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Piyasa Yorumu 

İşlem hacminin oldukça düşük olmaya devam ettiği BİST-100’de 

dün endeks günü %0,5 oranında değer artışı ile 91.157 puandan 

kapadı. Yükselişin sanayi endeksinin öncülüğünde olurken, banka 

endeksindeki değer kayıpları dikkat çekici idi. 

Dün akşam saatlerinde; küresel piyasalarda euroda görülen 

toparlanma, ABD – Çin arasında devam eden ticaret 

müzakerelerinin güvenli liman talebini azaltması ve Trump ile 

Demokratlar arasındaki “Meksika duvarı” anlaşmasının büyümesi 

ile birlikte dolar endeksinde görülen sert düşüş gelişen ülke para 

birimlerini ve TL varlıkları destekledi. Dolar endeksindeki gerileme 

ile TL varlıklar değer kazandı ve dolar kuru akşam saatlerinde 5,54 

seviyesinden geriledi. Risk iştahındaki artışla küresel borsaların da 

yükselişe geçtiği görüldü. Bugün yurt içi piyasalarda 28 Aralık – 4 

Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka 

istatikselleri takip edilecek. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası 

toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Powell Türkiye saati ile 

20:00’da yapacağı konuma takip edilecek. Bu sabah saatleri 

itibarıyla Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkimken, dün 

ABD piyasalarında yaşanan sert yükseliş dalgası sonrasında, ABD 

vadelileri satıcılı işlem görmektedir. Bununla birlikte Borsa 

İstanbul’da hafif satıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Son bir ayın en yüksek işlem hacmi ile 91.000 üzerinde kapanış 

gerçekleştirdik. 91.000 üzerinde kapanış ile yıl başındaki seviyeyi 

yakaladık. 91.000 destek olmak üzere 92.200 direncine yönelimin 

devamını bekliyoruz. 92.200 önemli bir yatay direnç olarak etkili 

olmasını bekleyebiliriz. 89.700-92.200 ilk etapta ele aldığımız 

dalgalanma bandıdır. 94.450’den düşen kanal ve uzun vadeli 

ortalamalar baskı yapmayı sürdürecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da 28 Aralık – 4 Ocak haftasına ilişkin haftalık yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Coca-Cola İçecek bugün 2018 hacim verilerini açıklayacak. 

▪ Türkiye’deki TAB Gıda restoranlarında Coca-Cola markalı 

ürünlerin satışı konusunda anlaşma imzalandı. 

▪ Garanti Bankası – 2019 yılı faaliyet planı 

▪ İş Bankası – 2019 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Yapı Kredi Bank – Banka 650 milyon ABD doları tutarında 

İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracının 
ihracını tamamladı. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Ocak    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Aralık-4 Ocak)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (28 Aralık-4 Ocak)

11 Ocak    Kasım Ödemeler Dengesi verileri

                  TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi

14 Ocak     Kasım Sanayi Üretimi Endeksi

15 Ocak     Hazine ihaleleri (12 ay, 5 yıl)

                  Ekim İşgücü İstatistikleri

                  Aralık Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,157 %0.5 %2.6

BIST-30 114,530 %0.5 %3.1

Banka 114,502 -%2.0 %1.2

Sanayi 107,488 %2.4 %4.8

Hizmet 71,490 %0.2 %2.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.02

2 yıllık bono faizi 19.55 19.67 20.24

10 yıllık bono faizi 16.75 16.80 17.22

Kur

USD/TL 5.50 %3.1 %3.2

EUR/TL 6.30 %3.2 %4.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.90 %3.1 %3.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 146 146 148

Ortalama işlem hacmi * 1.10 0.94 0.93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.1x 4.2x

PD/DD 1.36x 0.83x 0.73x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.48x 0.43x

FD/Satışlar 1.43x 0.85x 0.79x

FD/FAVÖK 7.9x 4.9x 4.4x

Kar büyümesi %49.2 %19.7 %43.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %11.8 %13.3

Temettü verimi %2.7 %5.4 %6.6

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

Saat 14:30’da 28 Aralık – 4 Ocak haftasına ilişkin haftalık yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Yabancı yatırımcılar 21-28 Aralık haftasında tahvil piyasasında satıcılı bir görünüm 

sergilerken, hisse senedi piyasasında net hareketin sınırlı olduğu görüldü. Söz konusu 

hafta içerisinde hisse senedi piyasasında oldukça limitli (6 milyon dolar) net giriş 

olduğu görüldü.  

• Bir önceki hafta 239 milyon dolarlık yüklü net giriş sonrasında yılın son 

haftasının nispeten sakin olduğu görülüyor.   

• Böylece 2018 yılında hisse senedi piyasasından 980 milyon dolar kadar net 

yabancı çıkışı yaşandı. 2017 yılında ise 3,3 milyar dolar giriş yaşanmıştı.  

Tahvil tarafında (repo işlemleri hariç) ise söz konusu hafta içerisinde yüklü net yabancı 

çıkışı dikkat çekti. 

• Net çıkışın 471 milyon dolar olduğu hafta sonrasında 2018 yılında tahvil 

piyasasına net yabancı yatırımcı girişinin sadece 395 milyon dolar le sınırlı 

kaldığı görüldü.   

• 2017 yılında tahvil piyasasına (repo işlemleri hariç) 6,9 milyar dolar net yabancı 

girişi yaşanmıştı.  

• Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise 28 Aralık itibariyle 

%15,3 seviyesinde. (2017 yılı sonunda ise %20,4 idi)   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Coca-Cola İçecek bugün 2018 hacim verilerini açıklayacak. Bizim beklentimiz 2018 yılında 

1.318 milyon birim kasadır ve %6,5 büyümeye işaret etmektedir (Türkiye %5 ve yurtdışı %8 

büyüme). 4Ç18’de ise yıllık büyümeyi %4 olarak tahmin ediyoruz (Türkiye %1 ve yurtdışı 

%7 büyüme). Bilindiği üzere Coca-Cola İçecek’in yönetimi tüm yıl için Türkiye’de %2-4 

büyüme ve yurtdışında %8-10 büyüme öngörüyordu.   

 

Ayrıca bugün Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre Türkiye’de 1.156 adet restoranı 

ve Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Döner Stop markalarıyla faaliyet 

gösteren TAB Gıda, Coca-Cola markalı ürünlerin restoranlarında satışı için Coca-Cola 

Company ile anlaşma imzaladı. TAB Gıda Türkiye’de daha önce Pepsi markasıyla 

çalışıyordu. Anlaşmanın Coca-Cola İçecek’in toplam hacimlerine 7-9 milyon birim kasa 

ek katkı sağlayacağını ve Türkiye hacimlerini %1-1,5 oranında artıracağını (toplam 

hacimlerde %0,5-0,7 arası etki) düşünüyoruz. Haberi Coca-Cola İçecek açısından hafif 

olumlu olarak değerlendiriyoruz. 

 

Garanti Bankası – Garanti Bankası yönetimi 2019 yılı faaliyet planını yayınladı. Banka 

yönetimi düşük kredi büyümesi öngörmekte olup, düşük ana bankacılık gelir büyümesi ve 

de hafif yüksek net kredi maliyetleri söz konusu olmasını öngörmektedir. Yönetimin 2019 

yılı öz sermaye getirisi beklentisi düşük çift haneli olup, orta vadede yüksek çift haneli öz 

sermaye getirisini muhafaza etmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti Bankası - 2019 beklentileri

Kredi Büyümesi

TL Krediler 5%

Yabancı Para Krediler (USD Bazında) -10%

Takipteki Krediler Oranı %7'den az

Net Kredi Riski Maliyeti * 300 baz puandan az

Net Faiz Marjı yatay

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı düşük çift haneli

Faaliyet Giderleri Artışı TÜFE artışından düşük

Ortalama Özsermaye Karlılığı düşük çift haneli

* Swap maliyetine göre düzeltilmiş, TÜFEX hariç
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İş Bankası – 2019 yılı beklentilerini açıkladı. İş Bankası’nın 2019 yılı beklentileri 

muhafazakâr bir görünüm çizmekte olup, düşük kredi büyümesi, daha düşük net faiz marjı 

gelişimi ve muhafazakar bir aktif kalitesi görünümüne işaret etmektedir. 

 

Yapı Kredi Bank – Banka 650 milyon ABD doları tutarında İlave Ana Sermayeye 

Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracının ihracını tamamladı. Borçlanma aracının ilk beş yıl için 

yıllık ABD doları bazında %13,875 getiri oranına sahip olup 6 ayda bir kupon ödemesi 

bulunmaktadır. İhraç edilecek borçlanma aracının 400 milyon ABD doları tutarındaki kısmı 

Koç Holding ve Unicredit SpA tarafından eşit tutarlarda alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Bankası - 2019 beklentileri

Kredi Büyümesi %9-10

TL Krediler %7-8

Yabancı Para Krediler (USD Bazında)  - %3-4

Mevduat Büyümesi %19-20

TL Mevduat %17-18

Yabancı Para Mevduat (USD Bazında) %3-4

Takipteki Krediler Oranı yaklaşık %6

Net Kredi Riski Maliyeti 150 baz puandan az

Sermaye Yeterlilik Oranı > %15

Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) %3.3-3.5

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı > %20

Faaliyet Giderleri Artışı %20

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri %40-41

Ortalama Aktif Karlılığı %1.4-1.6
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, USDTRY paritesinin bir süre 5,45 – 5,50 seviyeleri arasında 

dalgalandıktan sonra kısa vadede yeniden 5,50 seviyesi üzerini hedef almasının 

beklediğimiz ifade etmiştik. USDTRY dün; petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, dolar 

endeksinde sabah saatlerinde görülen güçlü seyir ve TL’deki negatif ayrışmanın etkisini 

sürdürüyor olması ile birlikte gün içerisinde 5,5460 seviyesine kadar yükseldi. Ancak 

dolar endeksinin akşam saatlerinde sert satış baskılarına maruz kalarak Ekim ayından 

bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte kurun da 5,50 seviyesi altına 

gerilediğini gördük. Almanya ve Fransa cephesinden gelen zayıf verileri sonrasında 

satış baskılarına aruz kalan euro, yaşadığı sert satış baskıları sonrasında dün sert bir 

yükseliş kaydetti. Eurodaki yükseliş ile birlikte dolar endeksinde akşam saatlerinde 

oluşan sert satış baskısı, ABD – Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin 

güvenli liman talebini azaltması ve Trump ile Demokratlar arasındaki “Meksika duvarı” 

anlaşmasının büyümesi ile desteklendi ve böylelikle endeks Asya seansında 95,02 

seviyesine kadar gerileyerek Ekim ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar 

endeksindeki dert düşüş ile birlikte yeniden 5,50 altına gerileyen kurun bu sabah 

saatlerinde 5,48 etrafında dalgalandığını görüyoruz. Ancak bu noktada dolar 

endeksindeki sert düşüş sonrasında kurda yaşanan geri çekilmenin kurdaki düşüşe 

göre sınırlı kaldığını belirtmekte fayda var. Burada TL’deki negatif ayrışmanın devam 

etmesi etkili oluyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir 

seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında en zayıf performans gösteren gelişen ülke para 

birimi olduğunu görülüyor. Bu noktada kurun kısa vadede yeniden 5,50 seviyesi üzerini 

hedef almasını bekliyoruz. 5,50 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda ise 5,60 – 

5,65 bandının kısa vadeli hedef haline gelebileceği görüşündeyiz. 
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EUR/USD 

Dün öğleden sonra euroda görülen sert yükseliş hareketi ile birlikte dolar endeksinde 

akşam saatlerinde oluşan sert satış baskısı, ABD – Çin arasında devam eden ticaret 

müzakerelerinin güvenli liman talebini azaltması ve Trump ile Demokratlar arasındaki 

“Meksika duvarı” anlaşmasının büyümesi ile desteklendi ve böylelikle endeks Asya 

seansında 95,02 seviyesine kadar gerileyerek Ekim ortasından bu yana en düşük seviyesine 

indi. Eurodaki yükseliş ve dolar endeksindeki sert düşüş ile birlikte EURUSD paritesinin 

1,1586 seviyesine yükselerek Ekim ortasından bu yana en yüksek seviyesini test ettiğini 

gördük. Bu noktada; (i) İtalya ile ilgili risklerin EURUSD paritesinde bu yıl içerisinde büyük 

ölçüde fiyatlanmış olması, (ii) FOMC üyelerinin tonundaki yumuşama ve üyelerin faiz 

artırımı konusunda aceleci olmaktan çekindiklerine yönelik yaptıkları açıklamalar, (iii) ECB 

cephesindeki gündemin 2019 itibarıyla “parasal gevşeme”den “faiz artırımı”na dönüyor 

olması ve (iv) faiz artırımlarının erken başlamayacağına yönelik söylemlerin mevcut piyasa 

fiyatlamaları içerisinde yer alıyor olması nedeniyle eurodaki düşüşlerin sınırlanmasını 

beklediğimizi ve paritenin orta vadede 1,15 üzerine yerleşebileceğini Ekim ayından bu 

yana belirtiyorduk. Beklediğimiz hareketi gerçekleştiren parite, bu sabah saatleri itibarıyla 

1,1550 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceğiniz 

EURUSD paritesi Mayıs ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalı içerisinde, üst 

banda doğru tırmanma hareketine devam ediyor. Bu noktada paritedeki yükselişi kanalın 

üst çizgisine denk gelen 1,16 – 1,1620 bandına doğru sürmesini beklemekteyiz.   
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XAUUSD 

Dün sabah saatlerinde sakin ve görece güçlü bir seyir izleyen dolar endeksi, akşam 

saatlerinde sert satış baskılarına maruz kalarak ons altının yeniden 1290 seviyesi üzerine 

yerleşmesini sağladı. Yaşadığı kayıpları telafi ederek hızlı bir yükseliş sergileyen euro, dolar 

endeksindeki düşüşte etkili olurken, piyasalarda ABD – Çin arasında devam eden ticaret 

görüşmelerine yönelik iyimser beklentiler küresel güvenli liman talebini hızlı bir şekilde 

düşürerek dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerinin değer kaybetmesine neden oldu. 

Tüm bunların yanında, Trump ile Demokratlar arasındaki “Meksika duvarı” anlaşmasının 

büyümesi de dolar endeksindeki düşüşte etkili oldu. Böylelikle endeks Ekim ayından bu 

yana en düşük seviyesi olan 95,02’ye inerken, ons altın fiyatları da 1297 seviyesi üzerini test 

etti. Bu noktada, bir süredir sabah bültenlerimizde belirttiğimiz üzere, altın fiyatlarının 1300 

seviyesi üzerini hedef alacağına yönelik beklentimizi koruduğumuz belirtmekte fayda var. 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,585 %0.4 %3.0 -%2.0 -%7.5 %3.1

DAX 10,893 %0.8 %3.0 %2.6 -%13.6 %3.2

FTSE 6,907 %0.7 %2.6 %2.8 -%10.2 %2.7

Nikkei 20,427 -%1.2 %0.9 -%4.9 -%9.0 %0.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,157 %0.5 %2.6 -%1.2 -%5.3 -%0.1

Çin 2,544 %0.2 %3.5 -%1.3 -%9.8 %2.3

Hindistan 36,213 -%0.1 %1.9 %3.5 -%0.2 %0.3

Endonezya 6,272 %0.3 %1.2 %3.0 %7.0 %1.6

Rusya 2,414 %1.0 %2.4 %0.7 %2.1 %1.9

Brezilya 93,613 %1.7 %2.9 %9.0 %25.0 %6.5

Meksika 43,648 %0.2 %3.3 %5.5 -%10.9 %4.8

Güney Afrika 53,223 %2.0 %3.8 %5.5 -%8.3 %0.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 -%2.4 -%14.0 -%14.0 %57.4 %81.0

EM VIX 22 -%3.9 -%12.4 -%21.8 %16.5 %33.2

MOVE 57 -%3.4 -%9.2 -%6.1 %14.7 %22.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4775 -%0.1 %1.4 %3.4 %15.7 %44.3

Brezilya 3.6808 -%0.9 -%2.8 -%5.8 -%5.0 %11.3

Güney Afrika 13.8592 -%0.7 -%4.2 -%2.2 %3.3 %11.9

Çin 6.816 -%0.5 -%0.7 -%0.8 %3.0 %4.8

Hindistan 70.465 %0.4 %0.4 -%0.5 %2.5 %10.3

Endonezya 14125 -%0.2 -%2.3 -%2.5 -%1.4 %4.1

CDS *

Türkiye 370.0 0.2 2.1 -19.7 139.0 -1.4

Brezilya 180.2 -5.4 -21.4 -0.3 -20.0 -16.2

Güney Afrika 207.7 -4.6 -15.6 2.2 34.9 -9.9

Endonezya 128.1 -4.7 -8.8 -0.5 17.4 -8.2

Rusya 143.1 -4.1 -9.9 3.1 25.3 -13.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.8 -0.1 0.1 -0.5 -0.3 5.1

Brezilya %9.1 0.0 -0.1 -0.9 a.d. a.d.

Hindistan %7.5 -0.1 0.1 0.1 -0.3 0.2

Endonezya %8.0 0.0 -0.1 -0.1 0.5 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 -0.06 0.11 -0.10 0.71 a.d.

Brezilya %4.9 0.00 -0.22 -0.36 -0.78 0.32

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 -0.07 -0.15 -0.36 0.01 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.44 %4.6 %11.9 -%0.4 -%21.3 -%8.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.36 %5.2 %12.5 -%0.5 -%29.1 -%13.3

Altın - USD / oz 1292 %0.5 %0.6 %3.6 %2.6 -%1.3

Gümüş - USD / t oz. 15.735 %0.1 %0.5 %8.0 -%2.0 -%8.2

Commodity Bureau Index 412.56 -%0.3 %0.8 -%1.2 -%5.8 -%4.6

* 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. 

 

 

 

 

 


