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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Haftaya gerek yurtiçi gerekse yurtdışı verilerde yoğun bir gündemle 

başlıyoruz. Yurtiçi gündemde, Pazar günü yaşanan politika cephesinde 

yaşanan gelişmelerin hafta içinde de etkilerinin sürmesini beklerken ve bu 

konuların yatırımcıların takip edecekleri ana konu olmaya devam edeceğini 

düşünüyoruz. Buna ek olarak yarın Para Politikası Kurulu toplantı kararı da 

gündemin ortasında yer alıyor olacak. Piyasa beklentisinin Geç Likidite 

Penceresinde 25-50bps kadar bir faiz artışı yolunda olduğu görülüyor. 

Kurum beklentimiz ise 25bps faiz artışı yolunda.  

Yurtdışı haber akışında ise, ticaret savaşları ilgili gelişmeler ve bunun 

emtia piyasaları üzerindeki etkileri ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki 

gelişmeler ile Dolar endeksindeki seyrin küresel piyasalar üzerinde ciddi 

etkileri olacağını düşünüyoruz.  

Yurtdışı veri açıklamalarında ise gerek ABD gerekse AB bölgesi PMI 

verileri takip edilecek. Perşembe günü ABD’de açıklanacak Mart ayı 

Dayanıklı Mal Siparişleri ve Cuma günü yine ABD’de açıklanacak olan 1Ç 

GSYİH Büyüme Oranı ve Kişisel Tüketim verileri diğer önemli veriler 

olarak önümüze çıkıyor. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert 

yükselişinin ve dolar endeksinin tekrar 90 seviyesinin üzerine çıkmasının 

GOÜ piyasa fiyatlamalarında negatif etkisi olduğunu görüyoruz. 

BİST-100 111.600-111.300 destek bölgesinde tutunamadı ve destek 

bölgesi direnç bölgesine dönüştü. Bugün 110.500 kanal desteği test 

edilecek. Eğer 110.500 desteğini aşağı yönde kırarsak 107.750/110.500 

bandına geri dönüş yaşanır. Bu yüzden geçen hafta yaşanan ivmenin 

devam etmesi için 110.500’ün korunması gerekiyor. MACD hala 

ortalamalarını kırmadığı için tepkinin devamı ile ilgili net bir sinyal 

vermiyor. Gün içerisinde 110.500 desteğini test edeceğiz ve destekten 

gelen tepkiye göre BIST’te yön belli olacaktır.  

Şirket Haberleri 

▪ Bugün siyasi partilerin Meclis grup konuşmaları yakından takip 

edilecek. 

▪ Bugün saat 14:30’da Nisan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve 

Kapasite Kullanım Oranı (KKO) açıklanacak.  

Şirket Haberleri 

▪ Aksa Enerji - Aksa Enerji hisselerinin Goldman Sachs 

International’dan Kazancı Holding’e devri tamamlandı. 

▪ BIZIM, TCELL, TTRAK - Bugün 1Ç18 mali tablolarını açıklayacak. 

▪ Beyaz eşya satışları Nisan’da %23 yıllık daraldı. 

▪ Emlak Konut GYO – Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 18 

milyon TL bağış yaptı. 

▪ Migros-Kipa birleşmesinde değişim oranı ve hisse fiyatı 

açıklandı. 

▪ Şok Marketler – Halka arz fiyat aralığı 12.00-14.40 TL olarak 

belirlendi. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Nisan   Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

25 Nisan   PPK Kararı

26 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (13 - 20 Nisan)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (13 - 20 Nisan)

30 Nisan   Mart Yabancı Ziyaretçi Sayıları

                   Mart Dış Ticaret İstatistikleri

                   PPK Toplantı Tutanakları

                   TCMB Enfaslyon Raporu

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 110,932 -%1.1 %1.2

BIST-30 135,686 -%1.1 %1.2

Banka 159,624 -%1.4 %1.6

Sanayi 132,245 -%0.8 %1.8

Hizmet 80,341 -%1.3 %0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 14.14 14.14 14.36

10 yıllık bono faizi 12.63 12.63 13.12

Kur

USD/TL 4.03 -%1.1 %2.5

EUR/TL 4.97 -%1.2 %2.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.50 -%1.2 %2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 218 207 229

Ortalama işlem hacmi * 1.92 2.07 2.00

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 7.8x 6.9x

PD/DD 1.10x 1.17x 1.05x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.70x 0.62x

FD/Satışlar 1.32x 1.24x 1.13x

FD/FAVÖK 7.9x 6.9x 6.3x

Kar büyümesi %13.5 %68.9 %13.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.8

Temettü verimi %2.9 %4.2 %4.7

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 

Bugün siyasi partilerin Meclis grup konuşmaları yakından takip 

edilecek 

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan erken seçim öncesinde muhalefet partileri 

tarafında Başkan adayı tartışmaları yakından takip ediliyor. Bu çerçevede bugün 

gerçekleştirilmesi beklenen toplantılar ve parti liderlerinin Meclis grup konuşmaları 

yakından takip ediliyor olunacak.  

• Bugünkü takvime baktığımızda; ilk olarak Saadet Partisi Başkanı 

Karamollaoglu’nun 10:30’da İyi Parti Başkanı Aksener ile toplantısı olacak. 

11:30’da Cumhurbaşkanı Erdogan’ın Parti grup konuşması yakından takip 

edilecek. Cumhurbaşkanı ardından 14:00’de partisinin MKYK toplantısına 

başkanlık edecek. CHP Lideri Kilicdaroglu’nun 13:30’da gerçekleştireceği parti 

grup konuşması da ön plana çıkan gündem maddelerinden biri. 

 

Bugün saat 14:30’da Nisan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve 

Kapasite Kullanım Oranı (KKO) açıklanacak 

Mart reel kesim güven endeksi aylık bazda 1,1 puan artarak 111,9 seviyesine 

yükselmişti. 

• Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 1,3 puan azalarak 109,5 puan 

seviyesinde gerçekleşmişti. 

• Mart ayı PMI seviyesi oldukça ciddi bir düşüş sergilerken, bu ölçüde bir 

zayıflamayı RKGE verisi üzerinde görmemiştik. 

• Bu noktada söz konusu geri çekilmenin RKGE verisine yansıyıp yansımayacağı 

yakından takip edilecek. 

• Mart ayında KKO ise %77,8 seviyesinde sabit kalmıştı. Diğer taraftan 

mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO tarafında %78,8 seviyesinden %79,1 

seviyesine yükseliş yaşanmıştı. 

• Burada özellikle ihracat bazlı sektörlerdeki KKO’nı yakından takip ediyoruz. 

%82 seviyelerine yükseliş gösteren söz konusu KKO, son aylarda bir miktar 

düşüş kaydetmekle beraber halen %80 seviyesinin üzerinde güçlü kalmaya 

devam ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Nisan 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket Haberleri 

Aksa Enerji – Daha evvel açıklandığı üzere, Goldman Sachs International (“GSI”) ile 

yapılan anlaşma uyarınca Kazancı Holding tarafından GSI'a yapılması gereken 300 

milyon ABD doları tutarındaki ödeme, ilgili tarihte sağlanan nakit teminat karşılığında, 

GSI tarafından tahsil edilmiş ve GSI tarafından 101.911.765 adet hisse Kazancı 

Holding’e devredilmiştir. Kazancı Holding'in geri aldığı %16,62 oranındaki Aksa Enerji 

hissesi, Kazancı Holding'in almış olduğu ve duyurusu 3 Ağustos 2016 tarihinde 

yapılmış olan Yeni Kredi'ye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi olan İş 

Bankası’na Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir. 

Beyaz eşya sektörü - Turkbesd Mart verilerine göre yurtiçi beyaz eşya satışları (6 

ürün kategorisi için) %23 yıllık azalışla 659 bin adet seviyesinde gerçekleşti. İhracat 

yıllık %9 artışla 1,8 milyon adede yükselirken, üretim %8 düşüşle 2,5 milyon adede 

geriledi. Mart ayında yurtiçi satışlarda yüksek baz etkisi nedeniyle daralma 

öngörüyorduk. O nedenle açıklanan verinin nötr etkisi olacağını düşünüyoruz. 

2018’de Arçelik’in yurtiçi beyaz eşya satışlarında %4 daralma beklentimizi koruyoruz.  

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) - Migros-Kipa birleşmesinde Ernst&Young’ın yaptığı 

değerlemeye göre 1 Kipa hissesi için belirlenen değer 1,29439 TL’dir ve 1 Kipa hissesine 

karşılık verilecek Migros hissesi 0,032030213 adettir. SPK değerlemeye onay verdikten 

sonra birleşme gerçekleşecektir. 

Bizim Toptan - Bugün 1Ç18 mali tablolarını açıklayacak. Şirketin 1 milyon TL zarar 

açıklamasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise, şirketin 0,4 milyon TL net kar açıklamasıdır.  

Emlak Konut GYO – Şirket, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat 

faaliyetlerine destek vermek amacıyla, halen Çamlıca'da inşaatı devam etmekte olan; 

cami, Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve 

konferans salonu inşaatını yapmakta olan "İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet 

Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği"ne 18.000.000 TL bağış yaptı. 

Şok Marketler – Halka arz fiyat aralığı 12.00-14.40 TL olarak belirlendi. 

Turkcell - Bugün 1Ç18 mali tablolarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 606 milyon 

TL olup, yıllık bazda %32 büyümeyi işaret etmektedir. Şirketin satışlarına yönelik piyasa 

beklentisi 4,7 milyar TL olup, yıllık bazda %18 büyümeyi göstermektedir. FAVÖK 

seviyesinde ise, piyasa beklentisi 1,8 milyar TL olup, yıllık bazda %27 büyümeyi işaret 

etmektedir. 1Ç18 FAVÖK marjı %37,9 olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, 1Ç17’ye 

göre 249 baz puan iyileşmeyi göstermektedir. 

Türk Traktör – Bugün 1Ç18 mali tablolarını açıklayacak. Şirket ile ilgili net kar 

beklentimiz 61 milyon TL olup, piyasa beklentisi 56 milyon TL’dir. Türk Traktör’ün 

satışlarının yıllık bazda %3 büyümesini ve 992 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. (Piyasa 

beklentisi: 1 milyar TL) 1Ç18’de FAVÖK’ının ise, yıllık bazda %8 artmasını ve 121 milyon 

TL olarak kaydedilmesini bekliyoruz. (Piyasa beklentisi: 115 milyon TL) 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD tahvil faizlerinde görülen yükseliş hareketi dolar endeksi ve kur üzerinde etkili 

oluyor. ABD’de artan enflasyonist beklentiler ile birlikte dün %3 seviyesine doğru 

tırmanan ve 2014’ten bu ayan en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 

dolar endeksinin 91 seviyesi üzerini test etmesine ve USDTRY paritesinin de yeniden 4,10 

seviyesi üzerine yerleşmesine neden oldu. Bu sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesi 

4,10 seviyesinin altında hareket ederken, dolar endeksinin de 91 seviyesi altına gerilediği 

ve dünkü hareketine kıyasla daha sakin bir seyir izlediği görülüyor. Bunların yanı sıra, bu 

sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyrin 

olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oluğunu 

görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında, dünkü sert yükseliş hareketinin ardından kurun bu 

sabah saatlerinde kazançlarının bir kısmını geri verebileceğini ve 4,09 seviyesine doğru 

gerileyebileceğini düşünüyoruz. Ancak, Olası geri çekilmelerde 4,0850 seviyesi altına 

inilmesini beklememekle birlikte kurun bugün içerisinde 4,0850 – 4,12 seviyeleri arasında 

hareket etmesini bekliyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 4,0973 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerde 4,0920 seviyesi destek, 

4,0996 seviyesi ise direnç konumunda. 4,0996 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 4,1100, 4,0920 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 4,0853. 
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EUR/USD 

ABD tahvil faizlerinde görülen yükseliş hareketi dolar endeksi ve parite üzerinde etkili 

oluyor. ABD’de artan enflasyonist beklentiler ile birlikte dün %3 seviyesine doğru 

tırmanan ve 2014’ten bu ayan en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 

dolar endeksinin 91 seviyesi üzerini test etmesine ve EURUSD paritesinin sert satış 

baskılarına maruz kalmasına neden oldu. Dolar endeksinde görülen yükseliş hareket 

nedeniyle 1,22 seviyesi altına kadar gerileyen EURUSD paritesinin bu sabah saatleri 

itibariyle 1,22 seviyesi üzerinde dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Bu noktada EURUSD 

paritesinin 1,22 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini beklememekle birlikte, 

paritedeki düşüş hareketinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 

Paritenin kısa vadede kayıplarını telafi ederek yeniden 1,24 – 1,25 bandını hedef haline 

getirmesini beklemekteyiz. Avrupa Merkez Bankasının 2018 yılı içerisinde parasal 

genişlemenin biteceğine yönelik sözlü yönlendirmesini sürdüreceği ve Euro Bölgesi’ndeki 

ekonomik toparlanmanın devam edeceği beklentimiz ile birlikte, paritenin önümüzdeki 

dönemde 1,24 – 1,25 bandının yukarı yönlü kırmasını ve 1,30 seviyesini hedef haline 

getirmesini olası görüyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,2218 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2200 seviyesi 

destek, 1,2255 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2255 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2300, 1,2200 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2167. 
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XAUUSD 

ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki görülen yükseliş hareketi ile birlikte altın 

fiyatlarının sert satış baskılarına maruz kaldığını ve 1322’li seviyelere kadar gerilediğini 

gördük. Ancak bu noktada, dolar endeksindeki yükselişin altın fiyatları üzerinde yarattığı 

baskının geçici olduğu ve ABD’de enflasyonist beklentilerin ve tahvil faizlerindeki 

yükselişin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceği görüşündeyiz. Bu noktada altın 

fiyatlarının kısa vadede 1330 seviyesini hedef haline getirmesini ve kayıplarının bir 

kısmını telafi etmesini bekliyoruz.  Genel görünüme bakacak olursak: Altının bu yıl 

içerisinde yükseliş performansını korumasını ve düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı 

kalmasını beklemekteyiz. ABD reel faizi ile altının çok uzun bir süreden sonra yeniden 

beraber hareket etmeye başlaması, ABD’de enflasyonist beklentilerin yükseldiği bir 

ortamda altındaki yükseliş potansiyelinin korunabileceğini işaret ediyor. ABD reel faizinin 

yükselmesi altını “ABD’de enflasyon gelecek” beklentileri ile birlikte olumlu etkiliyor ve 

enflasyon karşısında en önemli güvenli limanlardan biri olan altın yatırımcılar tarafından 

korunma amacıyla talep görüyor. Bu da bize, altın fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelinin 

devam edebileceğini ve altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini 

gösteriyor. Altın fiyatlarının kısa – orta vadede yükseliş eğilimini korumasını ve 1380 

seviyesi üzerini hedeflemesini beklemekteyiz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1327,48 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1325 seviyesi destek, 1330 seviyesi ise direnç konumunda. 1330 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1335,06, 1325 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1320. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,670 %0.0 -%0.3 %3.2 %3.9 -%0.1

DAX 12,572 %0.3 %1.5 %5.8 -%3.4 -%2.7

FTSE 7,399 %0.4 %2.8 %6.9 -%1.7 -%3.8

Nikkei 22,088 %0.8 %1.9 %8.0 %2.1 -%2.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,933 -%1.1 %1.2 -%4.9 %3.4 -%3.8

Çin 3,068 %2.1 %2.1 -%0.7 -%7.6 -%5.3

Hindistan 34,451 %0.1 %0.3 %5.8 %5.8 %1.3

Endonezya 6,308 -%1.0 -%0.7 %0.5 %4.9 -%1.8

Rusya 2,251 %0.8 %5.0 -%1.5 %9.2 %6.7

Brezilya 85,603 %0.1 %3.3 %1.5 %12.1 %12.0

Meksika 48,442 %0.0 %0.0 %4.1 -%3.4 -%1.8

Güney Afrika 57,680 %0.2 %1.7 %2.3 -%0.4 -%3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%3.2 -%1.3 -%34.3 %47.6 %48.0

EM VIX 19 -%0.6 -%7.1 -%35.4 %16.7 %18.5

MOVE 53 %0.2 %6.1 -%6.0 -%2.4 %13.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.1083 %0.8 %0.3 %3.1 %10.5 %8.2

Brezilya 3.4526 %1.2 %1.0 %4.2 %6.7 %4.4

Güney Afrika 12.35 %2.0 %2.5 %5.1 -%9.9 -%0.3

Çin 6.317 %0.3 %0.6 %0.0 -%4.9 -%2.9

Hindistan 66.48 %0.6 %1.5 %2.3 %2.2 %4.1

Endonezya 13895 %0.1 %0.9 %0.8 %2.6 %2.4

CDS *

Türkiye 196.0 -0.7 -9.6 7.5 -11.0 a.d.

Brezilya 169.7 -0.5 0.7 -0.3 -18.9 a.d.

Güney Afrika 158.9 3.6 0.6 -9.4 -28.8 a.d.

Endonezya 101.7 3.3 1.3 -8.3 -14.4 a.d.

Rusya 133.1 -3.5 -10.5 25.1 -18.9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.6 0.0 -0.5 0.0 1.2 1.0

Brezilya %9.9 0.1 0.1 0.4 0.2 a.d.

Hindistan %7.7 0.0 0.3 0.2 0.9 0.4

Endonezya %6.9 0.1 0.3 0.0 0.2 0.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 0.02 0.07 0.01 0.84 a.d.

Brezilya %5.0 0.01 0.07 0.04 0.39 0.47

Güney Afrika %4.8 0.00 0.05 -0.04 0.23 0.31

Endonezya %4.3 0.13 0.26 0.16 0.76 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74.71 %0.9 %4.6 %6.0 %30.2 %11.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 68.64 %0.4 %3.7 %4.2 %32.3 %13.6

Altın - USD / oz 1322.5 -%1.1 -%1.9 -%2.0 %3.5 %1.0

Gümüş - USD / t oz. 16.587 -%3.4 -%0.5 %0.3 -%2.9 -%3.3

Commodity Bureau Index 444.41 -%0.3 %1.0 %1.2 %3.4 %2.8

* 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

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 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(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. 

 

 

 

 


