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Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde dalgalı seyir izleyen BIST-100 endeksi günü %0,7 

değer kaybı ile 87.380’den kapattı. Alt endekslerde sanayii endeksi 

hafif yükseliş ile günü kapatırken, banka ve hizmet endekslerinde 

değer kayıpları vardı. 

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde Nisan ayı konut satış verileri ile 

haftalık bankacılık verileri takip edilecek olup, yurtdışında ise ABD’den 

gelecek olan Konut Başlangıçları, Yapı Ruhsatları, haftalık İşsizlik 

Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 

Yurtiçinde S-400 ile ilgili haberler gündemde yerini muhafaza 

ederken, küresel piyasalara baktığımızda, ABD ile Çin arasındaki 

ticaret görüşmelerine yönelik söylemlerin sertleştiğini ve bu durumun 

küresel risk iştahı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu görüyoruz. 

Asya piyasaları hafif satıcılı işlem görmekte olup, ABD vadeli 

işlemlerinde de ticaret savaşlarına yönelik haberlere bağlı olarak hafif 

satıcılı işlem görmekte. GOÜ para birimlerinde ise yatay seyir mevcut 

olup, Türk lirası hafif değer kaybı ile 6,03’den işlem görmekte. 

Teknik analiz olarak baktığımızda, Salı günkü güçlü yükseliş 

sonrasında dün yükselişin neredeyse gün içerisinde tamamını geri 

verdik ve gün sonunda gün içi tepki alımları ile kapandık. Artık 

88.000 kısa vadede devam etmek için gün içi önemli bir direnç oldu. 

88.000 direnci geçilirse kısa vadeli dip çalışması onaylanır ve 89.500’e 

doğru piyasalar ilk tepkisini verebilir. Fakat dün gün içi zayıflamalar 

piyasanın yeterli güce sahip olmadığını gösteriyor. Bu nedenle 

86.250-88.000 aralığında taban denemeleri devam edebilir. 86.250-

88.000 aralığında bir gün bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Dışişleri Bakanı S-400 ile ilgili bir ertelemenin gündemde olmadığını 

belirtti. 

▪ Bugün saat 14:30’da TCMB Mayıs Beklenti Anketi, haftalık yabancı 

portföy hareketleri ve haftalık para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Düzeltilmiş işsizlik oranı %Şubat döneminde 13,6’ya yükseldi. 

▪ Bütçe dengesi Nisan ayında 18,3 milyar TL açık verdi. 

Şirket Haberleri 

▪ AKSEN – 2019 beklentilerini açıkladı. 

▪ BRSAN – Bugün pay başına 0,82 TL nakit temettü ödeyecek. 

▪ ECZYT - Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışı 

için anlaşma imzalanması 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

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

                   TCMB Mayıs Beklenti Anketi

                   Nisan Konut Satış İstatistikleri

17 Mayıs    Mart Konut Fiyat Endeksi

21 Mayıs    Mayıs Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,380 -%0.7 -%3.2

BIST-30 109,230 -%0.7 -%2.9

Banka 113,938 -%0.5 -%2.9

Sanayi 105,794 %0.1 -%1.5

Hizmet 63,741 -%1.1 -%4.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 25.07 24.95 24.36

2 yıllık bono faizi 25.87 25.43 21.95

10 yıllık bono faizi 19.55 19.48 17.79

Kur

USD/TL 6.05 -%1.7 %4.6

EUR/TL 6.78 -%1.8 %3.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.42 -%1.8 %4.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 124 126 141

Ortalama işlem hacmi * 1.13 1.06 0.97

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 5.9x 4.5x

PD/DD 0.93x 0.80x 0.70x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.46x 0.41x

FD/Satışlar 1.00x 0.90x 0.79x

FD/FAVÖK 5.7x 5.3x 4.4x

Kar büyümesi %14.4 %2.5 %31.1

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %14.4

Temettü verimi %4.6 %4.9 %6.5

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 

Dışişleri Bakanı S-400 ile ilgili bir ertelemenin gündemde olmadığını belirtti 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu S-400’lerle ilgilim olarak erteleme ya da durdurma gibi herhangi 

bir konunun gündemde olmadığını belirtti. ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerinin F-

35'lere ve NATO sistemlerine tehdit oluşturabileceği iddiası üzerine Türkiye'nin ortak bir 

çalışma grubunun kurulması teklifinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu 

komisyonun kurulması konusunda ABD ile görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan 

Çavuşoğlu, böyle bir çalışma grubu olacaksa ön şartsız bir şekilde bunu yürütmek, 

başlatmak isteriz" ifadelerini kullandı. 

TCMB Mayıs Beklenti Anketi, haftalık yabancı portföy hareketleri ve 

haftalık para & banka istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da TCMB Mayıs Beklenti Anketi açıklanacak. Nisan anketine göre enflasyon 

bekleyişlerinde bozulma takip edilmişti. Bu çerçevede yılsonu TÜFE beklentisi %16,23 

seviyesine yükselmişti. 12 aylık TÜFE beklentisi % %15,38 olarak gerçekleşirken, 24 aylık 

enflasyon bekleyişlerinin %12,06’ya yükseldiği görülmüştü. Anket sonuçları çerçevesinde ayrıca 

katılımcıların gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri de yakından takip edilecek.   

Diğer yandan bugün yine aynı saatte 3 – 10 Mayıs haftasına ilişkin haftalık yabancı portföy 

hareketleri ve haftalık para & banka istatistikleri açıklanacak.Hisse senedi piyasasında 

yılbaşından beri bakıldığında net giriş 1,04 milyar dolar gerçekleşti. Tahvil piyasası tarafında 

ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya devam ettiği görülüyor. Yılbaşından beri net 

çıkış 2,3 milyar dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise 

%11,2. (Yılbaşında %15,3 idi). Para & banka istatistikleri cephesinde ise 26 Nisan – 3 Mayıs 

haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 1,2 milyar dolar düşüş yaşandı. Düşüşün 

kurumların DTH pozisyonlarındaki azalmadan (1,6 milyar dolar) kaynaklandı. Burada vergi 

ödeme döneminin etkili olduğu düşünülebilir. Hanehalkı DTH’larında ise 0,4 milyar dolar artış 

yaşanırken, geçen senenin Ağustos ayından beri uzun döviz pozisyonlarındaki toplam artışın 

19,2 milyar dolar olduğu görülüyor. 3 Mayıs itibariyle TCMB’nin brüt döviz rezervleri, 93,1 

milyar dolar açıklanırken, bir önceki haftaya göre 0,67 milyar dolar artış kaydetti.  

İşsizlik oranı Şubat döneminde %14,7 olarak gerçekleşti 

İşsizlik oranı Şubat döneminde %14,7 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 

%10,6 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik oranının önemli oranda bir 

yükseliş kaydederek %13,6’e geldiği görülüyor. Bir önceki aya %13,3 idi. Mart 2018’den 

beri devam eden kötüleşme eğilimi takip ediliyor. Ocak 2018’de %9,8 olan işsizlik oranı 

böylece 3,8 yüzde puan artış kaydetmiş oldu. Tarım-dışı işsizlik oranına bakıldığında 

%15,5’den %15,8’e yükseliş görülüyor. Söz konusu işsizlik oranları Haziran 2009’dan beri 

en yüksek yeri işaret ediyor. İşgücüne katılım oranına bakıldığında, mevsimsel etkilerden 

arındırdığımızda, bir önceki döneme göre artış göstererek %53,2 olduğu (bir önceki 

dönem %53) ve dolayısıyla Şubat ayında işsizlik oranındaki kötüleşmenin bir kısmının bu 

artıştan kaynaklanabileceği görülüyor.  Rapor için tıklayınız.  

Bütçe dengesi Nisan ayında 18,3 milyar TL açık verdi 

Bütçe dengesi 18,3 milyar TL açık verirken, bir önceki yılın aynı ayına önemli oranda bir 

kötüleşme kaydetti. Nisan 2018’de bütçe açığı 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Faiz dışı 

denge tarafında 13,2 milyar TL açık verilirken, geçen senenin aynı ayında ufak çaplı (0,4 milyar 

TL) fazla verilmişti. 12 aylık kümülatif olarak baktığımızda, bütçe açığı 88,3 milyar TL’den 103,9 

milyar TL’ye (GSYİH’nin %2,7’si) yükseliş gösterdi. Faiz dışı açık ise, 12 aylık birimli rakamlarda 

3,3 milyar TL açıktan 16,9 milyar TL açığa kötüleşme kaydetti. Rapor için tıklayınız.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_subat_2019.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_Yonetim_Butcesi___Nisan_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 
Aksa Enerji – Şirket 2019 yılı beklentilerini paylaştı. Şirketten gelen açıklamada, şirketin 

cirosunun 4,835 milyar TL ve FAVÖK’ün ise 1,339 milyar TL olması öngörülmekte olup, 

beklenilen FAVÖK rakamı 2018 yılına göre %30 büyümeyi işaret etmektedir. Şirketin 

Afrika’da bulunan santralleri toplam FAVÖK’ın %85’ini oluşturmasını beklenmektedir. 

Şirketin yatırım bütçesinin ise 2018 yılına göre %33 azalarak 80 milyon TL olması 

öngörülmektedir. Paylaşılan 2019 yılı FAVÖK beklentisi piyasa beklentisi olan 1.279 

milyon TL’nin hafif üzerindedir.  

 

Borusan Boru – Bugün pay başına 0,82 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: 

%10,1. 

 

Eczacıbaşı Yatırım - Sermayesinin % 50'sine Lincoln Electric France S.A.S, % 33.68'ine 

Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve % 15.86'sına Eczacıbaşı Yatırım Holding’in sahip olduğu 

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kaynak Tekniği) 'nin toplam 4.835.000 TL 

tutarındaki ödenmiş sermayesinde Eczacıbaşı Yatırım Holding’in ve Eczacıbaşı Holding 

A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (% 49.54), Lincoln Electric France S.A.S'ye 

satılması amacıyla bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay devir sözleşmesinde yer 

alan esaslar uyarınca, Kaynak Tekniği'nin Eczacıbaşı Yatırım Holding’in payına düşen 

tahmini pay devir bedeli 11.281.260 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Tahmini pay devir 

bedeli, kapanış tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Holding’e ABD Doları üzerinden ödenecek 

olup, bu bedel, kapanış tarihinden itibaren 40 gün içerisinde düzenlenecek kapanış 

bilançosu dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutularak nihai pay devir bedeli 

belirlenecektir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Yurt dışı kaynaklı (Bloomberg News) bir haber akışında, ABD Başkanı Donald Trump 

AB ve Japonya ile müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik 

tarifeleri 6 aya kadar ertelemeyi planladığı belirtildi. Söz konusu haber akışı üzerine 

dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin önemli ölçüde değer kazandığı ve küresel 

risk iştahındaki gerilemenin kısmen de olsa durulma kaydettiği görüldü. Türk lirası 

dün gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde dolar karşısında en fazla değer 

kazanan ikinci para birimi oldu.  USDTRY paritesi ise 6,08 seviyesi üzerinden 5,9890 

seviyesine geriledi. 

Ancak kurun, 6 seviyesi altındaki hareketlerinin kalıcı olmakta zorlandığını görüyoruz. 

Yurt içi gelişmelere ilişkin endişeler ve ABD – Türkiye arasında ilişkilere yönelik gelen 

haber akışı kurun 6 eviyesi üzerindeki seyrinin devamına neden oluyor. Bununla 

birlikte dün kısa süre içerisinde yeniden 6 seviyesi üzerine dönene USDTRY paritesi, 

bu sabah saatlerinde 6,03 seviyesi üzerinde işlem görüyor. Bu noktada kurun, önemli 

bir teknik destek bölgesi olan 5,98 – 6 bandı üzerindeki seyrini korumaya devam 

etmesini beklemekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Mayıs Ayı Beklenti Anketi ve 3 – 10 Mayıs haftasına 

ilişkin yabancı portföy hareketleri ve par & banka istatistikleri verilerini takip 

edeceğiz. Yurt dışı piyasalarda ise ABD’den gelecek olan Konut Başlangıçları, Yapı 

Ruhsatları, haftalık İşsizlik Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri takip 

edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün sabahki analizimizde, Euro Bölgesi ekonomisine yönelik zayıf algı ve ECB’nin 

güvercin duruşu ile birlikte paritenin 1,12 seviyesi üzerindeki seyrinin kalıcı olmasını 

beklemediğimizi ve paritenin 1,12 seviyesi altına gerileyebileceği görüşünde 

olduğumuzu ifade etmiştik. Eurodaki satıcılı görünüm ile birlikte dün beklediğimiz üzere 

1,12 seviyesi altına sarkan ve 1,1178s eviyesine kadar inen ERUSUD paritesi, daha sonra 

dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yeniden 1,12 seviyesi üzerine döndü. Dolar 

endeksinde dün akşam saatlerinde görülen geri çekilme (97,70’ten 97,46’ya) ile birlikte 

ERUUSD paritesinin de aynı saatlerde 1,1180’li seviyelerden 1,1225 seviyesine yükseldiği 

görüldü.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere Salı günkü geri çekilme hareketi ile 

birlikte kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, bu sabah 

saatlerinde 1,12 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Euro Bölgesi ve Almanya’dan 

gelen zayıf veri akışının devam etmesi, Bölge ekonomisine yönelik endişelerin artıyor 

olması ve İtalya’da yeniden patlak veren bütçe krizinin Euro üzerinde yarattığı baskı ile 

birlikte EURUSD paritesinin 1,12 seviyesi üzerindeki seyrinin kalıcı olamayacağına yönelik 

görüşümüzü korumaktayız. Dolayısı ile EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış 

fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceği ve paritenin kısa vadede yeniden 1,1150 

seviyesi altına gerileyebileceği düşündeyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Konut Başlangıçları, Yapı Ruhsatları, haftalık İşsizlik 

Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, altın fiyatlarındaki toparlanma eğiliminin kısa vadede devam 

etmesini ve altının yeniden 1300 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi ifade 

etmiştik. Beklediğimiz üzere dün 1300 üzerine çıkan altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın 

AB ve Japonya ile müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 

aya kadar ertelemeyi planladığına yönelik çıkan haberler sonrasında 1294’lü seviyelere 

doğru geri çekildi.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1296 seviyesi civarında seyrediyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden görülebileceği üzere, kanal kırılması sonrasında beklediğimiz sert yükselişi 

gerçekleştirerek dün 1300 seviyesi üzerini test eden ons altın fiyatları, yaşadığı yükseliş 

sonrasında bir flama formasyonu oluşturtmuş durumda. Oluşan bu teknik formasyon 

bize, kısa süreli bir soluklanmanın ardından altının yükseliş eğilimini sürdürebileceğini 

işaret ediyor. Dolayısı ile altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde 1300 seviyesi üzerine 

yerleşmesini beklemekteyiz. 1300 seviyesi üzerinde tutunulması ile birlikte 1350 

seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Temel görümümün de teknik analizi 

doğrular nitelikte olduğu görülüyor. 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 işarete diyor. 

Bugün ABD’den gelecek olan Konut Başlangıçları, Yapı Ruhsatları, haftalık İşsizlik 

Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,851 %0.6 -%1.0 -%1.9 %4.2 %13.7

DAX 12,100 %0.9 -%0.7 %0.0 %6.7 %14.6

FTSE 7,297 %0.8 %0.4 -%2.3 %4.0 %8.5

Nikkei 21,189 -%0.8 -%1.8 -%5.4 -%3.1 %5.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,380 -%0.7 -%3.2 -%9.7 -%6.7 -%4.3

Çin 2,939 %0.3 %3.4 -%9.4 %10.0 %18.2

Hindistan 37,115 %0.0 -%1.2 -%5.5 %4.7 %2.9

Endonezya 5,981 -%1.1 -%4.5 -%8.7 -%1.6 -%4.5

Rusya 2,554 -%0.3 -%0.4 -%0.2 %7.7 %7.8

Brezilya 91,623 -%0.5 -%4.2 -%2.9 %3.5 %4.3

Meksika 43,339 -%0.2 -%0.2 -%3.7 %2.4 %4.1

Güney Afrika 56,043 -%0.3 -%3.4 -%4.9 %7.6 %6.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%9.0 -%15.3 %33.4 -%17.7 -%35.3

EM VIX 22 -%8.6 -%5.1 %37.2 -%21.5 -%11.7

MOVE 57 %3.7 %11.9 %20.5 %2.1 -%13.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9997 -%0.5 -%3.0 %3.4 %12.1 %13.4

Brezilya 4.0017 %0.6 %1.9 %3.3 a.d. %3.3

Güney Afrika 14.2189 -%0.2 -%1.1 %1.2 %0.3 -%0.9

Çin 6.8762 %0.0 %1.4 %2.5 -%0.9 a.d.

Hindistan 70.34 -%0.2 %0.9 %1.3 -%2.3 %0.8

Endonezya 14460 %0.2 %1.2 %2.8 -%1.4 %0.5

CDS *

Türkiye 493.0 5.2 17.7 37.0 126.2 131.4

Brezilya 175.8 0.2 1.8 6.7 -32.8 -31.7

Güney Afrika 189.4 0.0 -4.1 7.7 -36.6 -33.5

Endonezya 104.8 -2.7 1.4 a.d. -41.2 -32.6

Rusya 129.0 -0.6 -0.3 -2.2 -22.1 -24.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.6 0.1 -1.4 1.8 3.0 3.1

Brezilya %8.9 0.1 0.1 0.0 a.d. a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0

Endonezya %8.0 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.2 -0.02 0.02 0.30 0.78 1.06

Brezilya %5.1 -0.03 -0.07 -0.24 -0.38 -0.05

Güney Afrika %4.8 0.02 -0.04 -0.30 -0.33 -0.32

Endonezya %3.9 -0.02 0.05 0.00 -0.90 -0.60

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 71.77 %0.7 %2.0 %0.8 %7.7 %33.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.02 %0.4 -%0.2 -%2.2 %9.8 %36.6

Altın - USD / oz 1297.8 %0.1 %1.3 %0.9 %6.8 %1.3

Gümüş - USD / t oz. 14.752 %0.0 -%0.3 -%1.5 %3.4 -%5.1

Commodity Bureau Index 411.99 %0.4 -%0.5 -%3.2 -%0.9 %0.7

* 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. 

 

 

 


