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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,3’lik sınırlı bir 

yükselişle 1.377 puandan kapandı. ABD’de Tarım Dışı İstihdam 

Haziran’da 850.000 ile beklentilerin üzerinde gelirken, işsizlik oranı ise 

%5,9’a yükselerek beklentilerden daha kötü bir gerçekleşme kaydetti. 

92,70 seviyesi üzerini test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek 

son dönemdeki kazançlarının bir kısmını silen dolar endeksi, gün 

içerisinde en düşük 92,17 seviyesini test etmesi sonrasında 92,24 

seviyesinden düşüşle kapandı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

Cuma günü karışık bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında 

%0,32 oranında değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren 

gelişen ülke para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla 

birlikte gün içerisinde en yüksek 8,7229 seviyesini gören USDTRY, günü 

8,6895 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

385,73 bps, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,54 oldu. Küresel piyasalardaki 

mevcut görünüme baktığımızda Asya borsalarının bu sabah saatlerinde 

alış ağırlıklı seyrettiğini, ABD endeks vadelilerinde ise satıcılı bir resmin 

ön plana çıktığını görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Avrupa’dan gelecek olan Haziran ayı Nihai Hizmet & Bileşik PMI Endeksi 

verileri takip edilecek. Bugün ABD'de resmî tatil nedeniyle piyasalar 

kapalı olacak. 

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günü dar 

bir bantta dalgalı seyir BIST-100 endeksi günü 1.377 seviyesinden ve 200 

günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1373’ün üzerinde tamamladı. 60 

dakikalık göstergeler aşırı alım bölgesine ulaşırken, 180 dakikalık 

göstergeler yukarı yönlü hareket etmekte olup henüz aşırı alım bölgesine 

ulaşmadılar. Günlük göstergeler ise aşırı satım bölgesinde 

dengelenmektedirler. Bugün için ilk direnç seviyesini 1.391 olarak 

belirliyoruz ve bu seviyenin geçilmesi ile 1.404 seviyesi hedeflenecektir. 

Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.363 ve 1.340’ta 

bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

5 – 9 Temmuz haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz. 

▪ Saat 10:00’da Haziran enflasyon verileri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ASELS – Yeni sözleşme imzalanması hk. 

▪ DGATE - Türk Telekom Grubu Sözleşme Feshi 

▪ Otomotiv Sektörü – ODD Haziran ayı hafif vasıta satış verilerini 

açıkladı. 

▪ PGSUS – Hitit Bilgisayar halka arzı hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Temmuz  Haziran Enflasyon verileri

6 Temmuz  Haziran Reel Efektif Kur Endeksi (REKE)

7 Temmuz  Hazine Haziran Nakit Bütçe verileri 

                    Hazine doğrudan satışları

8 Temmuz  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri  (25 Haz-2 Tem)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (25 Haz-2 Tem)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,377 %0.3 -%1.1

BIST-30 1,484 %0.3 -%1.2

Banka 1,205 -%0.7 %0.0

Sanayi 2,452 %0.4 -%0.6

Hizmet 1,116 -%0.2 -%2.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20.50 20.50 20.50

AOFM 19.00 19.00 19.00

2 yıllık bono faizi 18.41 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 17.54 17.17 18.83

Kur

USD/TL 8.68 %0.0 %0.8

EUR/TL 10.27 -%1.0 -%2.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9.47 -%0.5 -%0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 157 158 163

Ortalama işlem hacmi * 1.77 1.88 2.13

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 8.5x 6.1x 4.9x

PD/DD 1.17x 0.88x 0.78x

PD/DD (Banka) 0.42x 0.37x 0.32x

FD/Satışlar 1.75x 0.97x 0.82x

FD/FAVÖK 11.3x 5.5x 4.8x

Kar büyümesi -%7.1 %89.0 %24.0

Özsermaye karlılığı %9.5 %14.1 %14.6

Temettü verimi %1.1 %5.0 %5.4

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_5_-_9_Temmuz.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

 5 – 9 Temmuz haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Saat 10:00’da Haziran enflasyon verileri açıklanacak 

Haziran ayı TÜFE aylık artış beklentimiz %1,4. Piyasa medyan tahminin de aynı 

doğrultuda olduğu görülüyor. Beklentimiz doğrultusunda bir artış yıllık enflasyonu 

%16,6 seviyesinden %16,9%’a yükselecektir.  

• Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında tam kapanmanın etkisiyle bazı sektör 

fiyatlamalarında düşük seyir oluşmuştu. Dolayısıyla sosyal normalleşmenin 

hızlıca sağlanmaya başlandığı Haziran ayında fiyat artışlarının daha kuvvetli 

olabileceğini düşünüyoruz. Yine de baz etkisi dolayısıyla yıllık çekirdek 

enflasyonunun yatay kalmasını bekliyoruz.  

• Gıda fiyatları tarafında sınırlı aylık fiyat artışı olacağını ancak baz etkisi nedeniyle 

%17 seviyesinden %19,5’a yükseleceğini düşünüyoruz.  

• Enerji fiyatlarına bakıldığında ÖTV düzenlemesi nedeniyle aylık %2’nin biraz 

üzerinde bir artış olabileceğini düşünüyoruz. Yıllık enerji enflasyonun %17-17,3 

civarında olacağını varsayıyoruz.  

• Altın fiyatlarında kurdaki değişime de bağlı olarak %2 oranında bir yükseliş 

varsayımını Haziran beklentilerimize koyuyoruz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aselsan – Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında; yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı 

ile ilgili olarak, toplam bedeli 13.319.359,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış 

sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 

yıllarında gerçekleştirilecektir. 

Datagate - Şirket tarafından 08.05.2020 yapılan özel durum açıklaması ile Apple 

markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve bunun yanında 

Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal 

distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz 

dağıtım işine devam edeceği duyurulmuştu. 01.07.2021 tarihi itibari ile Türk Telekom 

master (ana) distribütörlüğü ve Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, 

ankesörlü kart) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif 

kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işlerinin tamamı sona ermiştir. 

Otomotiv Sektörü – ODD Haziran ayı hafif vasıta satış verilerini açıkladı. Haziran 

ayında hafif vasıta satışları, yıllık bazda, %12 artış kaydederken, aylık bazda ise %23 

azaldı. Otomobil satışları, yıllık bazda %9 artarken aylık bazda ise %23 azaldı. Hafif ticari 

vasıta satışları ise, yıllık bazda %26 artarken aylık bazda ise %26 geriledi. Ocak- Haziran 

döneminde hafif vasıta satışları, yıllık bazda, %55 artış kaydetti. Otomobil satışları, yıllık 

bazda %52 artarken hafif ticari vasıta satışları ise, yıllık bazda %67 arttı. Yıllıklandırılmış 

bazda ise, hafif vasıta satışları, yıllık bazda %70 kaydetti ve 913.421 adet olarak 

kaydedildi. Otomobil satışları, yıllık bazda %65 ve aylık bazda %1 artış kaydetti ve 

716.839 adet olarak kaydedildi. Hafif ticari vasıta satışları ise, yıllık bazda %90 ve aylık 

bazda %2 artış kaydetti ve 196.582 adet olarak kaydedildi. 

Pegasus – Şirketten gelen açıklamada şirketin %50 iştirak payına sahip olduğu Hitit 

Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. tarafından bir kısım Hitit Bilgisayar paylarının halka 

arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği bildirildi. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Dolar endeksindeki değer kaybına rağmen gelişen ülke para birimlerinde Cuma günü 

karışık bir seyir olduğu ve Türk lirasının ise dolar karşısında %0,32 oranında değer 

kaybederek en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimleri arasında yer aldığı 

gözlemlendi. Bununla birlikte gün içerisinde en yüksek 8,7229 seviyesini gören 

USDTRY, günü 8,6895 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

385,73 bps, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,54 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,6839 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,34 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,4370 

seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. Bu sabahki kotasyonlarda gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde karışık bir seyir olduğunu, Türk lirasının ise dolar karşısında yatay bir 

seyir izlediğini (+%0,07) görmekteyiz. Teknik göstergelerinin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 8,50 – 8,80 bandında işlem 

görebileceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Teknik göstergeler 8,50 seviyesinin güçlü 

bir destek konumunda olduğuna ve kurun ve seviye altına inmekte zorlanabileceğine 

işaret ederken, 8,80 seviyesi üzerine çıkılması durumunda ise TL’de satış baskının hız 

kazanabileceğinin sinyalini veriyor.  8,80 seviyesinin aşılması durumunda 8,85 ve 8,90 

seviyeleri izlenecek.  

Bugün yurt içinde Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa’dan 

gelecek olan Haziran ayı Nihai Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri takip edilecek. 

Bugün ABD'de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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EUR/USD 

Cuma günü 92,70 seviyesi üzerini test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek son 

dönemdeki kazançlarının bir kısmını silen dolar endeksi, gün içerisinde en düşük 92,17 

seviyesini test etmesi sonrasında 92,24 seviyesinden düşüşle kapandı. Dolar endeksinde 

görülen düşüş eğilimi paralelinde yönünü yukarı çeviren EURUSD paritesi, 1,1876 

seviyesine kadar tırmanmasının ardından günü 1,1865 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. Parite böylelikle son dört günlük düşüşün ardından Cuma günü kayıplarının 

bir kısmını telafi etmiş oldu. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1856 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 92,34 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. EURUSD paritesindeki 

genel düşüş eğiliminin korunduğunu ve teknik göstergelerin önümüzdeki döneme 

ilişkin aşağı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısı ile 

paritedeki, yukarı yönlü hareketler karşısında temkinli olunması gerektiği görüşündeyiz. 

Trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD 

paritesinin kısa vadede 1,18 – 1,19 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz. 

Paritenin 1,18 desteğini aşağı yönlü kırması durumunda ise 1,1755 ve 1,17 destek 

seviyeleri izlenecek.  

Bugün yurt dışında Avrupa’dan gelecek olan Haziran ayı Nihai Hizmet & Bileşik PMI 

Endeksi verileri takip edilecek. Bugün ABD'de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı 

olacak. 

 

 

EUR/USD  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Temmuz 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

XAU/USD 

Haftanın son işlem günüde, dolar endeksindeki satıcılı görünümün ve ABD 10 

yıllıklarında devam eden zayıf seyrin etkisi ile birlikte 1795,16$ seviyesine kadar 

yükselen ons altın, son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın günü 1787,51$ 

seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,65$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri doğrultusunda ons altında 1800$ seviyesi aşılamadığı takdirde 

yükselişlerin sınırlı kalabileceğine ilişkin görüşümüzü sürdürmekteyiz. Trend ve 

momentum göstergeleri ons altının kısa vadede 1750$ – 1800$ bandında hareket 

edebileceğinin sinyalini eriyor. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere göstergeler 1800$ 

seviyesi aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Ons altının 1800$ 

seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda ise yukarı yönlü hareketin hız kazanması 

beklenebilir. Böyle bir durumda yukarıda ilk etapta 1815$ ve 1830$ dirençleri takip 

edilecek. Aşağı yönlü hareketin hız kazanması ve 1750$ seviyesinin altına inilmesi 

durumunda ise kısa vadede 1748$ ve 1735$ ve 1722$ destekleri izlenecek.  

Bugün yurt dışında Avrupa’dan gelecek olan Haziran ayı Nihai Hizmet & Bileşik PMI 

Endeksi verileri takip edilecek. Bugün ABD'de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı 

olacak. 
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XAG/USD 

Cuma günü 26,56$ seviyesine kadar yükselerek 100 günlük hareketli ortalamasını test 

eden gümüş fiyatları, bu ortalamayı yukarı yönlü kırmayı başaramayarak geri çekildi. 

100 günlük ortalamadan gördüğü direnç ile birlikte akşam saatlerine doğru 

kazançlarının bir kısmını silen gümüş, günü 26,46$ seviyesinden tamamladı. Dolar 

endeksinde 92,20 seviyesi altına doğru süren geri çekilme hareketi ve ABD 10 

yıllıklarındaki zayıf görünüm gümüşte Cuma günü görülen yükselişin temel nedenlerini 

oluşturdu.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 26,50$ seviyesinden işlem görüyor ve 100 günlük 

hareketli ortalama çizgisinin hemen altında bulunuyor. Kısa vadeli görünüm açısından 

gümüşün 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırıp kıramayacağını yakından 

takip edeceğiz. 100 günlük hareketli ortalama bugün itibariyle 26,52$ seviyesine denk 

geliyor. Gümüşün bugün bu ortalama üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi 

durumunda yukarı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda 

yukarıda 26,90$ ve 27,15$ dirençleri ön plana çıkacak. Diğer yandan gümüş fiyatlarının 

100 günlük ortalamayı aşamaması durumunda ise, Haziran ayı ortasından bu yana 

devam eden 100 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama arasındaki hareketin devamı 

beklenebilir. Aşağıda destek görevi görmekte olan 200 günlük hareketli ortalama 

bugün itibariyle 25,73$ seviyesine denk geliyor.  

Bugün yurt dışında Avrupa’dan gelecek olan Haziran ayı Nihai Hizmet & Bileşik PMI 

Endeksi verileri takip edilecek. Bugün ABD'de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı 

olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.352 %0,8 %1,7 %2,9 %16,8 %15,9

DAX 15.650 %0,3 %0,3 -%0,3 %14,6 %14,1

FTSE 7.123 %0,0 -%0,2 %0,8 %7,7 %10,3

Nikkei 28.783 -%0,6 -%1,5 -%1,1 %5,3 %4,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.377 %0,3 -%1,1 -%3,9 -%7,6 -%6,8

Çin 3.519 %0,1 -%2,3 -%1,9 -%0,2 %1,4

Hindistan 52.485 %0,3 -%0,5 %0,7 %8,4 %9,9

Endonezya 6.023 -%0,1 %1,3 -%0,8 -%2,0 %0,6

Rusya 3.865 %0,2 %0,9 %1,5 %15,1 %17,5

Brezilya 127.622 %1,6 %0,3 -%1,9 %6,9 %7,2

Meksika 50.223 -%0,3 -%0,6 -%0,5 %11,8 %14,0

Güney Afrika 66.324 -%0,3 %0,2 -%2,2 %8,9 %11,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%2,6 -%3,5 -%13,8 a.d. -%33,8

EM VIX 18 -%5,0 %2,8 -%9,6 a.d. -%27,8

MOVE 52 -%8,9 -%5,7 -%5,1 a.d. %7,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,6917 %0,3 -%0,8 %1,2 a.d. %17,0

Brezilya 5,0597 %0,2 %2,5 -%0,3 a.d. -%2,7

Güney Afrika 14,2509 -%1,3 %0,7 %5,4 a.d. -%3,0

Çin 6,473 %0,1 %0,3 %1,4 a.d. -%0,8

Hindistan 74,75 %0,3 %0,7 %2,3 %2,2 %2,3

Endonezya 14533 %0,2 %0,7 %1,8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,5 0,0 0,4 -1,3 a.d. 4,6

Brezilya %9,2 0,0 0,0 0,2 a.d. a.d.

Hindistan %6,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 0,04 0,09 -0,15 a.d. 0,92

Brezilya %3,8 -0,01 0,08 0,12 a.d. 0,57

Güney Afrika %4,0 -0,02 0,07 -0,02 a.d. a.d.

Endonezya %2,1 0,00 0,02 -0,13 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76,17 %0,4 %0,0 %6,8 a.d. %47,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 75,16 -%0,1 %1,5 %9,2 a.d. %54,9

Altın - USD / oz 1783,3 %0,4 %0,4 -%6,5 a.d. -%5,9

Gümüş - USD / t oz. 26,481 %1,6 %1,5 -%6,1 a.d. %0,3

Commodity Bureau Index 554,49 %0,0 %0,3 %0,7 a.d. %24,9

* 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 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. 

 


