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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

İyileşmeye devam eden risk algısı çerçevesinde BİST-100 dün 

günü 98,991 puandan %0,53 oranında yukarıda kapadı. Yükselişin 

en büyük destekleyicisi banka endeksi olmaya devam etti. Söz 

konusu endeks dün günü %3,46 yukarıda kapamayı başardı.  

Özellikle ABD ile ilişkilerde son bir hafta içerisinde önemli bir 

iyileşmenin sağlanması risk algısında da yankı buldu. Bu çerçevede 

USD/TL’de 5,53 seviyelerine kadar geri geliş yaşandı. Bugün sabah 

itibariyle tekrar 5,60 seviyelerine yakın takip eden USD/TL’de 

özellikle dün akşam Türkiye saatiyle gelen FOMC tutanaklarında 

sıkılaşma yönündeki söylemlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün Ankara ziyareti sonrasında 

gerek Türkiye’ye yönelik yaptırımların kalkabileceğini gerekse İran 

petrolü konusunda Türkiye ile ilgili ilerleme sağlandığını 

belirtmesinin gün içerisinde olumlu etkilerinin sürmesini bekleriz.   

Bu çerçevede bugün BİST-100’de bankacılık sektörü liderliğinde 

alıcılı seyrin sürmesini bekliyoruz.  

BIST 100 son iki işlem gününde yükseliş eğilimi yavaşlasa da 

ortalamaların yükselmesi ile birlikte olumluluğunu koruyor. MACD 

göstergesi sıfır bölgesinden yükseldikten sonra dün ortalamasını 

yeniden yukarı yönde kırdı. Momentum aynı şekilde yeniden 

pozitif bölgeye yükseldi. 100.700’den deneyip geçemediğimiz 200 

günlük ortalama 100.250 seviyesine geriliyor. Yükselen ana 

trendimiz korunması, yardımcı göstergelerin yeniden alıma 

geçmesi ile 100.250 deneyeceğiz. 100.250 kırılması BIST’i uzun bir 

süre sonra uzun vadeli alım sinyali üretmesini sağlayacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla 

ilgili kararı yakında verileceğini belirtti. 

▪ Bugün TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi açıklanacak. 

▪ Bugün saat 14:30’da 5 – 12 Ekim haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık sektörü – 3Ç18 net kar tahminleri 

▪ Akbank – 2018 yılı Enflasyon varsayımı değişikliği 

▪ Ford Otosan – Pay başına 1,15 TL (brüt) nakit temettü 

ödeyecek. 

▪ Şekerbank – Takipteki krediler portföyünden satış yaptı. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

18 Ekim    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (5 - 12  Ekim)

                 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (5 - 12  Ekim)

                 TCMB Ekim Beklenti Anketi

19 Ekim    Eylül Konut Satış İstatistikleri

22 Ekim    Eylül Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Ekim    Hazine ihaleleri (2yıl, 5 yıl)

                  Ekim Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,991 %0.5 %4.8

BIST-30 123,304 %0.5 %5.0

Banka 120,860 %3.5 %11.6

Sanayi 125,488 %0.1 %2.6

Hizmet 70,461 -%1.0 %3.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 24.00

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 26.52 26.56 27.00

10 yıllık bono faizi 17.90 18.28 20.07

Kur

USD/TL 5.68 -%6.7 -%9.2

EUR/TL 6.57 -%6.2 -%10.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.13 -%6.4 -%9.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 140 127 121

Ortalama işlem hacmi * 1.71 1.63 1.53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.4x 6.4x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.94x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.53x 0.49x

FD/Satışlar 1.43x 1.09x 0.92x

FD/FAVÖK 7.9x 6.4x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %5.8 %17.0

Özsermaye karlılığı %15.4 %13.6 %13.0

Temettü verimi %2.7 %4.2 %4.8

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili 

kararı yakında verileceğini belirtti 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili 

kararı yakında vereceğiz ifadelerini kullandı. Pompeo bazı yaptırımların Rahip Brunson ile 

doğrudan bağlantılı olduğunu bu yüzden de onların kaldırılmasının mantıklı olduğunu 

belirtti. Konu hakkında ise ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini iletti.  

• Pompeo ayrıca İran petrolü konusunda Türkiye ile ilerleme sağlandığının da 

altını çizdi. Söz konusu açıklama 4 Kasım’da yürürlüğe girecek olan ABD’nin İran 

yaptırımları konusunda Türkiye’ye ilişkin birtakım imtiyazların olabileceği sinyali 

olarak algılandı.  

Bugün TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi açıklanacak 

Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçlarına baktığımızda yılsonu TÜFE beklentisinin %19,6, 12 ve 

24 aylık ileriye yönelik TÜFE beklentilerinin ise sırasıyla %14,46 ve %11,42 olduğu 

görülmüştü. Eylül ayı enflasyon gerçekleşmeleri sonrasında ise enflasyon 

bekleyişlerindeki bozulmanın devamı beklenebilir. 

• Anket sonuçları içinde özellikle, 25 Ekim’de gerçekleşecek olan PPK toplantısı 

öncesinde, cari ay içerisinde politika faizine dair tahminler yakından takip 

edilecek. Türk varlıklara ilişkin risk varlıklarında önemli bir iyileşmenin 

sağlanmasının yanısıra, Ekim ayı enflasyonunda ilk tahminlere göre daha düşük 

bir gerçekleşme olabileceği yolundaki artan tahminlerin 25 Ekim’deki PPK 

toplantısında politika faizinde değişiklik olmaması ihtimalini önemli oranda 

artırdığını düşünüyoruz.  

Bugün saat 14:30’da 5 – 12 Ekim haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da haftalık yabancı portföy hareketleri açıklanacak. Yılbaşından bu yana 

hisse senedi piyasasında görülen yabancı çıkışı 1,36 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 

tahvil piyasasında sınırlı da olsa (0,6 milyar dolar) bir giriş gerçekleşti. Yabancı 

yatırımcıların bono stoku içerisindeki payı ise, 28 Eylül – 5 Ekim haftasında %15,2’ye hafif 

bir yükseliş kaydetti. 

• Bugün yine aynı saatte para ve banka istatistiklerini de takip ediyor olacağız. Bir 

süredir yakından takip edilen bankalardaki toplam YP mevduatların 28 Eylül- 5 

Ekim haftasında 184,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve söz konusu hafta 

içerisinde yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonlarında 1 milyar dolar kadar düşüş 

yaşandığını görüyoruz.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü - Bankaların 3Ç18 mali tablolarının açıklanması Akbank’ın 24 

Ekim’de sonuçlarını açıklaması ile başlıyor. 3Ç18 sonuçlarından Borsa İstanbul’da işlem 

gören 7 büyük bankanın net karında, çeyreksel bazda %23 daralma öngörüyoruz ve 

temettü ve iştirak gelirleri hariç bırakıldığında ise net kardaki daralmanın %30 

seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Karşılıklar öncesindeki gelirlerde, çeyreksel bazda 

%22 artış öngörüyoruz ancak çeyreksel bazda, %72 artan karşılık giderlerinin, net karı 

olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz. Öz sermaye karlılığının ise, çeyreksel bazda 389 

baz puan gerileyerek %11,7 olarak kaydedilmesini ve böylelikle 1Y18’de öz sermaye 

karlılığının %14,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 

 

Akbank - Banka %11 olan enflasyon beklentisini %17 olarak revize edilmiş olup, TÜFE'ye 

endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate alınacak enflasyon rakamı da %17 

olarak revize edilmiştir. Söz konusu değişikliğin mali tablolara etkisi Eylül 2018 dönemine 

yansıtılacağını açıkladı. 

Ford Otosan – Yönetim Kurulu 16 Kasım 2018 tarihinde toplanacak olan Olağanüstü 

Genel Kurul’a pay başına 1,15 TL (brüt) nakit temettü dağıtımını 20 Kasım’dan itibaren 

yapılmasını teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen temettü miktarı %1,8 temettü verimini 

işaret etmektedir. 

Şekerbank - Banka takipteki krediler portföyünün 92.492.188 TL tutarındaki bölümü, 

2.150.000 TL bedel karşılığında Birleşim Varlık Yönetim A.Ş'ye satıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeyreksel net kar tahminleri

milyon TL 3Ç17 2Ç18 3Ç18T Çeyreksel değişim Yıllık değişim 9A17 9A18T Yıllık değişim

Akbank 1,499 1,602 1,342 -%16 -%10 4,515 4,653 %3

Garanti Bankası 1,565 1,907 1,665 -%13 %6 4,645 5,568 %20

Halkbank 782 1,113 400 -%64 -%49 3,010 2,303 -%23

İş Bankası 1,048 1,528 1,209 -%21 %15 4,103 4,544 %11

Vakıfbank 701 1,074 875 -%18 %25 2,822 3,001 %6

Yapı Kredi Bankası 841 1,227 1,010 -%18 %20 2,735 3,481 %27

TSKB 160 164 165 %1 %3 451 487 %8

Toplam 6,596 8,616 6,665 -%23 %1 22,281 24,037 %8

Kaynak: Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksinin 95,70 seviyesine doğru gerçekleştirdiği hızlı yükseliş hareketine 

rağmen, ABD – Türkiye ilişkilerinin güçlenmeye devam edeceğine ilişkin beklentiler ile 

birlikte USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin devam ettiğini ve kurun 5,5310 

seviyesine kadar gerilediği görüldü. Türk lirasındaki değer kazanımı, ABD Dışişleri Bakanı 

Pompeo’nun Rahip Brunson’ın tutukluğu sürecinde Türkiye’ye uygulanan yaptırımların 

kaldırılabileceğini belirtmesi sonrası hız kazandı. Pompeo ayrıca İran petrolü konusunda 

Türkiye ile ilerleme sağlandığını da iletti. Söz konusu açıklama 4 Kasım’da tamamen 

yürürlüğe girecek olan ABD’nin İran yaptırımları konusunda birtakım imtiyazların 

olabileceği sinyali olarak algılandı. Bunların yanı sıra, dün akşam saatlerinde açıklanan 

FOMC tutanaklarında bazı üyelerin, enflasyonun %2 olan hedefin üzerine hızlı bir 

yükseliş sergilemesinin önüne geçilmesi açısından faizleri geçici bir süreliğine uzun 

vadeli belirlenen hedefin üzerinde artırılmasının uygun olabileceğini ifade etmesi, dolar 

endeksindeki yükselsin önemli ölçüde hız kazanmasına neden oldu. Ancak dolar 

endeksindeki değerlenmenin kurdaki geri çekilme hareketinde önemli bir bozulma 

yaratmadığını ve Türk lirasındaki güçlü görünümün kur üzerinde etkili olduğu görüldü. 

Türk lirasında etkili olmaya devam eden pozitif ayrışma ile birlikte USDTRY paritesi 

beklediğimiz hareketi gerçekleştirerek düşüşünü 5,50 seviyesine doğru hızlandırdı ve 

5,5310 seviyesine kadar geri çekildi. USDTRY paritesinin bu sabah saatlerinde 5,59’lu 

seviyelerden işlem gördüğünü, dolar endeksinin ise 95,65 seviyesi civarında seyrettiğini 

görüyoruz. Dolar endeksindeki güçlü görünümün korunuyor olmasına rağmen, TL’de 

devam eden pozitif ayrışma ile birlikte kurdaki görece düşük seviyelerin bir süre daha 

korunabileceği görüşündeyiz. Bu noktada kurun bugün içerisinde 5,60 seviyesi üzerine 

yükselme çabalarının başarısız olmasını ve 5,50 – 5,60 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin dün gün içerisinde sergilediği yükseliş hareketi ve söz konuş yükselişin 

FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından önemli ölçüde hız kazanması ile birlikte 

EURUSD paritesinin yeniden 1,15 seviyesi altına gerilemiş olduğunu görüyoruz. İtalya 

cephesinde kabinenin 2019 bütçesini onaylayarak bütçe açığını yükseltmesi sonrasında 

Avrupa Komisyonu ile olan tartışmaların büyüyeceğine yönelik endişeler artmış durumda. 

İtalya’da onaylanan bütçe ile ilgili AB’den ilk ret sinyali bu haftanın başında Avrupa Birliği 

Komisyonu Başkanı Juncker’dan gelmiş ve Juncker Roma’nın sözlerinin planlarının 

birbirini desteklemediğini belirtmişti. İtalya’da onaylanan bütçe planının AB 

yönetmeliklerine ters düşecek ve Avrupa Komisyonu ve İtalya arasındaki gerilimin 

tırmanacağına ilişkin beklentiler Euro üzerinde baskı oluştururken, dolar endeksinin 

sergilediği yükseliş hareketi EURUSD paritesindeki düşüş hareketinin hızlanmasına neden 

oluyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 1,1480’li 

seviyelerden işlem gördüğünü görmekteyiz. Temel olarak İtalya’daki gelişmelerin 

fiyatlara büyük ölçüde yansımış olduğunu ve bu cephedeki gelişmelerin Euro üzerinde 

yaratacağı olumsuz etkilerin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, Aralık ayı itibariyle 

parasal gevşeme programını noktalamaya hazırlanan Avrupa Merkez Bankası da 2019 

itibariyle, piyasalarda Euro üzerinde henüz fiyatlaması gerçekleşmemiş olan faiz artırımı 

olgusunu ve zamanlamasını gündemine taşıyor olacak. Bu nedenle paritedeki düşüş 

hareketlerinin sınırlı olacağı görüşündeyiz Teknik açıdan baktığımızda ise paritede 1,15 

seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, 1,13 – 1,15 bandının orta 

vadeli alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Kurun bugün içerisinde 1,15 seviyesi 

altındaki seyrini korumasını ve 1,1470 – 1,1500 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz. 
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XAUUSD 

Fed’in dün akşam saatlerinde yayınlanan ve 26 Eylül’deki toplantının detaylarını içerisin 

tutanaklarında bazı üyelerin, enflasyonun %2 olan hedefin üzerine hızlı bir yükseliş 

sergilemesinin önüne geçilmesi açısından faizleri geçici bir süreliğine uzun vadeli 

belirlenen hedefin üzerinde artırılmasının uygun olabileceğini ifade etmesi, dolar 

endeksinin tutanaklardan önemli ölçüde hız kazanmasına neden oldu. Bununla birlikte 

gün boyu güçlü bir seyir izleyen dolar endeksi tutanakların açıklanması sonrasında 

yükselişini hızlandırarak 95,70 seviyesi üzerine çıktı. Dolar endeksindeki sert 

değerlenmeye rağmen 1200 seviyesi üzerinde tutunan altın fiyatları, bu seviye üzerindeki 

hareketini kalıcı bir hale getirmeye çalışıyor. Küresel diplomatik gerilerimler ile artan 

güvenli liman talebi altının 1220 seviyesi üzerinde tutunmasına en önemli faktör olarak 

karşımıza çıkıyor. Bu noktada, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilmenin etkisini 

yitirdiğini ve faizlerin dün sert bir yükselişler yeniden %3,20’nin üzerine yükselmiş 

olduğunu görüyoruz. Bu durum, altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin daha kontrollü 

bir şekilde devam etmesine neden olabilir. Ancak tahvil getirilerindeki yükseliş eğiliminin 

yeniden güçlenmesinin altındaki yükselişi baskılayabileceği ihtimalini göz önünde 

bulundurmakla birlikte, küresel siyasi gerilim ve negatif risk algısı ile birlikte altındaki 

yükseliş hareketinin kısa vadede devam etmesini ve altının önümüzdeki dönemde 1250 

seviyesinin hedef alınmasını beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,809 %0.0 %0.8 -%3.3 %3.7 %5.1

DAX 11,715 -%0.5 %0.0 -%3.6 -%7.0 -%9.3

FTSE 7,055 -%0.1 -%1.3 -%3.4 -%3.6 -%8.2

Nikkei 22,841 -%0.9 %0.2 -%3.3 %2.2 -%0.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,991 %0.5 %4.8 %4.3 -%11.7 -%14.2

Çin 2,562 -%2.1 -%2.9 -%7.1 -%18.8 -%24.1

Hindistan 34,780 -%1.1 %0.1 -%6.7 %1.3 %2.1

Endonezya 5,869 -%0.7 %2.2 %0.3 -%7.8 -%8.3

Rusya 2,411 -%0.2 %1.9 %0.4 %7.6 %14.3

Brezilya 85,764 %0.1 -%0.4 %9.5 %0.0 %12.3

Meksika 47,888 -%0.6 -%0.5 -%3.6 -%2.5 -%3.0

Güney Afrika 52,391 -%1.6 %0.3 -%7.1 -%9.2 -%12.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%1.2 -%24.2 %27.2 %14.1 %57.6

EM VIX 24 %1.2 -%8.9 %13.6 %23.2 %50.4

MOVE 49 -%2.4 -%12.1 %4.7 %1.3 %5.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.5856 -%1.8 -%8.1 -%11.5 %36.3 %47.1

Brezilya 3.6876 -%1.0 -%1.8 -%10.8 %8.2 %11.5

Güney Afrika 14.2473 %0.6 -%3.5 -%4.5 %18.9 %15.1

Çin 6.9275 %0.2 %0.0 %1.0 %10.3 %6.5

Hindistan 73.61 %0.2 -%0.8 %1.5 %12.1 %15.2

Endonezya 15150 -%0.3 -%0.3 %1.8 %10.1 %11.7

CDS *

Türkiye 383.9 -4.4 -31.2 -12.6 117.3 12.7

Brezilya 209.9 -4.8 -12.8 -55.8 78.2 16.3

Güney Afrika 214.2 -1.5 -13.2 9.8 30.1 15.8

Endonezya 146.6 -0.5 2.1 8.6 20.2 13.2

Rusya 148.8 2.8 -10.7 -4.8 -13.5 3.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17.9 -0.4 -2.2 -1.1 4.8 6.2

Brezilya %10.2 -0.1 -0.6 -2.1 0.4 a.d.

Hindistan %7.9 0.0 -0.1 -0.2 0.4 0.6

Endonezya %8.7 -0.2 0.1 0.3 2.1 2.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.5 -0.14 -0.44 -0.22 1.44 a.d.

Brezilya %5.5 0.04 -0.17 -0.75 0.54 0.90

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.64

Endonezya %4.7 0.00 0.01 0.18 0.65 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 80.05 -%1.7 -%3.7 %2.6 %11.8 %19.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 69.75 -%3.0 -%4.7 %1.2 %4.9 %15.4

Altın - USD / oz 1223.7 -%0.3 %2.9 %1.9 -%9.2 -%6.5

Gümüş - USD / t oz. 14.663 -%0.3 %2.4 %3.8 -%12.7 -%14.5

Commodity Bureau Index 417.73 -%0.3 %0.3 %1.8 -%5.2 -%3.4

* 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. 

 

 

 

 

 


