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Piyasa Yorumu 

Dün dar bir bantta işlem gören BİST-100 endeksi günü %0,2 

değer artışı ile 102.584 seviyesinden kapattı. Sanayii endeksi, 

Ereğli Demir Çelik’teki güçlü yükselişin eşliğinde, daha olumlu 

yönde ayrıştı. 

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli veri 

açıklaması bulunmamakta. Küresel piyasalara baktığımızda, dün 

beklentilerin oldukça altında gelen Almanya ve İspanya sanayi 

üretim verileri AB büyüme dinamikleri hakkında soru işaretleri 

uyandırdı. Buna ek olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret 

görüşmeleri ile ilgili olarak Trump’ın Xi Jinping ile 1 Mart 

tarihinden önce görüşmeyeceğini açıklaması, küresel risk iştahının 

bozulmasına neden oldu. Dün ABD ve Avrupa piyasalarında 

yaşanan satışlardan sonra bu sabah Asya piyasalarında hafif satıcılı 

seyretmekte olup, GOÜ para birimlerinde ise yatay seyir mevcut. 

Petrol fiyatları da ABD’de petrol stoklarının daha düşük gelmesine 

rağmen, küresel büyüme endişelerine bağlı olarak değer kayıpları 

yaşamakta. Yurtdışındaki olumsuz resme bağlı olarak bu sabah 

Borsa İstanbul’da satıcılı bir başlangıç olmasını beklemekteyiz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, 102.000 desteği 3-4 gündür 

zorlandı ne tepki gelmedi ne de kırıldı. Kırılamayan 102.000 

desteği ile birlikte dün seans içi düşen kanal içerisinden çıktı. 

Düşen kanal içerisinden çıkmamız 102.000 desteğini bugün için 

güçlendirdi. Bu nedenle ilk etapta 102.500 ve 102.000 

desteklerinin bugün korunacağını düşünüyoruz. 103.500 direnci 

kırıldığı taktirde ise tepki başlayacaktır. 102.000-103.500 bandı 

kısa vadeli dalgalanma bandımız. 102.000 kırılırsa ana yükselişin 

düzeltmesi başlayabilir. Bu nedenle stop noktası 102.000 olmalıdır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Ocak’ın son haftasında standart portföy kanallarında yabancı 

yatırımcı ilgisi vardı. 

▪ Yerleşiklerin DTH’larındaki yükseliş devam ediyor. 

▪ Hazine Ocak ayı nakit bütçe verileri saat 17:00’da açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Erdemir, Tofaş ve Aksigorta – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ ISCTR, AVISA – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Şubat     Aralık Dış Ticaret Endeskleri

12 Şubat   Hazine ihalesi (11 ay)

14 Şubat   Aralık Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                  Aralık Sanayi Üretim Endeksi

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (1-8 Şub.)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (1-8 Şub.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,584 %0.1 -%1.5

BIST-30 128,870 -%0.1 -%1.9

Banka 134,195 -%1.5 -%3.4

Sanayi 118,001 %0.9 -%1.0

Hizmet 77,650 %0.3 -%0.5

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 18.34 19.71

10 yıllık bono faizi 14.62 14.51 16.54

Kur

USD/TL 5.21 -%1.3 -%3.7

EUR/TL 5.93 -%1.7 -%3.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.57 -%1.5 -%3.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 165 166 144

Ortalama işlem hacmi * 1.62 1.73 1.53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 7.2x

PD/DD 1.36x 1.05x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.60x 0.56x

FD/Satışlar 1.43x 1.14x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %12.0 %1.0

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 

Ocak’ın son haftasında standart portföy kanallarında yabancı yatırımcı 

ilgisi vardı  

25 Ocak – 1 Şubat haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisinin devam 

ettiği görüldü. Söz konusu hafta içerisinde net yabancı girişi 270 milyon dolar oldu. 

 Böylece son 4 hafta içerisinde kümülatif net giriş 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında da haftalar sonra net alıcı pozisyondaydılar. 5 hafta 

üst üste net çıkışlar sonrasında tahvil piyasasında söz konusu hafta içeresinde 105,4 milyon 

dolar kadar net giriş yaşandı. Böylece yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki 

payı %15,3 olarak gerçekleşti 

Yerleşiklerin DTH’larındaki yükseliş devam ediyor  

25 Ocak – 1 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış yaşandı.  

(parite etkisinden arındırılmış) Bir önceki üç hafta içerisindeki artışlar ile beraber kümülatif 

olarak 7,4 milyar dolar artış yaşandı.  25 Ocak – 1 Şubat haftasındaki artışın özellikle gerçek 

kişilerin DTH’larındaki artıştan kaynaklandığı görüldü (1,6 milyar dolar)  

Hazine Ocak ayı nakit bütçe verileri saat 17:00’da açıklanacak 

TCMB‘nin 37 milyar TL kar transferi sonrasında Hazine’nin Ocak ayı nakit bütçe 

performansının olumlu olması beklenebilir. Veriler 15 Şubat’ta açıklanacak Ocak ayı 

merkezi bütçe verileri için gösterge niteliğinde olacak.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta – 4Ç18 mali tablolarını 62 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı 4Ç17 net kar rakamı olan 41 milyon TL’ye göre %52 artış gösterdi. Net kardaki artış 

net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 4Ç18’de brüt prim büyümesi %10 

olarak kaydedildi. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %108 olarak gerçekleşti ve bu değer 

4Ç17’de %98 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki 

artışın ana sebep olduğunu (4Ç18: %84, 4Ç17: %67) ve gider rasyosundaki iyileşmenin 

(4Ç18: %23, 3Ç17: %31) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman 

gelirleri ise, yıllık bazda, %143 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 4Ç18’de 

Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %36 oldu, bu değer 3Ç18’de %43 idi. 2018 yılında 

Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %35 olarak kaydedildi. 

Ereğli Demir Çelik - 4Ç18 sonuçlarını 1.684 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 1.356 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Beklentilerin üzerinde 

gerçekleşen faaliyet karlılığı ve etkin düşük vergi oranı net kar büyümesindeki ve net 

kardaki sapmanın altında yatan önemli etkenler olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %41 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 arttı. Net satışlar 

7,594 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 

yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,081 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %9 geriledi. Detaylarına baktığımızda 

yassı çelik satış hacminde %6 ve uzun çelik satış hacminde %27’lik gerileme kaydedildi. 

Fiyatlama tarafında ise, ABD doları bazında, yassı çelik fiyatlarında %7 artış kaydedildi 

ancak uzun çelik fiyatlarında ise %1 gerileme oldu. Şirket, 4Ç18'de 2,216 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,995 milyon TL'nin %11 üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 259 baz puan azalarak 

%29.2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2,599 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 10,625 milyon TL (4Ç17: 5,408 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.3 (4Ç17: %28.9) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 3.3 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.  

İş Bankası – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç18 net kar beklentimiz 1,557 milyon 

TL olup, çeyreksel bazda %26 ve yıllık bazda %107 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa net 

kar beklentisi ise 1.502 milyon TL’dir. 

Tofaş Otomobil Fab. - 4Ç18 sonuçlarını 327 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 342 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu, Tacirler Yatırım beklentisi 375 

milyon TL’nin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 azalırken, 

çeyreksel bazda ise, yüzde %5 arttı. Net satışlar 4,779 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %6 geriledi. Yurtiçi satışlar %33 yıllık 1.3 milyar TL 

seviyesine daralırken ihracat %11 yükselişle 3.478 milyon TL ‘ye ulaştı. Yurtiçi satışlardaki 

daralma hacimde görülen 50% daralmadan kaynaklandı. İhracatta ise %21 yıllık daralma 

gerçekleşti. Avrupa’da Eylül ayından beri devreye giren emisyonlarla ilgili yeni 

düzenlemenin binek araç satışları üzerinde geçici olumsuz etkisi görülüyor ve bu etkinin 

2019 ortasına kadar devam edeceği bekleniyor. Böylelikle Tofaş’ın toplam hacimleri 

4Ç18’de %32 daralmaya işaret ediyor. Şirket, 4Ç18'de 641 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 46 baz puan artarak %13.4 oldu. Kur farkı giderleri nedeniyle ise net marjda yıllık 150 
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baz puan gerileme görüldü. Şirket’in açıklanan 2019 beklentileri tahminlerimizin altındaıdr. 

Şirket yönetimi hafif araç pazar büyüklüğünü 380-400 bin adet (%36-39 aşağıda, Tacirler 

Yatırım beklentisi 466 bin adet %25 aşağıda), Tofaş’ın yurtiçi satışlarını 40-45 bin adet 

(%34-41 aşağıda, Tacirler %25 aşağıda), ihracatı 200-220 bin adet (%10-18 aşağıda), 

üretimi 235-260 bin adet seviyelerinde ve yatırımı 140 milyon euro olarak tahmin 

etmektedir. Zayıf 2019 beklentileri nedeniyle hisse performansında bugün olumsuz etki 

görebiliriz.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinde devam eden yükseliş eğilimi ile birlikte 

kurun kısa vadede 5,25 seviyesi üzerine yükselmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar 

endeksindeki yükseliş hareketinin hızlanarak devam etmesi ve ABD – Çin arasında 

ticaret anlaşması sağlanabileceğine ilişkin umutların azalması ile birlikte beklediğimiz 

hareketi gerçekleştiren USDTRY paritesi, dün, 5,2945 seviyesine kadar yükseldi. 

Çarşamba günü Almanya’dan gelen zayıf Fabrika Siparişleri verilerinin ardından dün 

açıklanan Almanya Aralık ayı Sanayi Üretimi verileri de piyasa beklentilerinin oldukça 

altında bir performansa işaret etti. Bununla birlikte euro düşüşünü genişletirken, dolar 

endeksi ise 96,60 seviyesine yükselerek USDTRY paritesinin 5,25 seviyesi üzerine 

yerleşmesinde neden oldu. Kurda dün 5,29 seviyesi üzerine varan yükseliş hareketinde, 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine gümrük vergilerinin artırılacağı 1 Mart 

tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyeceğini söylemesi ve Beyaz 

Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un nihai anlaşma için henüz 

çok mesafe olduğunu belirtmesi de piyasaları olumsuz etkiledi. Trump’ın ve Kudlow’un 

bu söylemi üzerine ABD – Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde anlaşmaya 

varılmayacağına yönelik endişeler büyük ölçüde artarken, gelişen ülke para 

birimlerindeki satış baskıları da arttı. Bu gelişmelerin etkisi birlikte dün 5,2945 seviyesini 

test eden USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibarıyla 5,26 seviyesinden işlem görüyor. 

Teknik göstergelere baktığımızda, kurun 5,30 seviyesini aşmakta zorlanabileceğini 

görüyoruz. Dolayısı ile kurun kısa vadede 5,30 seviyesi altındaki seyrini korumasını 

bekliyoruz. Bugün gün içerisinde takip edeceğimiz önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, düşüş eğilimini sürdüren paritenin kısa vadede 1,1350 seviyesi 

altına doğru düşüşüne devam etmesini beklediğimizin altını çizmiştik. Almanya’dan 

Çarşamba günü gelen zayıf Fabrika Siparişleri verilerinin ardından dün açıklanan Sanayi 

Üretimi verileri de piyasa beklentilerinin oldukça altında bir yeri işaret ederek, Euro Bölgesi 

ve Almanya ekonomisine yönelik büyüme endişelerini artırdı. Almanya’dan gelen zayıf veri 

akışının devamı ile birlikte zayıflayan euro, EURUSD paritesinin 1,1330 seviyesi altına 

inmesine neden oldu ve parite 1,1325 seviyesine kadar geriledi. Dün yaşadığı sert geri 

çekilmenin ardından EURUSD paritesinin bu sabah saatleri itibarıyla 1,1340 seviyesi 

civarında seyretmekte olduğunu görüyoruz. Teknik göstergeler, EURUSD paritesinin 

1,1350 seviyesi üzerine çıkmakta zorlanabileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte kurun 

bugün içerisinde 1,1320 – 1,1350 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. 
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XAUUSD 

Almanya’dan gelen veri akışının zayıf seyretmeye devam etmesi ile birlikte dün sabah 

saatlerinde sert yükselişine devam eden dolar endeksi, ons altının 1302’li seviyelere kadar 

gerilemesine neden olsa da, gün içerisinde piyasalardaki risk algısının bozulması ve 

güvenli liman talebinin artması ile birlikte altın fiyatları yeniden 1310 seviyesi üzerine 

yükselmeyi başardı. Dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine gümrük vergilerinin 

artırılacağı 1 Mart tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyeceğini 

söylemesi ve Beyaz Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un nihai 

anlaşma için henüz çok mesafe olduğunu belirtmesi üzerine bozulan risk iştahı, ons altının 

1302’li seviyelerden 1311 seviyesi üzerine kadar yükselmesini sağladı. Altın fiyatları bu 

sabah saatleri itibariyle 1310seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Bu noktada ons 

altının gün içerisinde yeniden 1310 seviyesi üzerine yükselmesini ve bu seviye üzerinde 

tutunmasını beklemekteyiz. 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. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,706 -%0.9 %0.1 %5.1 -%5.3 %7.9

DAX 11,022 -%2.7 -%1.4 %2.0 -%12.8 %4.4

FTSE 7,094 -%1.1 %1.8 %3.4 -%8.8 %5.4

Nikkei 20,751 -%2.0 -%2.2 %0.6 -%10.2 %1.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,784 %0.2 -%1.2 %13.3 %6.0 %12.6

Çin 2,618 %1.3 %0.6 %4.1 -%4.5 %5.0

Hindistan 36,971 -%0.5 %0.9 %2.2 -%2.9 %2.0

Endonezya 6,536 -%0.4 -%0.4 %3.9 %6.8 %5.1

Rusya 2,510 -%1.2 -%0.4 %5.0 %9.5 %5.9

Brezilya 94,406 -%0.2 -%3.1 %2.6 %19.3 %7.4

Meksika 43,625 -%0.5 %0.0 %0.2 -%12.6 %4.8

Güney Afrika 53,889 -%1.3 -%0.5 %3.3 -%6.7 %2.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %6.4 -%1.2 -%23.5 %49.8 -%35.6

EM VIX 19 %3.1 -%3.9 -%17.9 %10.1 -%22.2

MOVE 49 %3.2 -%1.7 -%19.6 %3.9 -%26.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2668 %1.0 %2.0 -%2.2 %0.7 -%0.4

Brezilya 3.7171 %0.4 %1.9 -%0.4 -%0.9 -%4.1

Güney Afrika 13.6287 %0.7 %2.8 -%1.8 %2.2 -%5.0

Çin 6.7454 %0.7 %0.0 a.d. -%1.1 a.d.

Hindistan 71.4538 -%0.1 %0.5 %2.5 %4.0 %2.4

Endonezya 13973 %0.4 %0.0 -%0.8 -%3.2 -%2.9

CDS *

Türkiye 309.0 5.8 -1.6 -52.1 9.3 -194.6

Brezilya 167.8 2.2 1.5 -22.0 -17.3 -57.5

Güney Afrika 179.8 3.0 0.9 -34.4 30.3 -78.0

Endonezya 112.5 0.5 0.3 -24.4 36.3 -52.5

Rusya 135.7 0.9 3.9 -14.4 6.0 -46.9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.6 0.1 0.3 -1.9 -4.9 -1.8

Brezilya %9.0 0.1 0.1 -0.2 -2.2 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 0.0 -0.3 -0.5 0.0

Endonezya %7.8 0.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.8 0.09 0.13 -0.36 -0.57 a.d.

Brezilya %5.5 0.02 0.01 0.62 -0.03 0.35

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01

Endonezya %4.1 -0.01 -0.06 -0.26 -0.23 -0.44

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.63 -%1.7 -%0.4 %7.5 -%17.4 %14.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.64 -%2.5 -%2.1 %8.5 -%23.9 %15.9

Altın - USD / oz 1309.4 %0.0 -%0.8 %1.5 %8.3 %2.2

Gümüş - USD / t oz. 15.713 %0.1 -%2.2 -%0.3 %2.2 %1.1

Commodity Bureau Index 413.47 %0.0 %0.2 %0.0 -%2.9 %1.1

* 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. 

 

 

 

 

 


