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Piyasa Yorumu 

Salı ve Çarşamba günlerindeki sert satışların ardından dün BİST-100 

endeksi günü %1,1 değer artışı ile tamamladı. Sektör endekslerin 

hepsi değer artışı kaydetti ve hizmet endeksi olumlu yönde ayrıştı. 

Bugüne baktığımızda yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, ABD’den gelen olan Nisan ayı Dayanıklı ve Çekirdek 

Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek. Önceki günlerde 

olduğu gibi, bugün de yurtiçinde S-400 füze sistemi ile ilgili haber 

akışı gündemin en önemli maddesi olmaya devam ederken, 

yurtdışında ise, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının olası etkileri 

yatırımcılarının takip edecekleri konu başlığı olacaktır. Küresel 

piyasalara baktığımızda, bu sabah Asya piyasalarında ve ABD vadeli 

işlemleri hafif alıcılı seyretmekte olup, GOÜ para birimlerinde de hafif 

değer kazanımları söz konusu olup ancak Türk Lirası hafif olumsuz 

yönde ayrışmaktadır. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, dün açılışta önce 83.200/83.700 

destek bölgesinden gelen alımlar ile dengelendik ve ardından dünkü 

seans içi direnç noktası olan 84.300 üzerinde satışların karşılandığını 

izledik. Salı ve Çarşamba günü düşüşte hacimlere bakıldığında dünkü 

tepkide hacim oldukça sınırlı kaldı.  Dün 84.300 üzerinde güçlenerek 

kapattık. Açılışta 84.750 üzerinde bir yükselişle başlarsak 85.500’e 

kadar dünkü tepkinin devamı gelebilir. Salı ve Çarşamba günkü 

düşüşün tepkisi içerisindeyiz. 85.500/85.750 direnç bölgesine kadar 

alımlar bu tepki dahilinde. 85.750 kırılması durumunda kısa vadeli 

dip tescil edilecek ve geçen haftaki taban oluşumuna geri 

dönebileceğiz. Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç 

olmasını beklemekteyiz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ihracatçı şirketlere destek 

paketi açıkladı. 

▪ 10-17 Mayıs’da standart portföy kanallarından yabancı çıkışı 

yaşandı. 

▪ Mayıs ayı Reel Kesim Güven Endeksi arındırılmamış endeks 

verileri kapsamında 105,5 seviyesinden 98,9 seviyesine geriledi. 

Şirket Haberleri 

▪ BDDK 17 Mayıs haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – Trend büyümesi 10 – 17 Mayıs haftasında %10,4 

olarak gerçekleşti. 

▪ İş Bankası - 644,9 milyon Euro ve 323,5 milyon ABD Doları 

tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını 

imzaladı. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Mayıs   Mayıs Ekonomik Güven Endeksi

30 Mayıs   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (17 - 24 Mayıs)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (17 - 24 Mayıs.)

31 Mayıs    Nisan Dış Ticaret İstatistikleri

                   1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 84,596 %1.1 -%3.0

BIST-30 105,752 %1.2 -%3.0

Banka 109,191 %0.8 -%4.1

Sanayi 102,296 %0.7 -%3.0

Hizmet 63,105 %2.1 -%0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.55 24.84 25.50

2 yıllık bono faizi 25.92 25.72 21.19

10 yıllık bono faizi 19.67 19.75 17.99

Kur

USD/TL 6.13 %2.1 %5.1

EUR/TL 6.82 %1.4 %4.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.47 %1.8 %4.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 118 125 141

Ortalama işlem hacmi * 0.95 1.00 0.98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 5.8x 4.4x

PD/DD 0.93x 0.77x 0.67x

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

FD/Satışlar 1.00x 0.88x 0.76x

FD/FAVÖK 5.7x 5.1x 4.3x

Kar büyümesi %14.4 %2.1 %31.4

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.6 %14.4

Temettü verimi %4.6 %5.1 %6.8

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 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ihracatçı şirketlere destek paketi 

açıkladı 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi adı altında imalatçı ve 

ihracatçı şirketlere destek sağlayacak kredi paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Albayrak 

yaptığı açıklamada hammadde, ara malı, makine ve tarım alanlarının destekleneceğini 

söyledi. Belirlenen sektörlere toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlanacağını 

belirtildi. Kredilerin enflasyona ya da devlet iç borçlanma senedine endeksli olacağı 

belirtilirken, enflasyonda önümüzdeki aylarda beklenen düşüş göze alındığında 

finansman paketinin faizinin anlamlı bir şekilde düşmeye başlayacağı ve paketin 

avantajlarını artacağını belirtti. Albayrak ayrıca Türkiye ekonomisinin Haziran’dan itibaren 

itibaren cari fazla vereceğini de işaret etti.  

10-17 Mayıs’da standart portföy kanallarından yabancı çıkışı yaşandı 

10-17 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasından yabancı çıkışı 134,5 milyon dolar 

olurken, bono piyasasından çıkış 73,6 milyon dolar oldu. Böylece yılbaşından beri 

bakıldığında hisse senedi piyasasında net giriş 0,69 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tahvil 

piyasasında ise yılbaşından beri net çıkış 2,73 milyar dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının 

toplam bono stoku içerisindeki payı ise %10,9. (Yılbaşında %15,3 idi.) 

• 10-17 Mayıs haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 0,55 milyar dolar artış 

yaşandı.  Artışın daha çok hanehalkı kaynaklı (0,4 milyar dolar) olduğu görüldü. 

Hane halkının uzun döviz pozisyonunun Ağustos ayından beri önemli bir yükseliş 

trendinde olması. Buna göre geçen senenin Ağustos ayından beri hane halkı 

DTH’larındaki toplam artış 20,7 milyar dolar’a ulaştı.   

Mayıs Reel Kesim Güven Endeksinde zayıflama takip ediliyor 

Mayıs ayı Reel Kesim Güven Endeksi arındırılmamış endeks verileri kapsamında bir 

önceki ayki 105,5 seviyesinden 98,9 seviyesine gerileme kaydetti. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış verilere baktığımızda da endekste Mayıs ayında önemli bir geri çekilme 

dikkat çekiyor. Nisan ayında 100 eşik değerine gelen endeks seviyesinin 94,7’ye çekildiği 

görülüyor. Arındırılmış serinin alt kalemlerine baktığımızda; 

• En önemli geri çekilmenin genel gidişata ilişkin beklentileri işaret eden alt endekste 

yaşandığı görülüyor (90,7 seviyesinden 78,3 seviyesine) 

• Bir diğer önemli geri çekilme ise sabit sermaye harcamalarına ilişkin endekste 

görülüyor (105,5 seviyesinden 95,7 seviyesine). İlk çeyrek içerisinde nispeten 

toparlanma resmi çizen endeksin 2018 yılsonu seviyesine geri döndüğü takip 

ediliyor. Mevcut ekonomik konjonktür içerisinde yatırımlar tarafındaki zayıflığın 

sürmesini bekliyoruz.  

• Siparişler tarafına bakıldığında ise mevcut dönemde toplam sipariş endeksinde ve 

gelecek 3 aylık dönemde ihracat sipariş endeksinde ufak çaplı geri çekilmeler 

mevcut. Ancak son üç aylık dönem içerisinde toplam sipariş endeksine bakıldığında 

100 seviyesinden 83,8 seviyesine kötüleşme dikkat çekiyor. 

Diğer taratan Kapasite Kullanım Oranlarında (KKO) yılbaşından beri izlenen artışın Mayıs 

ayında da sürdüğü görülüyor. 

• Buna göre arındırılmamış KKO Mayıs ayında %76,3 olarak gerçekleşti. (Nisan: %75) 

• Arındırılmış KKO ise %75 seviyesinden %76,1 seviyesine yükseliş gösterdi.  

• Alt kalemlerine bakıldığında özellikle ihracat bazlı sektörlerde KKO’larda önemli 

artışlar olduğu görülüyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 
BDDK 17 Mayıs haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – Aralık – Nisan 

döneminde görülen kademeli yükseliş periyodunun ardından, 13 haftalık kredi 

büyümesindeki (Trend Büyümesi) zayıflama 10 – 17 Mayıs haftasında da devam etti.  

Buna göre Trend büyümesi söz konusu hafta içerisinde %10,4 olarak gerçekleşti. Sektör 

detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyümenin %24’ten %21,6’e gerilediği, özel 

bankalardaki büyümenin ise %2 olduğu görülüyor. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık 

ticari kredi büyümesi aynı hafta içerisinde sektör genelinde %11,6 olurken; kamu 

bankalarında ticari kredi büyümesi %19,5, özel bankalardaki büyüme ise %5,2 oldu. Kur 

etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü 

genelinde %7 oldu. Kamu bankalarındaki büyüme %28,9 olurken, özel bankalarda ise 

%6,3’lük bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Mevduat tarafında ise büyüme, sektör 

genelinde 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda %7,4 olurken; kamu 

bankalarında %20,8, özel bankalarda ise %0,8’lik bir daralma yaşandı. 

 

İş Bankası 644,9 milyon Euro ve 323,5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli 

sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan 

sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam 

maliyeti; Euro dilimi için  Euribor+%2,40, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tav Havalimanları – Bloomberg’de yer alan haberde İstanbul Havalimanı’nın 

ortaklarından bazılarının ABD’li yatırım bankası Lazard Ltd. ile İstanbul Havalimanı’ndaki 

paylarının satışı için danışmanlık hizmeti almak üzere anlaştığı bildirildi. Haberde ADP ve 

TAV, Fransa’dan Vinci SA ve İspanya’dan Ferrovial SA’nın satış ile ilgilenen şirketler 

olduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı ortaklık yapısında Kalyon İnşaat’ın payı %35, Cengiz 

İnşaat’ın payı %25 ve Limak ve Mapa’nın %20 payları bulunmaktadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün öğle saatlerinde ABD’de açıklanan Mayıs ayı PMI verileri beklentilerin altında bir 

performans sergiledi. İmalat PMI Endeksi 52,6 olan beklentinin altında kalarak 50,6 

olarak gerçekleşirken (Eylül 2009’dan bu yana görülen en düşük seviye), Hizmet PMI 

Endeksi 50,9 olarak gerçekleşti (beklenti 53,5). ABD’den gelen zayıf PMI verileri 

sonrasında dolar endeksi hızlı bir şekilde değer kaybederek 98,30 seviyesi üzerinden 

97,80 seviyesine doğru geri çekilirken, USDTRY paritesinin de 6,14 seviyesi üzerinden 

yönünü aşağı çevirmesini sağladı.  Ayrıca, dün gün içerisinde sert satış baskılarına 

maruz kalan Brent petrol de kurdaki geri çekilmede etkili oldu.  Dün sabah saatlerine, 

dünkü bültenimizde belirttiğimiz üzere 6,15 seviyesi üzerine yükselen USDTRY 

paritesi, zayıf ABD PMI verileri ve petrol fiyatlarında görülen sert satış baskısının etkisi 

ile birlikte 6,10 seviyesi altına indi. Kur daha sonra Asya seansı içerisinde 6,10 – 6,12 

seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,12 seviyesi üzerinde seyrediyor. Mevcut 

durumda gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir görünüm hakimken, Türk 

lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi 

konumuna olduğu görülüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler kurun bugün içerisinde 

6,09 – 6,15 seviyeleri arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. Ancak bu noktada, 

6,15’in yukarı yönlü kalıcı olarak kırılması durumunda yükseliş hareketinin 

ivmelenebileceğini belirtmekte fayda var.  

Bugün ABD’den gelen olan Nisan ayı Dayanıklı ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde ABD’de açıklanan Mayıs ayı PMI verileri beklentilerin altında bir 

performans sergilemesi ile birlikte dolar endeksi hızlı bir şekilde değer kaybederek 98,30 

seviyesi üzerinden 97,80 seviyesine doğru geri çekilirken, EURUSD paritesi de 1,1108 

seviyesinden 1,1190 seviyesine doğru hızlı bir tırmanış gerçekleştirdi. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1180 seviyesi civarında seyrediyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi dün dolar endeksinde yaşanan sert 

satış baskısı sonrasında kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. 

Paritenin, yaşadığı sert yükseliş hareketi sonrasında, bir devamlılık formasyonu olan ve 

kısa vadeli bir soluklanmanın ardından önceki hareketin devam edebileceğini işaret eden 

bir bayrak formasyonu oluşturmuş olduğu görülüyor. Dolayısı ile, söz konusu teknik 

formasyonun çalışması durumunda, EURUSD paritesinin 1,1170 – 1,1190 seviyeleri 

arasında kısa vadeli yatay bir seyrin ardında yükseliş hareketini 1,12 seviyesi üzerine 

doğru sürdürebileceğini işaret ediyor.  

Bugün ABD’den gelen olan Nisan ayı Dayanıklı ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün ABD’den gelen zayıf PMI verileri bu bununla birlikte dolar endeksinde görülen sert 

satış baskısı, altın fiyatlarının 1270 – 1275 bandından yükselişe geçmesini sağladı. Hafta 

başından bu yana yazdığımız analizlerimizde; ons altının bir süredir eski kanalının 

üzerinde hareket ettiğini ve eski kanal çizgisinin bu noktada destek görevi gördüğünü 

belirtiyor, eski kanalının üst çizgisine denk gelen 1270 – 1275 bandının destek görevi 

görmesini ve bununla birlikte altının bu bölgeden yeniden yönünü yukarı çevirmesini 

beklediğimizi ifade ediyorduk. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, dün 

dolar endeksinde görülen sert satış baskıları ile birlikte ons altın, eski kanalının üst 

çizgisinden (1270 – 1275 bandı) yönünü yukarı çevirerek 1287 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1283 seviyesi civarında hareket etmekte. 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 anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki siyasi 

gerilimin yarattığı güvenli liman talebi ve majör merkez bankalarının altın alımlarına 

devam ediyor olması gibi faktörler, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı 

kalabileceğini işarete diyor. Bununla birlikte, güvenli liman talebinin önümüzdeki 

dönemde yeniden güçleneceğini ve altın fiyatlarının tekrardan 1300 seviyesi üzerine 

yerleşebileceğini öngörmekteyiz. 

Bugün ABD’den gelen olan Nisan ayı Dayanıklı ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,822 -%1.2 -%1.9 -%3.6 %7.2 %12.6

DAX 11,952 -%1.8 -%2.9 -%2.9 %6.8 %13.2

FTSE 7,231 -%1.4 -%1.7 -%3.2 %4.0 %7.5

Nikkei 21,151 -%0.7 -%1.2 -%5.4 -%3.0 %4.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 84,596 %1.1 -%3.0 -%12.0 -%9.0 -%7.3

Çin 2,853 %0.0 -%1.1 -%10.9 %10.5 %14.3

Hindistan 38,811 %0.7 %3.0 %0.1 %11.7 %8.3

Endonezya 6,033 %0.3 %3.8 -%6.2 %0.7 -%2.4

Rusya 2,619 -%0.8 %1.5 %1.5 %11.8 %10.5

Brezilya 93,910 -%0.5 %4.3 -%1.2 %8.9 %6.9

Meksika 42,813 -%0.3 -%1.4 -%5.0 %4.1 %2.8

Güney Afrika 54,271 -%1.7 -%4.0 -%8.2 %7.0 %2.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 %14.7 %10.7 %37.8 -%21.4 -%33.4

EM VIX 22 %9.9 %2.3 %38.4 -%19.8 -%12.7

MOVE 61 %11.1 %7.2 %22.7 %6.6 -%8.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.0954 -%0.1 %0.8 %4.6 %15.3 %15.2

Brezilya 4.0408 %0.0 -%0.1 %3.0 %5.6 %4.3

Güney Afrika 14.4842 %0.7 %1.4 %1.6 %4.5 %1.0

Çin 6.9105 %0.1 %0.4 %2.7 -%0.5 a.d.

Hindistan 70.0188 %0.5 %0.0 %0.6 a.d. %0.4

Endonezya 14463 -%0.4 %0.1 %2.7 -%0.5 %0.5

CDS *

Türkiye 520.5 14.4 31.8 85.8 131.0 158.9

Brezilya 181.5 3.4 3.9 11.8 -35.5 -26.0

Güney Afrika 196.7 2.4 6.5 14.6 -40.7 -26.3

Endonezya 108.2 2.1 4.8 15.9 -43.7 -29.3

Rusya 128.9 0.7 1.1 1.0 -30.0 -24.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.7 -0.1 a.d. a.d. 2.8 3.3

Brezilya %8.8 -0.1 -0.2 0.0 -1.1 a.d.

Hindistan %7.2 0.0 -0.1 -0.2 a.d. -0.1

Endonezya %8.0 -0.1 0.0 0.3 0.1 0.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.3 0.18 0.24 a.d. 0.67 1.21

Brezilya %5.1 -0.02 -0.03 -0.33 -0.46 -0.08

Güney Afrika %4.8 0.01 0.00 -0.03 -0.35 -0.34

Endonezya %3.9 -0.01 0.00 0.00 -0.98 -0.64

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.76 -%4.5 -%6.7 -%9.1 %15.2 %25.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.91 -%5.7 -%7.9 -%12.7 %14.9 %27.5

Altın - USD / oz 1285.4 %0.9 -%0.1 %1.3 %5.1 %0.3

Gümüş - USD / t oz. 14.577 %1.1 %0.7 -%1.4 %2.3 -%6.2

Commodity Bureau Index 413.02 -%0.1 -%0.2 -%2.3 -%0.5 %0.9

* 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. 

 

 

 


