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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,2 değer artışı 

ile 102.448 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi son bir aylık 

ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında ise Almanya’da açıklanacak olan Aralık 

ayı Fabrika Siparişleri takip edilecektir. Fed’in para politikasına 

ilişkin artan “sabırlı olunması” yolundaki vurgusu küresel risk 

iştahını desteklemeye devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 

%2,70 seviyesinde bulunurken, GOÜ para birimlerinde ve ABD 

vadelilerinde yatay bir seyir takip ediliyor. Bu sabah Borsa 

İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Pazartesi günü 5,8 milyar TL 

işlem hacmi ile 102.200/102.000 destek bölgesine geriledikten 

sonra dün 8 milyar TL gibi güçlü bir işlem hacmi ile tepki denedik. 

103.800’e kadar yükseldikten sonra tekrar 102.000 desteğine 

gerilemiş olmamız zayıf bir tepki olarak kalmasına neden oldu. 

Bugünde 102.000/102.200 destek bölgesinde tutunma ve tepki 

deneyeceğiz. Düne göre 103.700 direnci oldukça güçlendi. 

103.700 direnci kırılmadığı sürece 102.000 üzerindeki baskı 

artabilir. 102.000 desteği kırılması durumunda realizasyon 

100.500’e kadar devam riski barındırır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. 

▪ TCMB Ocak ayı Reel Efektif Kur Endeksini 75,61 olarak açıkladı. 

Şirket Raporları 

▪ BRİSA’yı GÜÇLÜ AL tavsiyesi ve 10,5 TL hedef fiyatla 

araştırma kapsamımıza alıyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Migros - Ocak ayında 1 mağaza açtı. 

▪ Türk Telekom – 5 milyon ABD doları tutarında tahvilini geri 

aldı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Şubat      Haftalık Para & Banka İstatistikleri (25 Oca.-1 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (25 Oca.-1 Şub.)

                   Hazine Ocak Ayı Nakit Bütçe verileri

8 Şubat      Aralık Dış Ticaret Endeskleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,448 %0.2 -%1.6

BIST-30 128,951 %0.3 -%1.7

Banka 136,216 %0.3 -%1.3

Sanayi 116,913 %0.3 -%2.2

Hizmet 77,405 -%0.1 -%1.3

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 18.40 18.40 19.71

10 yıllık bono faizi 14.31 14.35 16.69

Kur

USD/TL 5.20 -%2.5 -%3.9

EUR/TL 5.94 -%2.7 -%3.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.57 -%2.6 -%3.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 165 144

Ortalama işlem hacmi * 1.49 1.74 1.50

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 7.2x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.57x

FD/Satışlar 1.43x 1.14x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %12.2 %0.7

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %11.4

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, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı 

TCMB dün Ocak ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda öne çıkan 

hususları şu şekilde belirtebiliriz: 

Hizmet enflasyonu – TCMB hizmet grubunda yıllık enflasyonunun tüm alt gruplarında 

yükseldiğini belirtip, maliyet unsurlarındaki birikimli artışların gecikmeli etkilerinin 

görülmeye devam ettiğini belirtti. Özellikle öne çıkan kalemler olarak; ulaştırma 

hizmetlerinde kara ve havayolu ile yolcu taşımacılığı; haberleşme hizmetlerinde ve diğer 

hizmetler grubunda paket turlardaki fiyat artışları belirtildi. Sonuç olarak zayıf talep 

koşullarının aşağı yönlü baskısına rağmen maliyet unsurlarının daha ön plana çıktığı ve 

hizmet enflasyonun daha yüksek bir seviyeye ektiği görülüyor.  

• Pazartesi günkü raporumuzda da belirttiğimiz üzere, fiyatlama davranışları ve 

fiyatlardaki katılık unsurları da hizmet fiyatları açısından kritik önem taşıyor. 

Uluslararası ticarete uzak olması dolayısıyla daha kapalı bir görünüm içerisinde 

olması ile hizmet fiyatları üzerinde kur geçişkenliğinin sınırlı etkisi olur. Sektörün 

emek yoğun olması ve dolayısıyla ücret kontratlarının genel fiyat seviyesi 

üzerindeki önemli etkisi ile beraber geçmiş enflasyona endeksleme alışkanlığı 

önem kazanıyor. Yayılım endeksinin bir süredir gösterdiği üzere genele yayılan bir 

enflasyonun oluşu fiyatlama davranışlarını önemli oranda etkilerken hizmet 

fiyatları üzerinde de baskı yaratıyor. 

Temel mal grubu enflasyonu – Burada ise TL’deki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın 

etkilerinin görüldüğü belirtiliyor. TCMB, bu çerçevede, bir önceki aya göre temel mal 

gruplarının katkısının 0,65 puan düşüş gösterdiğini belirtti. 

Temel mal grubundaki ana eğilim gerilerken hizmet grubunda sınırlı bir yükseliş görülüyor. 

TCMB Ocak ayı Reel Efektif Kur Endeksini 75,61 olarak açıkladı  

TCMB Ocak ayı Reel Efektif Kur Endeksini 75,61 olarak açıkladı.  

• Sözkonusu seviye bir önceki aya göre %0,7’lik bir düşüşü işaret etti.  

• Ocak REKE seviyesi, endeks başlangıcından beri en düşük seviyesinin 

görüldüğü Eylül 2018’e göre (62,5) %21 reel değerlenmeyi işaret ediyor. 

(TCMB 1994 yılından itibaren tarihsel seri açıklamaya başladı)  

• Yıllık olarak bakıldığında Ocak REKE seviyesi halen %13 oranında bir reel 

değer kaybını işaret ediyor. 
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Şirket Raporu 

BRİSA – Gelecek vadediyor 

İhracat kaynaklı yüksek satış hacmi, iyileşen marj yapısı ve yatırımlardaki azalma 

sayesinde güçlü bir nakit akımı yaratma kapasitesine sahip olan Brisa, defansif bir 

büyüme potansiyeli sunuyor. Ayrıca, önümüzdeki üç yıl içerisinde şirketin kar 

büyümesinin güçleneceğini ve finansal borçluluğunun da azalacağı görüşündeyiz. 

Ortaya koyduğu güçlü potansiyeli ve değerlemeyi ele aldığımızda, yatırımcıların 

Brisa’ya yönelik tutumunun yersiz olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte Brisa’yı 

GÜÇLÜ AL tavsiyesi ve 10,50 TL hedef fiyat ile değerlendirme kapsamına alıyoruz. 

• Artan ihracat hacmi ile yurt içi piyasadaki zor koşullar bertaraf ediliyor. 

Ekonomik koşullara bağlı olarak, Brisa’nın yenileme pazarına yaptığı satışlarda 

2019 yılında yatay bir performans sergilemesini beklemekle birlikte, Bridgestone 

International’a yaptığı ihracat artışına bağlı olarak toplam ihracat hacminin yıllık 

bazda %19 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte toplam hacimde yıllık 

%8 büyüme öngörüyoruz. Hacim büyümesinin 2020 yılında yıllık bazda %7 

olacağını tahmin ediyoruz. 

• Yüksek yatırım dönemi bitiyor. Brisa, Aksaray fabrikasına 270 milyon dolar 

yatırımda bulunurken, 4,2 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşılabilmesi için 50 

milyon dolarlık daha ilave yatırıma ihtiyacı olacak. Bakım ve onarım harcamaları 

dahil olmak üzere, yatırımların net satışlara oranının 2019’da yaklaşık %4 

düzeyinde normalleşmesini ve nakit akımını desteklemesini bekliyoruz.  

• İhtiyatlı finansal yönetim uygulamaları fark yaratıyor. Brisa, banka kredilerinin 

vadesi boyunca oluşan kur ve faiz riskini, swap anlaşmaları sayesinde bertaraf 

etmektedir. Dolayısıyla, Brisa TL’de oluşabilecek değer kayıpları karşısında önemli 

bir korumaya ve %16 gibi düşük bir ortalama borçlanma maliyetine sahip. Net 

finansal harcamaların satışlara olan oranının 2019 itibarıyla sert bir şekilde düşüşe 

geçmesini bekliyoruz. Net borç seviyesinin, 2019 yılında en yüksek seviyesine 

ulaşmasının ardından, 2020 yılında yüksek nakit yaratımı ve düşük yatırım 

harcamaları ile birlikte hızla azalacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, 2018’de 3,2 

olan net borç/FAVÖK oranının 2019’da 2,6 ve 2020’de 2 seviyesine inmesini 

bekliyoruz.  

• Güçlü faaliyet performansı, net kar büyümesini de beraberinde getiriyor. 

Yüksek satış hacmi, Aksaray fabrikasının sağladığı katkı ve kauçuk fiyatlarındaki 

stabil görünüm, faaliyet marjlarını yukarı yönlü destekleyecek olup, 2018–2021 

yılları arasında FAVÖK marjının 90 baz puan artmasını ve FAVÖK’ün %24 yıllık 

bileşik büyüme oranına ulaşmasını bekliyoruz. Öte yandan, Brisa’nın ihtiyatlı 

finansal yönetim ve devam etmekte olan düşük borçlanma süreci ile birlikte azalan 

finansal giderlerin yarattığı kaldıraç etkisinden faydalanacağını ve bu durumun kar 

büyümesini destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Düşük baz etkisi ile birlikte 2019 

yılında net kar büyümesinin %23 ve önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık bileşik 

büyüme oranının %71 olacağını tahmin ediyoruz. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.  

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/BRISA_-_6_subat_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Migros (Hedef fiyat 27TL), Ocak ayında sadece bir mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 

2.084’e ulaştı. Şirket 2019 mağaza açılışlarıyla ilgili 5 Mart’ta açıklanacak finansallar sonrası 

bilgi verecek. Bizim beklentimiz 2019’da 102 mağaza açılışıdır. 

Türk Telekom – Şirket İrlanda Borsası'nda işlem gören Türk Telekom tahvillerinden 

toplam 5 milyon ABD Doları nominal değerindeki tahvilleri toplam 4.662.500 ABD Doları 

tutarla satın aldı.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün ABD’den gelen ISM Hizmet endeksi verisinin piyasa beklentileri altında bir 

performans sergilemesine rağmen, dolar endeksindeki istikrarlı yükseliş hareketinin 

devam ettiğini ve endeksin Fed toplantısının ardından elde ettiği kayıpları telafi etmeyi 

sürdürdüğünü gördük. Ancak, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürüyor olmasına 

rağmen, USDTRY paritesi 5,19 – 5,23 seviyeleri arasındaki görece yatay seyrini 

sürdürüyor. Yaklaşık bir haftadır dar bir bantta hareket eden USDTRY paritesi, bu sabah 

saatleri itibariyle 5,20 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Dün itibarıyla yeniden 

96 seviyesi üzerine yerleşen dolar endeksi ise bu sabah saatleri itibarıyla 96,10 seviyesi 

civarında hareket ediyor. Bu noktada teknik göstergeler, kurun bugün içerisinde 5,18 – 

5,23 seviyeleri arasında hareket edebileceğini işaret etmekte. Teknik olarak günlük 

grafiğindeki düşüş kanalı bünyesindeki seyrini sürdürmekte olan kurun, kanal 

bünyesindeki hareketini sürdürmesini bekliyoruz. Kanalın üst sınırının yani 5,25 – 5,27 

bandının kısa vadeli direnç göreceği göreceği görüşündeyiz.  Bugün içerisinde önemli 

bir veri akışı bulunmuyor. Ancak Fed Başkanı Powell’ın önümüzdeki Asya seansında 

Türkiye saatiyle 03:00’da gerçekleştireceği açıklamalar önemli olacak. 
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EUR/USD 

Fed’in Ocak ayı toplantısının ardından yaşadığı kayıpları telafi etmeye devam eden dolar 

endeksi, dün itibariyle yeniden 96 seviyesi üzerine yerleşti. Dolar endeksindeki istikrarlı 

toparlanma hareketi ile birlikte yükseliş hareketini tersine çeviren EURUSD paritesi ise, 

Asya seansında 1,14 seviyesi altına gerileyerek yaklaşık son 10 günün en düşük seviyesine 

indi. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1400 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergeler, dolar endeksinde devam eden yükseliş eğilimi ile birlikte paritedeki geri 

çekilmenin sürebileceğini ve paritenin kısa vadede 1,1380 seviyesine doğru düşüşünü 

sürdürebileceğini işaret ediyor.  Dolayısı ile paritendeki mevcut düşüşün 1,1380 seviyesine 

doğru sürmesini bekliyoruz. Bugün sabah saatlerinde Almanya’dan gelecek olan Aralık Ayı 

Fabrika Siparişleri verisi yakından takip edilecek. 
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XAUUSD 

1310 – 1317 seviyeleri arasındaki dalgalı seyrini sürdüren ons altın, dolar endeksindeki 

toparlanma hareketi nedeniyle yükseliş eğilimine ara vermiş durumda. Ancak, dolar 

endeksindeki hızlı yükseliş göz önüne alındığında, altının görece güçlü bir görünüm 

sergilediği ve yatay seyirde kalmayı başardığını görmekteyiz. Ons altın bu sabah saatleri 

itibarıyla 1313 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Orta vadeli görünüm açısından 

altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin süreceğine ve olası geri çekilmelerin alım fırsatı 

vereceğine yönelik beklentimizi korumaktayız.  Gerek teknik göstergeler gerekse de 

küresel piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden altın ve güvenli liman talebi, ons 

altının önümüzdeki dönemde 1325 – 1330 bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda 

yerleşebileceğini işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde 1330 seviyesinin aşılması 

durumunda ise 1350 seviyesinin hedef olacağı görüşündeyiz. Kısacası, altında 2018 yılının 

Eylül ayında başlayan yükseliş potansiyelinin, mevcut kısa vadeli geri çekilme döneminin 

ardından devam etmesini beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,738 %0.5 %3.7 %8.1 -%4.0 %9.2

DAX 11,368 %1.7 %1.3 %5.6 -%9.8 %7.7

FTSE 7,177 %2.0 %5.0 %5.0 -%6.3 %6.7

Nikkei 20,844 %0.3 %1.7 %6.9 -%7.1 %4.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,448 %0.2 -%1.6 %15.3 %8.8 %12.2

Çin 2,618 %1.3 %0.6 %4.1 -%4.5 %5.0

Hindistan 36,617 %0.6 %3.5 %3.2 -%2.3 %2.1

Endonezya 6,481 %1.0 %1.7 %4.3 %8.9 %5.7

Rusya 2,547 %0.9 %2.0 %5.8 %10.8 %7.5

Brezilya 98,311 -%0.3 %2.8 %7.0 %21.3 %11.9

Meksika 44,337 %1.4 %1.6 %4.4 -%10.1 %6.5

Güney Afrika 54,209 %1.5 -%0.3 %3.8 -%4.7 %2.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%1.0 -%18.6 -%27.2 %33.8 %41.0

EM VIX 19 -%2.5 -%9.7 -%21.9 %3.8 %14.6

MOVE 49 -%0.5 -%2.4 -%26.1 %2.0 %4.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.1998 -%0.3 -%2.1 -%2.5 %2.3 %36.9

Brezilya 3.6666 %0.0 -%1.6 -%1.3 -%1.1 %10.8

Güney Afrika 13.3749 -%0.3 -%1.7 -%4.2 %0.4 %8.0

Çin 6.7454 %0.7 %0.0 a.d. -%1.1 %3.7

Hindistan 71.5675 -%0.3 %0.6 %2.6 %4.3 %12.0

Endonezya 13960 %0.1 -%0.8 -%2.2 -%3.7 %2.9

CDS *

Türkiye 297.4 -11.5 -19.2 -36.5 28.9 3.4

Brezilya 163.2 -3.3 -4.9 -23.7 -17.5 -9.9

Güney Afrika 172.8 -5.6 -13.5 -27.8 37.6 -7.9

Endonezya 112.7 -0.4 -6.7 -19.7 36.1 -1.4

Rusya 133.2 -3.7 4.7 -19.6 5.9 -20.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.3 a.d. -0.9 -2.4 -4.9 2.6

Brezilya %8.8 0.0 -0.2 -0.3 -2.4 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.1 -0.1 -0.4 0.1

Endonezya %7.9 0.0 -0.3 -0.2 0.0 1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.7 -0.14 -0.28 -0.52 -0.65 a.d.

Brezilya %5.5 -0.03 -0.10 0.54 0.02 0.92

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.1 0.03 -0.18 -0.29 -0.26 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.98 -%0.8 %1.1 %8.6 -%15.3 -%7.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.66 -%1.6 %0.7 %11.9 -%21.7 -%11.2

Altın - USD / oz 1314.2 %0.0 %0.4 %2.2 %8.2 %0.4

Gümüş - USD / t oz. 15.836 -%0.3 %0.0 %0.3 %2.4 -%7.6

Commodity Bureau Index 414.15 %0.2 %0.3 %0.3 -%3.1 -%4.2

* 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 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. 

 

 

 

 

 


