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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Borsa İstanbul’da seçimlerin sonuçlanmasının ardından kısa vadeli 

bir yükseliş hareketi olmasını ve BİST-100 endeksinin 100.000 

seviyesine yönelmesini bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere, Nisan 

ayının ortasından itibaren BİST-100 endeksinin değerlemesinden 

ciddi miktarda gerileme olmuş ve BİST-100 endeksi 12 aylık ileri 

F/K çarpanı olarak 6,4’den işlem görmekte olup, bu değer MSCI EM 

endeksinin 12 aylık ileri F/K çarpanına göre %44 iskontolu işlem 

görmektedir. Orta vadede ise, Gelişmekte Olan Ülkelere yönelik 

küresel risk iştahındaki gelişmelerin ve yukarıda belirttiğimiz 

politika normalleşmesindeki seyrin Türk hisse senetleri için 

belirleyici unsurlar olacağını düşünüyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 endeksi seans içi 

direnci olan 95.600 üzerinde kapattık. 106.500 düşüşün taban 

oluşumu böylelikle tamamlamış olduk. 96.700-97.750 bandına 

girdik. 97.750’ye doğru yönelim devam edebilir. Tepkinin devamı 

için artı kapanış yeterli olacaktır. 95.700 altında kapanışlarda tepki 

oluşumu başarısız olacaktır. Bu nedenle 95.700 işlemler ve tepki 

için referans nokta olmalıdır. 97.750 kırılması durumunda ise tepki 

güçlenecektir. Tepkinin güçlenmesi içinde 97.750 referans nokta 

olacaktır. Bandımız 95.700-97.700 aralığıdır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Türkiye dün gerçekleşen seçimlerde 600 koltuklu Parlamento 

temsilcilerini ve Cumhurbaşkanını seçti. 

▪ Bugün saat 14:30’da Haziran Reel Sektör Güven Endeksi ve 

Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak. 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Haziran   Haziran Reel Sektör Güven Endeksi&KKO

28 Haziran   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (14 - 22 Haziran)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (14 - 22 Haziran)

29 Haziran   Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,852 %0.8 %1.4

BIST-30 117,516 %0.8 %1.0

Banka 133,084 %1.2 %2.1

Sanayi 119,993 %0.8 %1.3

Hizmet 65,844 %0.6 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 9.25

AOFM 17.75 17.76 17.75

2 yıllık bono faizi 19.18 19.39 19.12

10 yıllık bono faizi 16.29 16.81 16.25

Kur

USD/TL 4.71 %1.3 %2.8

EUR/TL 5.48 %0.4 %1.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.10 %0.8 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 164 163 180

Ortalama işlem hacmi * 1.15 1.16 1.54

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.3x 6.8x 6.0x

PD/DD 1.10x 1.03x 0.91x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.59x 0.52x

FD/Satışlar 1.32x 1.16x 1.04x

FD/FAVÖK 7.9x 6.5x 5.7x

Kar büyümesi %13.5 %66.5 %14.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.8

Temettü verimi %2.9 %4.7 %5.4

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 

Seçimler sonrası beklentilerimiz 

Türkiye dün gerçekleşen seçimlerde 600 koltuklu Parlamento temsilcilerini ve 

Cumhurbaşkanını seçti. Bu seçimi takiben Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş 

süreci tamamlanmış oldu. Anket sonuçlarının büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanlığı 

için ikinci tur oylamanın olacağını işaret etmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan 

oyların %52,5’ini aldı. Ayrıca,  AKP – MHP koalisyonu Meclis’teki salt çoğunluğun oldukça 

üzerinde bir  milletvekili sayısı çıkardı. Buna karşılık, muhalefetin (CHP+IYI+SP) oyu 

%34’te kaldı. İttifak içerisinde bulunmayan ve %10 barajını açan tek parti ise HDP oldu. 

Önümüzdeki dönemin en önemli teması “Politika Normalleşmesi” olacak – AKP – 

MHP ittifakının Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimlerinde önemli bir çoğunluk elde 

ederken, AKP’nin tek başına elde ettiği sonuçlar Kasım 2015 seçimlerine göre bir düşüşü 

işaret ediyor. Türk lirasında son dönemde görülen sert değer kaybı ve faizlerde yaşanan 

sert yükselişin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri söz konusu resimde etkili olabilir. Bu 

noktada, AKP’nin yeni ekonomi yönetiminin politika normalleşmesine odaklanabileceğini 

ve bu çerçevede 2017 ve 1Ç18’de elde edilen güçlü büyüme sonrası oluşan 

dengesizlikleri azaltmaya yönelik politikalara öncelik verilebileceğini düşünüyoruz.   

• Olağanüstü Hal’in kaldırılması – Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP, 19 

Temmuz’da dolacak olan OHAL’in süresinin uzatılmayacağını belirtmişlerdi.  

• Maliye politikasında normalleşme – Son iki yılda ekonomik büyümeyi 

desteklemek için uygulanan güçlü mali destek, Türkiye’nin mali dengesine 

yönelik endişeleri artırdı. Bu noktada maliye tarafında daha sıkı bir politikaya 

geçişin önemli olacağını düşünüyoruz. Mart 2019’da gerçekleşecek olan 

belediye seçimleri öncesinde, etkili bir normalleşmenin zaman alabileceğini 

gözardı etmemek gerektiği görüşündeyiz. 

• Para politikasında normalleşme ve TCMB’nin bağımsızlığı – Para 

politikasında normalleşme, TCMB’nin 500 bp’lık faiz artırımı ve politika 

görünümünü sadeleştirme sonrasında oldukça önemli mesafe kat edilmiş bir 

konu. Yatırımcılar nezdinde ileriki dönemde TCMB bağımsızlığına ilişkin 

söylemler ön planda olmaya devam edecek.  

• Yapısal reformlar – Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümeyi 

destekleyecek ve dengesizlikleri önemli oranda ortadan kaldırmayı hedefleyecek 

bir reform programının oluşturulması uzun vadede yatırımcılar tarafında da takip 

edilecek bir unsur olacak.  

 

Kısa vadede piyasa beklentilerimiz: 

Erken seçim kararının verilmesi ardından, seçime kadar yaşanan süreçte global piyasalar 

da destekleyici olmaktan oldukça uzak bir görünüm çizmişti. TL’deki değer kaybı, 

faizlerdeki hızlı yükseliş ve BİST’teki yoğun satışlar sonrasında Türkiye ekonomisi 

üzerindeki olumsuz etkileşimleri de konuştuğumuz bir dönem oldu. Bütün bu resim 

sonrasında dünkü seçimler ile beraber belirsizliğin geride kalması sonrasında TL 

varlıklarda kısa vadede bir rahatlama yaşanabileceğini düşünüyoruz. Uzun vadede ise 

politika normalleşmesi çerçevesinde yukarıda bahsettiğimiz noktalar konusundaki 

gelişmelerin belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz.  
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• Bu çerçevede TL tarafında ilk aşamada 4,55-4,60 bandına geri çekilme 

yaşanabileceğini düşünüyoruz.  

• Faizler tarafında da ilk reaksiyonun olumlu olabileceğini ama nispeten sınırlı 

kalacağını düşünüyoruz. Bu noktada 10 yıllıklarda %15,5’a geri çekilme 

yaşanabileceğini düşünüyoruz. Burada gelecek aylardaki piyasa itfasının da 

nispeten yüksek kalmaya devam edeceği görülüyor. Sırasıyla Temmuz ve 

Ağustos ayı piyasa itfaları sırasıyla 14,4 milyar TL ve 7,5 milyar TL. Kamu maaş 

ödemelerinin yanısıra, Ağustos ayında Kurban bayramı ile beraber emekli 

ikramiyelerinin ödenmesiyle Hazine’nin TCMB’deki mevduatı tarafında düşük 

seviyelerin devam etmesi mümkün olabilir. Bu çerçevede itfaları karşılamak 

üzere gerçekleştirilmesi beklenen ihaleler öncesinde faizler tarafında baskının bir 

miktar daha devam etmesi beklenebilir.  

• Borsa İstanbul’da seçimlerin sonuçlanmasının ardından kısa vadeli bir yükseliş 

hareketi olmasını ve BİST-100 endeksinin 100.000 seviyesine yönelmesini 

bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere, Nisan ayının ortasından itibaren BİST-100 

endeksinin değerlemesinden ciddi miktarda gerileme olmuş ve BİST-100 

endeksi 12 aylık ileri F/K çarpanı olarak 6,4’den işlem görmekte olup, bu değer 

MSCI EM endeksinin 12 aylık ileri F/K çarpanına göre %44 iskontolu işlem 

görmektedir. Orta vadede ise, Gelişmekte Olan Ülkelere yönelik küresel risk 

iştahındaki gelişmelerin ve yukarıda belirttiğimiz politika normalleşmesindeki 

seyrin Türk hisse senetleri için belirleyici unsurlar olacağını düşünüyoruz. 

 

Bugün saat 14:30’da Haziran Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da Haziran Reel Sektör Güven Endeksi (RSGE) ve Kapasite Kullanım 

Oranı (KKO) açıklanacak. Mayıs RKGE aylık bazda 1,3 puan düşerek 109,9 seviyesine 

gerilemişti.  

• Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 106,7 seviyesinde gerçekleşerek bir 

önceki aya göre önemli bir değişim kaydetmemişti. 

• Aynı ay içerisinde PMI verisi de 48,9’dan 46,4’e gerilerek, 2009 yılından bu yana 

en düşük seviyesine gerilemişti. Söz konusu zayıflamanın Haziran ayı verilerinde 

RKGE tarafında bir yansımasının olup olmayacağı yakından takip edilecek.  

• Mayıs ayında KKO %77,3 seviyesinden %77,9’a, mevsimsel etkilerden arındırılmış 

KKO ise %77,7’den %78,2’ye yükselmişti.   
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türkiye Pazar günü gerçekleşen seçimlerde 600 koltuklu Parlamento temsilcilerini ve 

Cumhurbaşkanını seçti. Bu seçimi takiben Türkiye’nin Genel Başkanlık Sistemi’ne geçiş 

süreci tamamlanmış oldu. Anket sonuçlarının büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanlığı 

için iki tur oylamanın olacağını işaret etmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların 

%52,5’ini aldı. Ayrıca, AKP – MHP koalisyonu Parlamentoda çoğunluğu sağlayarak yasa 

çıkarma yetkisine sahip oldu.  Buna karşılık, muhalefetin (CHP+IYI+SP) oyu %34’te kaldı. 

Seçim sonuçlarının ardından Asya senasında Türk lirasının dolar karşısında sert bir 

şekilde değer kazandığı ve USDTRY paritesinin 4,58’li seviyelere kadar geril çekildiği 

görüldü. Bu sabah saatleri itibariyle paritenin 4,64 seviyesinin hemen altında hareket 

ettiği görülüyor. Türk lirasının bu sabah itibariyle dolar karşısında en fazla değer kazanan 

gelişen ülke para birimi oluğunu görüyoruz. Burada TL varlıklarda bugün içerisinde 

görece pozitif bir seyrin hâkim olmasını, tahvil faizlerindeki bir rahatlama ve Türk lirasının 

dolar karşısındaki değer kazanımını hızlandırmasını beklemekteyiz. Bu USDTRY 

paritesinin kısa vadede yeniden 4,60 seviyesi altına gerilemesini ve 4,55 – 4,60 bandını 

hedef almasını bekliyoruz.  Bu sabah saatleri itibariyle 4,6397 seviyesinden işlem gören 

USDTRY paritesinde, yukarı yönlü hareketlerde 4,6402 ve 4,6535 seviyeleri direnç, 4,6285 

ve 4,6180 seviyeleri ise destek konumunda. 

 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin parasal genişlemenin bitecek olmasına 

rağmen piyasalara olan desteğin süreceğini ve faiz artırımlarına başlama konusunda 

acele etmeyeceklerini açıklaması sonrasında euroda başlayan değer kaybının etkisini 

sürdürdüğünü görüyoruz. EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle 1,1650 seviyesinin 

hemen üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, paritedeki düşüş eğiliminin doyuma ulaştığı 

ve mevcut seviyelerden paritenin yeniden 1,18 – 1,20 bandını hedefleyebileceğine 

yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz. Piyasanın ECB’nin faiz artırımlarına kısa süre içerisinde 

başlamayacağı fikrini özümsediğini ve bu durumu büyük ölçüde fiyatladığını görüyoruz. 

Dolayısı ile, gerek İtalya kaynaklı risklerin büyük ölçüde fiyatlanmış olması, gerekse de 

ECB tarafında gündemin parasal genişleme’den parasal sıkılaşma’ya dönüyor olması ile 

birlikte EURUSD paritesindeki aşağı yönlü eğilimin doyum noktasına yaklaştığını 

düşünüyoruz. Teknik görünümün de bu görüşümüzü desteklediği görülüyor. Bu noktada 

paritenin mevcut düşüş hareketini kısa vadede sürdürmesi ve 1,15 seviyesi altını test 

etmesi beklenebilir. Ancak paritede 1,15 seviyesi altında kalıcı bir hareket görmeyi 

beklememekle birlikte, 1,15 seviyesi civarının kısa – orta vadeli alım fırsatı vermesini 

beklemekteyiz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1652 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi 

destek, 1,1700 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1700 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1750, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü altın analizimizde, altın fiyatlarında 4 saatlik grafikte bir 

bayrak formasyonu oluştuğunu belirtmiş, bu nedenle altının kısa vadede yükseliş 

hareketini sürdürmesini ve yeniden 1270 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi 

ifade etmiştik. Bayrak formasyonunun çalışması ile birlikte beklediğimiz yükselişi 

gerçekleştiren altın, 1270 seviyesi üzerine tırmandı. Ancak yeni haftanın ilk işlem günün 

itibariyle, ABD – Çin arasındaki ticari gerginliğin etkisini yeniden yitirmesi ile birlikte altın 

fiyatlarının satış baskılarına maruz kaldığı ve yeniden 1270 seviyesi altına gerilemiş 

olduğu görülmekte. Altındaki teknik görünüme baktığımızda: Geçtiğimiz hafta dolar 

endeksindeki yükseliş nedeniyle yaşadığı sert satış baskısı sonrasında orta vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kıran altının, düşüş potansiyelini bir süre daha devam ettirebileceği 

görüşündeyiz. Bu noktada atının kısa vadede 1250 seviyesine doğru gerilemeye devam 

etmesi beklenebilir. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1267,15 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 

seviyesi destek, 1268 seviyesi ise direnç konumunda. 1268 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1270, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1262. 

 

 

 

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 2,755 %0.2 -%0.9 %1.2 %2.7 %3.0

DAX 12,580 %0.5 -%3.3 -%2.8 -%3.8 -%2.6

FTSE 7,682 %1.7 %0.6 -%0.6 %1.2 -%0.1

Nikkei 22,517 -%0.9 -%1.6 -%0.6 -%2.7 -%2.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,852 %0.8 %1.4 -%7.1 -%14.2 -%16.9

Çin 2,890 -%0.6 -%4.9 -%8.6 -%12.4 -%13.1

Hindistan 35,690 -%0.2 %0.2 %2.0 %4.9 %4.6

Endonezya 5,822 -%0.1 -%4.8 -%2.7 -%6.5 -%8.5

Rusya 2,250 %0.2 %0.5 -%2.5 %6.9 %6.6

Brezilya 70,641 %0.8 -%0.2 -%10.5 -%6.0 -%7.5

Meksika 46,738 %0.6 -%0.4 %3.6 -%3.4 -%5.3

Güney Afrika 56,857 %1.1 -%0.7 -%0.1 -%3.3 -%4.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%5.9 %13.6 %4.2 %39.1 %24.7

EM VIX 19 -%5.4 %4.4 %4.4 %36.7 %15.0

MOVE 53 -%0.1 %1.0 %0.9 %5.3 %13.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.6771 -%0.9 -%1.0 %0.2 %22.8 %23.1

Brezilya 3.7856 %0.4 -%0.6 %3.8 %13.4 %14.4

Güney Afrika 13.4373 -%1.1 -%0.1 %6.9 %6.5 %8.5

Çin 6.5052 %0.2 %1.6 %2.2 -%1.1 %0.0

Hindistan 67.8325 -%0.2 %0.3 -%0.3 %5.9 %6.2

Endonezya 14082 -%0.1 a.d. -%0.4 %3.8 %3.8

CDS *

Türkiye 300.8 -13.0 12.2 19.4 27.5 26.1

Brezilya 264.7 -3.4 1.1 77.0 0.1 81.2

Güney Afrika 199.3 -12.0 12.2 25.7 2.1 37.8

Endonezya 134.8 -2.5 10.7 3.9 14.4 34.1

Rusya 139.6 -4.1 3.6 7.7 3.7 46.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.3 -0.5 0.0 1.4 4.3 4.6

Brezilya %12.1 0.0 -0.2 1.4 1.7 a.d.

Hindistan %7.8 0.0 -0.1 0.0 0.5 0.5

Endonezya %7.5 0.1 a.d. 0.0 1.2 1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.8 -0.22 -0.20 -0.37 a.d. a.d.

Brezilya %5.9 -0.06 -0.20 0.47 1.35 1.37

Güney Afrika %5.2 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.66

Endonezya %4.5 -0.04 a.d. -0.13 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 75.55 %3.4 -%0.5 -%5.1 %15.8 %13.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 68.58 %4.6 %2.5 -%4.9 %17.3 %13.5

Altın - USD / oz 1267.4 %0.0 -%2.8 -%1.9 -%0.6 -%3.2

Gümüş - USD / t oz. 16.459 %0.8 -%4.7 -%0.3 %0.6 -%4.0

Commodity Bureau Index 443.21 -%0.2 -%1.7 -%0.6 %2.7 %2.5

* 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. 

 

 

 

 


