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 75.23 -%0.1 %4.1 %7.8 %19.4 %24.5

Altın - USD / oz 1202.4 %1.3 %0.2 %0.1 -%10.4 -%8.2

Gümüş - USD / t oz. 14.693 %1.3 %2.0 %1.8 -%11.9 -%14.3

Commodity Bureau Index 417.25 %0.5 %0.1 %1.4 -%4.4 -%3.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 


