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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %2,5 değer kaybı 

ile tamamladı. Banka endeksi %3,3 değer kaybederken, sanayi ve 

hizmet endeksleri de, sırasıyla, %1,7 ve %2,7 değer kaybetti. 

Veri takviminde bugün yurtiçinde Mart ayı Sanayi Üretimi verileri ve 

Hazine’nin düzenleyeceği tahvil ihraçları takip edilecek. Yurt dışında 

ise Almanya’dan gelecek olan enflasyon verileri ve Euro Bölgesi 

Sanayi Üretimi verileri izlenecek. Gündemde S-400 sistemi ile ilgili 

haber akışı önemli yer tutacak olup, ayrıca ABD-Çin ticaret 

müzakerelerinin bir sonuca bağlanamamasının etkileri de takip 

edilecek. Dün Çin’in belli ABD ürünlerine yönelik vergi artışına 

gideceğini açıklaması küresel risk iştahı üzerinde olumsuz etkisi oldu. 

Dün küresel piyasalardaki satıcılı seyrin ardından bu sabah Asya 

piyasalarında satıcılı seyir olduğunu görüyoruz. Dün ABD 

piyasalarındaki sert gerilemenin ardından bu sabah ABD vadeli 

işlemleri hafif alıcılı seyrediyor. GOÜ para birimlerinde sakin bir seyir 

bulunurken, Türk Lirası negatif yönde ayrışmaktadır. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, 90.500 ana direnç yaptıktan 

sonra iki ara desteği olan 88.500/87.500 seviyelerini de dün kırdı ve 

ana destek seviyelerinden 85.000’ne doğru geriledik. 85.500’e gelen 

alımlar ile 86.300’e doğru bir kapanış gerçekleşti. Dün gün içi aşırı 

satımdan gelen pozisyon kapatmalar olduğu için 85.000 ana 

desteğinden gelen tepki olarak sayamayız.  Aşırı satımdan doğan 

tepkilerde 87.500/88.000 ile sınırlı kalacaktır. Geri çekilmelerde ana 

destekler 85.000 ve 83.750 seviyesidir. 83.750 altında 72.000’ler 

telaffuz edilebileceğinden 83.750/85.000 bölgesi uzun vadeli alım 

denenebilecek aralık olabilir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Mart Sanayi Üretimi verileri saat 10:00’da açıklanacak. 

▪ Hazine bugün gerçekleştireceği ihaleler ile birlikte Mayıs ayı 

borçlanmasını tamamlayacak. 

▪ Mart cari işlemler açığı beklentilerden daha iyi bir gerçekleşme 

kaydetti. 

Şirket Haberleri 

▪ HALKB – 1Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ KARSN - Industria Italiana Autobus S.P.A.(IIA)'dan alınan 

siparişler hk. 

▪ MSCI Mayıs 2019 endeks değişikliklerini açıkladı. 

▪ TUPRS – İzmit Rafinerisi’ndeki Fuel Oil dönüşüm ünitesi planlı 

bakımının tamamlanması 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Mayıs   Mart Sanayi Üretim Endeksi

                  Hazine ihaleleri (2 yıl, 6 yıl)

15 Mayıs  Şubat Dönemi İşgücü İstatistikleri

                  Nisan Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

16 Mayıs   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (3 - 10 Mayıs)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (3 - 10 Mayıs.)

                   TCMB Mayıs Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 86,283 -%2.5 -%7.2

BIST-30 107,372 -%2.4 -%7.6

Banka 110,113 -%3.3 -%8.2

Sanayi 104,086 -%1.7 -%6.6

Hizmet 63,905 -%2.7 -%6.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.71 24.18 24.10

2 yıllık bono faizi 24.01 24.36 22.21

10 yıllık bono faizi 20.64 21.17 17.51

Kur

USD/TL 6.08 %1.5 %5.2

EUR/TL 6.83 %1.9 %4.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.46 %1.7 %4.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 123 133 142

Ortalama işlem hacmi * 1.11 0.97 0.95

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 5.9x 4.5x

PD/DD 0.93x 0.78x 0.69x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.44x 0.39x

FD/Satışlar 1.00x 0.91x 0.80x

FD/FAVÖK 5.7x 5.3x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %2.3 %31.3

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.8 %14.5

Temettü verimi %4.6 %4.9 %6.6

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 

Mart Sanayi Üretimi verileri saat 10:00’da açıklanacak 

Mart arındırılmamış sanayi üretiminin %6,8 oranında yıllık düşüş kaydetmesini bekliyoruz. 

Geçen yılın aynı ayına göre işgünü kaybı olması dolayısıyla takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi üretiminin yıllık %3,8 oranında gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Piyasa beklentisine 

bakıldığında ise arındırılmamış sanayi üretiminin yıllık %5,5 düşüş kaydetmesi, takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise yıllık %3,8 oranında gerilemesi tahmin 

ediliyor. 

• 1Ç19 sanayi üretimi verilerine bakıldığında GSYİH tahminlerinin yıllık bazda yine 

bir düşüşü işaret edeceği ön plana çıkıyor. Ancak çeyrek dönem olarak 

bakıldığında 1Ç19 GSYİH’nin bir önceki çeyreğe göre bir yükseliş göstermesini 

bekliyoruz. Dolayısıyla iki çeyrek üst üste düşüş gösterilmesi sonrasında tekrar 

bir toparlanma resmi çizilebileceği görülüyor. Ancak burada en önemli konu söz 

konusu toparlanmanın halen zayıf olması ve buna ek olarak kalıcı olup olmaması. 

Kredi verilerine bakıldığında halen yükselişin devam ettiği ve aktiviteye ilişkin 

olumlu mesajlar içermeye devam ettiği belirtilebilir. 

Hazine dünkü ihaleler sonrasında bugün iki ihale daha düzenleyecek 

Hazine dün gerçekleştirdiği 12 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli iki 

tahvil ihalesinde piyasalardan toplamda 8,8 milyar TL borçlandı. Dün gerçekleşen 

ihalelerin ardından Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ve 6 yıl vadeli 

değişken faizli devlet tahvili olmak üzere iki ihale gerçekleştirecek ve Mayıs ayı 

borçlanma programını tamamlayacak.  

• Mayıs ayı borçlanma projeksiyonlarına bakıldığında Hazine’nin ay içinde 

piyasadan 15,9 milyar TL projeksiyonu var. Hazine’nin Mayıs ayı toplam piyasa 

itfası ise 15,5 milyar TL. 

• Dün piyasaya yapılan satış miktarı göz önünde bulundurulduğunda, bugünkü 

ihalelerde toplam 7 milyar TL borçlanılması söz konusu olabilir.  

Mart cari işlemler açığı beklentilerden daha iyi bir gerçekleşme kaydetti 

Mart ayı cari işlemler açığı  589 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kurum tahminiz 1,05 

milyar dolar açık, medyan beklenti ise  970 milyon dolar idi.  

• Mart ayı verileri çerçevesinde yıllık cari işlemler açığı bir önceki ayki 16,9 milyar 

dolar’dan 12,8 milyar dolar’a geriledi.  

Ticaret Bakanlığı ay başında Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini de açıkladı.  

• Dolayısıyla veriler çerçevesinde oluşturduğumuz aylık cari işlemler açığı 

tahminimiz (1,8-1,9 milyar dolar) yıllık açıktaki düşüşün 10 milyar dolar’ın daha 

altına gerileyebileceğini işaret ediyor.  

• Bu trend çerçevesinde yıllık cari işlemler açığının byaz ayılarında dengeye 

yaklaşması beklenebilir. 

• Mevcut trend ayrıca yılsonu cari işlemler tahminimiz olan 16,7 milyar dolar’ın 

oldukça altında bir gerçekleşme olması ihtimalini önemli oranda artırıyor. Bu 

çerçevede tahminlerimizi gözden geçireceğiz.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Mart2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 
Halkbank – 1Ç19 sonuçlarını 305 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

çeyreksel bazda %4 ve yıllık bazda %61 gerilemeyi işaret etmekte olup, tahminimiz olan 

384 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 393 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bankanın 

gelirleri beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiş olup, 192 milyon TL ertelenmiş vergi 

geliri bankanın net karına olumlu katkıda bulundu. 1Ç19’da kredi büyümesi, %7 olarak 

kaydedildi. TL krediler %7 büyürken, YP kredi büyümesi, ABD doları bazında, %1 oldu. 

TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 1,1 milyar TL daha az faiz geliri elde edilmesine 

rağmen, 130 baz puan artan kredi-mevduat makası net faiz marjının 31 baz puan 

gerilemesine ve net faiz gelirinin %12 azalmasına neden oldu. Takipteki krediler oranı, 

çeyreksel bazda, 10 baz puan azalark %3,1 olarak gerçekleşti. Net risk maliyetleri 140 baz 

puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 81 baz puan olarak kaydedilmişti. 1. Grup 

krediler için ayrılan provizyonlar net risk maliyetlerindeki artışın altındaki ana sebeptir. 

Grup 2 krediler, çeyreksel bazda %11 arttı ve toplam kredilerin %6,6’sını oluşturdu. 

Sermaye yeterliliği rasyosu, çeyreksel bazda 80 baz puan azalarak %13,0 olarak açıklandı. 

Ayrıca, banka Nisan ayında tamamlanan İlave Özkaynak ihracının Sermaye yeterliliği 

rasyosuna 185 baz puan olumlu katkısı olacağını belirtti. 

Karsan – Şirket ile Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) arasındaki Tesis Kullanım 

Sözleşmesi çerçevesinde, IIA, 2019 yılı içinde iş bu açıklama tarihi itibarıyla farklı 

müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Karsan’a 61,3 milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı 

mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, söz konusu siparişlerin sipariş 

programına göre 2019 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır.  

MSCI Mayıs 2019 endeks değişikliklerini açıkladı. Açıklanan endeks değişiklikleri 28 

Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Yapılan değişikliklerle MSCI Türkiye 

endeksinden PETKM ve HALKB çıkarılıp, bu iki pay senedi MSCI Global Small Cap 

endekslerine dahil ediliyor. Ayrıca, MSCI Global Small Cap endekslerinden AKSEN, 

AGHOL, ANHYT, ANSGR, KRDMA ve TTRAK çıkarılıyor. 

Tüpraş – Şirketten gelen açıklamada, 26 Şubat 2019 tarihinde başlatılan İzmit Rafinerisi 

Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki planlı bakım ve iyileştirme amaçlı duruş, planlanan bitiş 

süresinden 14 gün önce dün tamamlandığı ve üniteler tam kapasite üretime başladığı 

bildirildi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, küresel risk iştahındaki zayıflığın devam etmesi ve yurt içi 

gelişmelere ilişkin varlığına koruyan endişeli hava ile birlikte, TL’deki kazançların kalıcı 

olmakta güçlük çekebileceğini belirtmiş, kurun kısa vadede yeniden 6 seviyesi üzerini 

hedef alabileceğini ifade etmiştik. Önceki gün, Almanya basınında yer alan 

Türkiye’nin S-400 füze alımını gerçekleştirmeyeceğine yönelik haberler sonrasında 

TL’de oluşan kazançlar dün itibarıyla geri verildi ve USDTRY paritesi 5,96’lı 

seviyelerden 6,13 seviyesi üzerine yükseldi. Küresel bazda zayıflamaya devam eden 

risk iştahı ve TL varlıklarındaki negatif ayrışma, TL’deki kazançların geri verilmesinde 

etkili oldu. 

Zayıflayan küresel risk algınının yanında TL varlıklarına yönelik negatif ayrışmanın 

korunuyor olması kurdaki yükseliş eğiliminin sürmesine neden olmakta. Bu sabah 

saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir görünüm hakimken, 

TL’nin dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görmekteyiz. 

Bu noktada kurun 6 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını ve kurdaki yükseliş 

eğiliminin bir süre daha etkili olmasını beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mart ayı Sanayi Üretimi verileri ve Hazine’nin 

düzenleyeceği tahvil ihraçları takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda ise Almanya’dan 

gelecek olan enflasyon verileri ve Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde görülen volatil seyir ile birlikte EURUSD paritesinde de dalgalı bir seyir 

izlenmekte olduğunu görüyoruz. Dün öğle saatlerinde Çin Maliye Bakanlığı Çin'in 60 

milyar dolar değerindeki ABD ürününe yönelik vergi tarifesinin yükseltileceğini açıkladı. 

Ek tarifelerin %5 ile %25 aralığında değişeceği belirtildi. Söz konusu haberin ardından 

dolar endeksi ilk etapta sert satış baskılarına maruz kalarak 97,30 seviyesinden 97,02 

seviyesine gerilerken, kısa süre içerisinde kayıplarını telafi ederek yeniden 97,30 seviyesi 

üzerine yükseldi ve gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izledi. EURUSD paritesi de 

buna bağlı olarak gün içerisinde, aşağıdaki grafik üzerinden de görülen yükseliş kanalını 

direnç çizgisine kadar yükselirken (1,1264), daha sonra dolar endeksinin kayıplarını 

silmesi ile birlikte yönünü aşağı çevirerek 1,12 – 1,1250 seviyeleri arasındaki bant 

hareketine geri döndü.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1238 seviyesinden işlem görmekte. ABD – Çin 

arasındaki ticaret gerilimine ilişkin gelen yoğun haber akışı, endeks üzerindeki oynaklığı 

büyük oranda artırmış durumda. Bu nedenle EURUSD paritesinin de kısa vadede mevcut 

voaltil seyrini korumasını beklemekteyiz. Bugün Almanya’dan gelecek olan enflasyon 

verileri ve Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verileri paritedeki kısa vadeli görünüm açısından 

oldukça önemli olacak. Teknik görünüme baktığımızda, göstergelerin paritenin 1,1200 – 

1,1280 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket edebileceğini işaret ettiğini 

görmekteyiz. 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran altın fiyatlarında 

teknik göstergelerin yükseliş hareketinin devamını işaret ettiğini ve küresel olarak 

zayıflayan risk algısı ve artan güvenli liman talebinin de teknik göstergeleri doğruladığını 

belirtmiş, altının kısa vadede 1300 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi ifade 

etmiştik. Çin Maliye Bakanlığı’nın, Çin'in 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe 

yönelik vergi tarifesinin yükseltileceğini açıklamasının ardından küresel risk iştahı hızla 

gerilerken, altın ve yen gibi güvenli liman görünümlü varlıkların değer kazandığı görüldü. 

Ons altın fiyatları yeniden 1300 seviyesi üzerine yükselerek 1303,36 seviyesini test 

ederken, yende görülen güvenli liman alımlarının etkisi ile birlikte USDJPY paritesi de 

109,02 seviyesine kadar geriledi. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1299 seviyesinden işlem görüyor. Genel görünüme 

baktığımızda: Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere küresel merkez 

bankalarının tonlarını yumuşatarak ekonomilerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu 

vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi ve bununla birlikte 

yeniden ortaya çıkan Kuzey Kore – ABD gerilimi ve majör merkez bankalarının altın 

alımlarına devam ediyor olması gibi faktörler, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı 

kalabileceğini ve altının önümüzdeki dönemde yeniden 1350 seviyesini hedef 

alabileceğini işaret ediyor. Teknik gösterge ve formasyonların da bu temek görünümü 

desteklediğini görmekteyiz. Dolayısı ile altın fiyatlarındaki düşük seviyelerin önümüzdeki 

dönem için alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan enflasyon verileri ve Euro Bölgesi Sanayi Üretimi 

verileri izlenecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.812 -%2,4 -%4,1 -%3,3 %4,1 %12,2

DAX 11.877 -%1,5 -%3,3 -%1,0 %4,1 %12,5

FTSE 7.164 -%0,5 -%2,9 -%3,7 %1,8 %6,5

Nikkei 21.191 -%0,7 -%4,0 -%3,8 -%3,7 %5,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 86.283 -%2,5 -%7,2 -%10,1 -%7,5 -%5,5

Çin 2.904 -%0,4 -%1,1 -%9,3 %9,9 %16,0

Hindistan 37.091 -%1,0 -%3,1 -%4,3 %5,5 %2,8

Endonezya 6.135 -%0,9 -%3,5 -%5,1 %3,8 -%1,9

Rusya 2.509 -%0,2 -%2,8 -%2,0 %5,5 %5,9

Brezilya 91.727 -%2,7 -%3,5 -%1,2 %6,7 %4,4

Meksika 43.142 -%0,6 -%2,2 -%3,5 %1,9 %3,6

Güney Afrika 56.374 -%0,7 -%5,0 -%3,5 %8,4 %6,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %28,1 %33,1 %71,1 %2,6 %86,1

EM VIX 28 %30,0 %45,5 %73,6 -%2,8 %71,1

MOVE 58 %8,2 %21,1 %18,5 %10,8 %24,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0586 %1,3 -%0,4 %4,8 %10,6 %59,5

Brezilya 3,9937 %1,0 %0,6 %2,9 %4,8 %20,7

Güney Afrika 14,331 %1,2 -%0,9 %2,6 -%0,9 %15,7

Çin 6,8784 %0,8 %1,7 %2,6 -%1,1 %5,7

Hindistan 70,535 %0,9 %1,6 %2,0 -%2,9 %10,4

Endonezya 14425 %0,7 %0,9 %2,3 -%2,6 %6,3

CDS *

Türkiye 497,1 9,6 a.d. a.d. -58,4 72,7

Brezilya 176,8 2,0 3,1 1,4 -35,3 23,2

Güney Afrika 193,9 8,3 a.d. a.d. -34,2 4,5

Endonezya 103,1 -2,2 8,6 -2,6 -27,5 34,1

Rusya 131,2 2,9 a.d. a.d. -17,0 2,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %20,6 -0,5 0,9 3,1 3,6 9,0

Brezilya %8,9 0,1 0,0 -0,1 -1,7 -1,4

Hindistan %7,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1

Endonezya %8,0 0,0 0,1 0,4 -0,1 1,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,3 0,10 0,45 0,58 0,98 a.d.

Brezilya %5,1 0,01 -0,08 -0,20 -0,38 0,59

Güney Afrika %4,8 0,00 -0,05 -0,33 -0,37 0,26

Endonezya %3,9 0,03 0,04 0,01 -0,89 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70,23 -%0,6 -%1,4 -%1,8 %7,3 %5,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,04 -%1,0 -%1,9 -%4,5 %9,6 %1,0

Altın - USD / oz 1301,8 %1,1 %1,4 %0,9 %8,4 -%0,6

Gümüş - USD / t oz. 14,713 -%0,1 -%1,0 -%1,7 %5,3 -%14,2

Commodity Bureau Index 408,41 -%0,4 -%2,2 -%4,2 -%1,3 -%5,5

* 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. 

 

 

 


