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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Gelişmekte olan ülkelerde devam eden olumlu hava , TCMB’nin 

sıkılaştırma yolundaki hamlesi (kur üzerindeki sınırlı da olsa etkisi) ve 

son dönemdeki satış baskısı sonrasındaki reaksiyon ile beraber,  

BİST-100 endeksi günü %1,3 yukarıda 105.267 seviyesinden kapadı.  

Bugün özelinde bakıldığında Soçi’deki Suriye konulu zirve yakından 

takip edilecek. Buna ek olarak yurtdışında veri takvimi ekseninde 

ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri ön planda olacak.  

Kur tarafında dün TCMB’nin sıkılaştırma hamlesine rağmen değer 

kaybı baskısının devam ettiğini görüyoruz. Tahvil faizleri ise eder-

değer hesaplamalarımızın oldukça üstünde seyrediyor. Global 

piyasalar çerçevesinde risk iştahının devamına rağmen TL 

varlıklardaki negatif ayrışmanın sürmesi çerçevesinde BİST tarafında 

da negatif bir açılış görmeyi bekliyoruz. 

Yüksek volatilitede ara desteklerden gelen tepkiler oldukça sınırlı 

olabileceğini belirtmiştik. 103.000 ara destek seviyesinden gelen 

tepkide dün 105.440’e kadar gerçekleşti. Dünkü yükselişi sınırlı tepki 

boyutu çerçevesinde değerlendiriyoruz. Kısa vadede yukarı yönlü 

hareketlerde satıcı olunabilir düşüncemizi koruyoruz. 103.000 ana 

destek öncesinde önemli ara bir destek olacak. Ana destek 

seviyelerimiz TL bazında 98.700 ve dolar bazında 97.500 

seviyelerinden geçmektedir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de Suriyeli konulu zirveye 

katılacak. 

▪ TCMB bankacılık sistemini bugünden itibaren Geç Likidite 

Penceresinden fonlayacak. 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği 5 yıllık sabit kuponlu tahvil 

ihalesinde piyasadan toplam 953 milyon TL borçlandı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Migros’un %15,4 hissedarı Moonlight Capital sermayenin 

%7,3’üne denk gelen 13 milyon Migros hissesini satma kararını 

açıkladı. 

▪ Sasa Yönetim Kurulu azami 50 milyon TL'ye kadar Sasa hissesi 

geri alımı yapılması kararı almıştır. 

▪ Ülker Bisküvi 15 bankanın konsorsiyumunda yer aldığı 

toplamda 450 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli sendikasyon 

kredisi anlaşması imzaladı. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

22 Kasım      Kasım Tüketici Güven Endeksi

23 Kasım      Ekim Konut Satış İstatistikleri

                     Haftalık Portföy Hareketleri (10 - 17 Kasım)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Kasım)

24 Kasım      Kasım Reel Sektör Güven Endeksi&KKO

28 Kasım      Eylül Konut Fiyat Endeksi

30 Kasım      Ekim Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,268 %1.3 -%4.4

BIST-30 129,239 %1.2 -%4.4

Banka 154,074 %0.0 -%8.3

Sanayi 120,427 %2.2 -%2.6

Hizmet 73,387 %1.2 -%1.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.99 11.94

2 yıllık bono faizi 14.28 14.21 13.77

10 yıllık bono faizi 13.18 12.90 12.36

Kur

USD/TL 3.95 %2.2 %8.0

EUR/TL 4.64 %2.5 %7.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.30 %2.4 %7.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 199 215 223

Ortalama işlem hacmi * 1.75 2.00 2.03

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.77x 0.69x

FD/Satışlar 1.32x 1.41x 1.26x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %46.5 %11.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.5 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.9 %4.4

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de Suriyeli konulu zirveye katılacak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde Astana sürecini tahkim 

etmek ve sahada yaşanan bazı meselelere çözüm bulmak amacıyla Rusya Devlet 

Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelecek. Üç ülkenin dışişleri 

bakanları zirve öncesinde Antalya’da hazırlık toplantısı yaptı. Yine zirveden önce üç 

ülkenin genelkurmay başkanları bir araya gelecek. 

TCMB bankaların gecelik borç alma limitini sıfıra düşürdü  

TCMB’nin dün aldığı karara göre bankaların Bankalararası Para Piyasası’nda borç 

alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede 

yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldü. 

Ayrıca, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için 

bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı 

olarak belirlendi. 

• Özetle TCMB bugünden itibaren bankacılık sistemin fonlamasının tümünü 

doğrudan GLP üzerinden yapacak. Bu durumda 25 baz puan efektif bir faiz 

artırımı söz konusu. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12’den %12,25’e 

çıkartılmış oldu. 

• Burada asıl önemli faktörün ise sinyal etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu 

çerçevede 14 Aralık’ta yapılacak olan PPK toplantısında GLP tarafında faiz 

artırımı bekliyoruz.  

• TCMB’nin hamlesinin kur üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. 

Kalıcı bir düzelmenin ise pozitif haber akışına bağlı olduğunu düşünüyoruz. 

Hazine Kasım ayında piyasadan toplam 3,6 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde piyasadan toplam 953 

milyon TL borçlandı. Söz konusu miktar borçlanma projeksiyonları çerçevesinde 

beklenen TL2,6 milyar TL’nin oldukça altında gerçekleşti.  

• İhalede oluşan talep/satış rasyosu 3,5x ile yüksek bir yeri işaret etse de, bu daha 

çok Hazine’nin yüksek borçlanma maliyetleri dolayısıyla daha fazla borçlanmak 

istememesi olarak karşımıza çıkıyor. 

• Hazine’nin Kasım ayı içerisindeki piyasa itfası 3,1 milyar TL idi. Bu ayki toplam 

borçlanması çerçevesinde geri çevirme rasyosu %116 olarak gerçekleşti – 

projeksiyon %164 idi. 

Dünkü ihale ile beraber Hazine Kasım ayı borçlanma programını tamamlamış oldu. Aralık 

ayında Hazine’nin piyasa itfası daha da düşük olacak. 2 milyar TL kadar ki piyasa itfasına 

karşılık iki ihale ile beraber toplam 2,6 milyar TL borçlanılması hedefleniyor. (5y ve 2y 

tahvil ihaleleri)  

5 yıllık tahvil faizi %13,6 seviyesinde işlem görüyor. İki ay öncesinde ise söz konusu faiz 

%10,83 seviyesindeydi. 5y faizler üzerinde yaptığımız eder-değer tahminlerimize göre, 

spot-eder değer faiz farkı +3 standart sapmanın üzerinde hareket ediyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – 220,843 pay senedini geri alım programı dahilinde 1,14 TL fiyattan 

piyasadan satın aldı. Geri alım programı başlangıcından bu yana, Albaraka Türk yaklaşık 

10,5 milyon payı satın almış olup, bu paylar ödenmiş sermayenin %1,17’sini 

oluşturmaktadır. 

Enka İnşaat – Tara Holding dün 181 bin adet Enka İnşaat hissesi 5,84-5,85 fiyat 

aralığından aldığını ve hisse payının %49,481’e yükseldiğini açıkladı.   

Migros (AL, hedef fiyat 33TL)’un %15,4 hissedarı Moonlight Capital sermayenin 

%7,3’üne denk gelen 13 milyon Migros hissesini satma kararını açıkladı. Moonlight 

Capital, ortağı BC Partners tarafından yönlendirildi. Bilindiği üzere BC Partners iştirakleri 

Moonlight Capital ve Kenan Investments aracılığıyla Migros’un %30,5’ine sahiptir.  Hisse 

satışı sonrası BC Partners’ın Migros’taki toplam payı %23,2’ye gerileyecektir ve hisse 

transferi sonrası BC Partners’ın 90 gün hisse satmama taahhütü vardır. Bloomberg 

haberine göre Migros hisseleri 26TL ortalama fiyattan satıldı.  

Net Holding – 367,203 pay senedini geri alım programı dahilinde ortalama 1,925 TL 

fiyattan piyasadan satın aldı. 

Sasa Yönetim Kurulu  piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester Sanayi 

A.Ş. hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle, azami 50 milyon TL'ye kadar Sasa hissesi geri 

alımı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Ülker Bisküvi 15 bankanın konsorsiyumunda yer aldığı toplamda 450 milyon dolar 

tutarında ve 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Sendikasyon kredisi 2017 

sona erecek kredinin refinansmanını sağlayacaktır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Gelişmekte olan ülkelerde devam eden olumlu hava , TCMB’nin sıkılaştırma yolundaki 

hamlesi (kur üzerindeki sınırlı da olsa etkisi) ve son dönemdeki satış baskısı sonrasındaki 

reaksiyon ile beraber,  BİST-100 endeksi günü %1,3 yukarıda 105.267 seviyesinden 

kapadı.  

Bugün özelinde bakıldığında Soçi’deki Suriye konulu zirve yakından takip edilecek. Buna 

ek olarak yurtdışında veri takvimi ekseninde ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri 

ön planda olacak.  

Kur tarafında dün TCMB’nin sıkılaştırma hamlesine rağmen değer kaybı baskısının devam 

ettiğini görüyoruz. Tahvil faizleri ise eder-değer hesaplamalarımızın oldukça üstünde 

seyrediyor. Global piyasalar çerçevesinde risk iştahının devamına rağmen TL varlıklardaki 

negatif ayrışmanın sürmesi çerçevesinde BİST tarafında da negatif bir açılış görmeyi 

bekliyoruz. 

Yüksek volatilitede ara desteklerden gelen tepkiler oldukça sınırlı olabileceğini 

belirtmiştik. 103.000 ara destek seviyesinden gelen tepkide dün 105.440’e kadar 

gerçekleşti. Dünkü yükselişi sınırlı tepki boyutu çerçevesinde değerlendiriyoruz. Kısa 

vadede yukarı yönlü hareketlerde satıcı olunabilir düşüncemizi koruyoruz. 103.000 ana 

destek öncesinde önemli ara bir destek olacak. Ana destek seviyelerimiz TL bazında 

98.700 ve dolar bazında 97.500 seviyelerinden geçmektedir.  

 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, USDTRY paritesinin 3,90 – 3,91 bandı civarındaki 

seyrinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtmiş, kurun 3,91 seviyesi üzerinde tutunması 

durumunda kısa vadede yeni rekor seviyelerin gündeme gelebileceğini ifade etmiştik. 

Dolar endeksindeki zayıf görünüme rağmen, yurt içerisindeki negatif haber akışının Türk 

lirası üzerindeki satış baskısını hızlandırması ile birlikte USDTRY paritesi dün 3,9776 

seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Kurun bu sabah saatleri itibariyle, TCMB’nin 

dünkü hamlesine rağmen, yükseliş eğilimini koruduğunu görüyoruz. TCMB’nin dün 

aldığı karara göre bankaların Bankalararası Para Piyasası’nda borç alabilme limitleri (BAL) 

22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) 

sıfıra düşürüldü. Ancak TCMB’nin hamlesinin kur üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu 

görmekle birlikte, kalıcı bir düzelmenin ise pozitif haber akışına bağlı olduğunu 

düşünüyoruz. Kurdaki görünüm açısından bu akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC 

tutanakları önemli olacak. Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı artık neredeyse 

kesinleşmiş gibi görünürken, değişen FOMC üyeleri çerçevesinde 2018 yılı faiz patikası 

fiyatlar üzerinde bir süredir en önemli faktör olarak kendini gösteriyor. Tutanaklar 

arasında bilanço daraltılması ve yine enflasyon beklentileri konusunda tartışmaların 

boyutu ve içeriği etkili olabilecek faktörler olarak öne çıkıyor. Kurun bu sabah saatleri 

itibariyle 3,9761 seviyesinden işlem görmekte olduğunu görüyoruz. Kurun rekor 

seviyelere yakın seyretmesi nedeniyle, kurdaki yükselişi sınırlayabilecek teknik bir direnç 

seviyemiz bulunmamakta. Olası geri çekilmelerde ise 3,9610 ve 3,9521 seviyelerini 

destek olarak belirtebiliriz - ancak bu seviyeler de yalnızca birkaç defa test edilmiş 

seviyeler olduğundan, güçlü birer destek olduğunu söyleyemeyiz. Kısacası, kurun rekor 

seviyelerde gezinmesi nedeniyle teknik seviyelerin pek bir anlam ifade etmediği bir 

dönemdeyiz. Ancak, TL’deki değer kaybının tüm hızıyla devam ediyor olması nedeniyle, 

kurdaki aşağı yönlü hareketlerin görece daha sınırlı kalmasını ve yükselişlerin önünün 

daha açık olmasını beklemekteyiz. Kurda istikrarlı bir geri çekilme için pozitif bir yurt içi 

veri akışı görülmesi şart. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Son dönemde ABD’de kurumlar vergisi indirimi ve yürürlüğe girebileceği tarih ile ilgili 

belirsizliklerin yeniden gündeme gelmesi ile güç kaybeden dolar endeksi, EURUSD 

paritesinin güçlenmesini de beraberinde getirmişti. Ancak geçtiğimiz hafta sonu 

Almanya’da koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında paritenin 

kazançlarının bir kısmını geri verdiğini görüyoruz. Bu noktada, bu akşam saatlerinde 

açıklanacak olan FOMC tutanakları paritedeki kısa vadeli görünüm açısından önemli 

olacak, zira Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı artık neredeyse kesinleşmiş gibi 

görünürken, değişen FOMC üyeleri çerçevesinde 2018 yılı faiz patikası fiyatlar üzerinde 

bir süredir en önemli faktör olarak kendini gösteriyor. Tutanaklar arasında bilanço 

daraltılması ve yine enflasyon beklentileri konusunda tartışmaların boyutu ve içeriği etkili 

olabilecek faktörler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) toplantı tutanakları da paritedeki görünümü etkileyebilecek bir unsur 

olarak karşımıza çıkıyor. ECB tutanakları özellikle Ekim ayından verilen “tapering” kararı 

sonrasında daha detaylı bir bilgi sunabilir. Ayrıca, “enflasyon” ve “beklentiler” 

konusundaki görüşler de oldukça önemli olacak. Teknik olarak bakıldığında ise: EURUSD 

paritesinin mevcut kısa vadeli düşüş hareketinin, geçtiğimiz haftada içerisinde sergilediği 

sert yükseliş hareketi sonrasında bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyoruz. 

Geçtiğimiz haftaki sert yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü 

kıran EURUSD paritesinde, kısa vadede 1,17 seviyesi altında kalıcı bir hareket 

beklemiyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1741 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1711 seviyesi destek, 1,1758 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1758 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1818, 1,1711 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1640. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin yükseliş trendini aşağı yönlü kırması sonrasında gösterdiği sert düşüş 

hareketi, altın fiyatlarının da 1260’lı seviyelerden yönünü yukarı çevirmesini sağlamıştı. 

Altının, dolardaki zayıf seyrin devamı ile birlikte yükseliş eğilimini – Pazartesi günkü sert 

düşüşe rağmen – devam ettirdiğini görüyoruz. Altındaki kısa vadeli gidişat açısından bu 

akşam saat 22:00’de açıklanacak olan FOMC tutanakları önemli olacak. Aralık ayında 25 

baz puanlık bir faiz artırımı artık neredeyse kesinleşmiş gibi görünürken, değişen FOMC 

üyeleri çerçevesinde 2018 yılı faiz patikası fiyatlar üzerinde bir süredir en önemli faktör 

olarak kendini gösteriyor. Tutanaklar arasında bilanço daraltılması ve yine enflasyon 

beklentileri konusunda tartışmaların boyutu ve içeriği etkili olabilecek faktörler olarak 

öne çıkıyor. Teknik görünüme bakıldığında: Altın fiyatlarının kısa vadede 20 günlük 

hareketli ortalamasına denk gelen 1277 seviyesi altına inmesini beklememekle birlikte, 

kurun 1280 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yeniden 1290 seviyesi üzerini 

hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1281,89 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1277,76 

seviyesi destek, 1283 seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1285, 1277,76 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1275. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,599 %0.7 %0.8 %0.9 %8.6 %16.1

DAX 13,168 %0.8 %1.0 %1.4 %4.3 %14.7

FTSE 7,411 %0.3 %0.0 -%1.5 -%1.1 %3.8

Nikkei 22,416 %0.8 %2.6 %5.3 %14.8 %18.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,268 %1.3 -%4.4 -%3.0 %9.2 %34.7

Çin 3,410 %0.7 %1.0 %1.7 %11.7 %10.7

Hindistan 33,478 %0.4 %1.6 %3.4 %9.5 %25.7

Endonezya 6,032 %0.3 %1.3 %2.1 %5.3 %14.3

Rusya 2,156 %1.2 -%0.5 %4.1 %10.5 -%3.4

Brezilya 74,595 %1.6 %3.4 -%2.4 %21.0 %23.9

Meksika 48,186 %0.7 %0.4 -%3.6 -%1.5 %5.6

Güney Afrika 61,212 %1.2 %2.8 %5.6 %12.3 %20.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%8.6 -%16.0 -%12.1 -%11.0 -%30.7

EM VIX 17 -%1.1 -%3.4 %1.4 -%1.6 -%25.1

MOVE 48 %0.0 %0.7 -%11.1 -%13.3 -%32.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.9566 %0.7 %1.8 %6.5 %11.2 %12.3

Brezilya 3.2545 -%0.1 -%1.8 %0.6 -%0.4 %0.1

Güney Afrika 13.9684 -%0.6 -%2.8 %1.9 %5.6 %1.7

Çin 6.629 -%0.1 -%0.1 -%0.2 -%3.7 -%4.6

Hindistan 64.8938 -%0.3 -%0.8 -%0.2 %0.5 -%4.5

Endonezya 13534 %0.0 -%0.1 -%0.1 %1.7 %0.5

CDS *

Türkiye 217.3 1.8 0.5 38.7 -29.8 17.5

Brezilya 173.4 -2.6 -5.2 10.6 -50.2 25.1

Güney Afrika 195.1 0.4 -13.4 34.1 -12.6 a.d.

Endonezya 99.0 -1.0 -0.2 5.9 -12.0 23.6

Rusya 132.9 -1.2 -5.5 9.6 -2.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13.2 0.3 3.4 1.5 2.5 1.8

Brezilya %10.1 a.d. -0.4 0.4 -1.7 a.d.

Güney Afrika %9.5 0.0 0.0 0.6 0.8 0.5

Hindistan %6.9 0.0 -0.2 0.1 0.2 0.4

Endonezya %6.6 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.7 -0.05 -0.16 0.02 -0.32 -0.85

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.20 0.14 0.11 -0.16

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.57 %0.6 %0.6 %9.1 %16.1 %10.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.83 %1.3 %2.0 %9.5 %12.0 %5.8

Altın - USD / oz 1281.7 %0.5 -%0.1 %0.3 %1.6 %11.3

Gümüş - USD / t oz. 16.96 %0.7 -%0.7 -%0.7 -%1.1 %6.1

Commodity Bureau Index 428.15 %0.1 -%0.5 -%0.4 -%1.3 %1.2

* 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: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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. 

 

 


