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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 geçen hafta Cuma gününü 104.539 seviyesinden, %0,5 

aşağıda kapadı.  

Bugün itibariyle yurtdışı konjonktüre bakıldığında gerek ABD gerekse 

Avrupa vadelilerinde satıcılı bir görünüm dikkat çekiyor. Buna ek 

olarak petrol fiyatları tarafında 64 dolar’a yaklaşan hareketler 

görülüyor. TL, USD karşısında sabah saatlerinde 3,94 seviyesinin 

üzerindeki hareket ediyor. Güney Afrika’nın kredi notunun S&P 

tarafından düşürülmesi ve Moody’s tarafından da izlemeye alınması 

gelişmekte olan ülke sepeti üzerinde olumsuz etkiye neden olurken, 

TL’de bunların arasında ön sırada yer alıyor.  

Bu görünüm çerçevesinde yeni haftaya hafif satıcılı bir başlangıç 

beklerken, satışların gün boyunca devam etmesi ihtimalini 

görüyoruz.  

BIST 100 geçen hafta 28.000 cent (110.400) altında kapatarak yeni bir 

taban arayışı içerisine girdi. Mevcut taban arayışı içerisinde 103.000 

daha önce tepkinin geldiği önemli bir ara destek olarak takip 

edilecek. 103.000 desteğinin kırılması 100.000’nin altına doğru bir 

hareket başlatabilir. Seans içi düşen kanal direnci ve ortalamalar 

105.300/105.500 seviyelerini direnç haline getirdi. 105.000 üzerine 

yukarı yönlü tepkiler geçen hafta da olduğu gibi satış fırsatı olarak 

takip edilebilir. Bugün geçen hafta da test ettiğimiz 103.600 ve 

103.000 desteklerine doğru baskının arttığını görebiliriz. 

 Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Kasım ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), üç ay aralıksız 

yükselişinin ardından, aylık %2,9 gerileyerek 106,3’e indi. 

Sektör Raporu – Otomotiv Sektörü 

▪ Tofaş’ı AL’a yükseltirken, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv’de 

TUT tavsiyelerimizi sürdürüyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akdeniz Güvenlik – 8,6 milyon TL bedelli ihale aldı. 

▪ Garanti Bankası - 145 milyon ABD Doları kredi temin etti.  

▪ Net Holding – 45.000 payı 1,91 TL’den geri aldı. 

▪ Tekfen Holding – Tekfen İnşaat 438 milyon ABD doları bedelli 

sözleşme imzaladı. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Kasım      Eylül Konut Fiyat Endeksi

30 Kasım      Ekim Dış Ticaret İstatistikleri

                     Haftalık Portföy Hareketleri (10 - 17 Kasım)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Kasım)

4 Aralık        Kasım TÜFE verileri

5 Aralık        Kasım Reel Efektif Kur Endeksi

                     Kasım Aylık Fiyat Gelişmeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,539 -%0.5 -%1.6

BIST-30 128,450 -%0.4 -%1.7

Banka 151,924 -%0.6 -%5.2

Sanayi 120,628 -%0.3 %1.2

Hizmet 73,369 -%0.3 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.25 12.25 11.95

2 yıllık bono faizi 14.15 14.21 13.73

10 yıllık bono faizi 12.70 12.75 12.55

Kur

USD/TL 3.94 %1.5 %6.1

EUR/TL 4.67 %2.0 %7.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.30 %1.7 %6.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 199 204 218

Ortalama işlem hacmi * 1.57 1.78 2.02

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.76x 0.68x

FD/Satışlar 1.32x 1.43x 1.27x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %46.9 %10.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.7 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.9 %4.3

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 

RKGE düşüşe rağmen yatırım alt kalemi güçlenmeyi sürdürdü 

Kasım ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), üç ay aralıksız yükselişinin ardından, aylık %2,9 

gerileyerek 106,3’e indi. Arındırılmış RKGE’nin de aylık %2,1 düşüş kaydettiği ve 109,8 olarak 

gerçekleşerek benzer bir resim ortaya koyduğunu görüyoruz. Endeksteki bu zayıflamanın, 

diğer bir önemli reel sektör aktivite göstergesi olan PMI verisinin Eylül ayından bu yana 

geriliyor olması ile birlikte, beklentiler dahilinde olduğunu belirtebiliriz. 

• Manşet verideki zayıflamanın büyük kısmı, aylık %13 düşüş kaydeden toplam 

siparişler alt kaleminden kaynaklanıyor. 

• Yatırım harcamaları ile ilgili alt endeksteki artış RKGE’ye ilişkin olumlu bir faktör olarak 

karşımıza çıkıyor. Ancak enflasyonist baskıları da işaret etmesi açısından da önemli 

olduğunu vurgulamak gerekir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Kasim_RSGEKKO.pdf
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Sektör Raporu – Otomotiv Sektörü 

Tofaş’ı AL’a yükseltirken, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv’de TUT 

tavsiyelerimizi sürdürüyoruz 

Türkiye hafif araç pazarı, Kasım 2016’da binek araçlara uygulanan ÖTV artışları 

ve TL’nin değer kaybına rağmen 2017’de beklentilerin üzerinde performans 

gösterdi. 2017’de hafif araç pazarının 982 bin adet seviyesinde yatay 

seyredeceğini düşünüyoruz. Ancak 2018’de, yüksek baz etkisi ve TL’de avroya 

karşı devam eden değer kaybı nedeniyle %2 seviyesinde hacim daralması ve 

964 bin adet pazar büyüklüğü öngörüyoruz. İhracat pazarlarında ise Ford 

Otosan’ın Avrupa orta ticari araç pazarında devam eden pazar payı kazanımları 

ihracat büyümesini destekleyecek. Tofaş’da ise Avrupa’daki Fiat bayilerinde 

yeniden stoklama ve filo satışlarında Egea/Tipo modelinin payının artmasının 

ihracatı destekleyecek unsurlar olacağını düşünüyoruz. Tofaş için tavsiyemizi 

AL’a yükseltirken (önceki TUT), hedef fiyatı 33TL’den 38,5TL’ye artırıyoruz. 

Doğuş Otomotiv’de TL’deki değer kaybının satış hacimleri ve marjlar üzerinde 

baskı yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hedef fiyatı 9,4TL’den 9TL’ye 

revize ederken, TUT tavsiyemizi koruyoruz. Ford Otosan hisselerinde son 

zamanda görülen yükselişin ardından, hedef fiyatı 48TL’den 55TL’ye 

yükseltmemize rağmen TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

Sert kur yükselişinin 2018’de hafif araç pazarında daralmaya neden olacağını 

düşünüyoruz – Eylül sonundan itibaren TL’ye karşı avroda görülen %11 yükselişin 

ardından 2018’de özellikle binek araç fiyatlarında artış ve alım gücünde azalma 

öngörüyoruz. Ayrıca maddeleri yeni onaylanan torba yasada yer alan motor taşıt 

vergisi artışının 4. çeyrekte talebi öne çekecek olması nedeniyle yüksek baz etkisi 

yaratacağını düşünüyoruz. Bilindiği üzere yüksek motor kapasiteli araç ve fiyatı 

görece yüksek olan araçlarda 2018 Ocak’tan itibaren %37-50 aralığında MTV artışı 

uygulanacak. Böylelikle binek araç pazarında 2018’de %3 daralma öngörüyoruz. Hafif 

ticari araç pazarında ise ekonomiyi canlandırıcı önlemler bir miktar büyümeyi 

destekleyeceği varsayımıyla hafif büyüme öngördük. Toplam hafif araç pazarında 

2018’de %2 daralma ve 964 bin adet pazar büyüklüğü öngörüyoruz.  

Avrupa’da pazar payı kazanımları ve bayilerde stoklama 2018’de ihracatı 

büyütecek unsurlar olacak – Ford Otosan’ın orta ticari araç sınıfındaki modellerine 

olan yoğun talebin katkısıyla ihracatında 2018’de %8 büyüme öngörüyoruz. 10A17 

itibariyle Ford Avrupa’nın hafif ticari araç pazarında satış büyümesi %5 pazar 

büyümesinin üzerinde %7 seviyesinde gerçekleşti. Tofaş’da ise Avrupa’daki Fiat 

bayilerindeki geçici stok dengelenmesi sonrası 2018’de ihracat adetlerinde %9 

büyüme tahmin ediyoruz. 2018’de Tipo modeline olan güçlü talebin etkisiyle bayi 

stoklarındaki potansiyel artış ve Tipo modelinin Avrupa filo pazarlarında pazar payı 

elde etmesi büyümeyi destekleyici unsurlar olacak. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Otomotiv_Sektoru_Raporu_-_Kasim_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri - İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında 

232 kişi ile yürütülecek özel güvenlik hizmet alım ihalesini  8.559.769 TL + KDV bedelle 

kazandığını açıkladı. 

Garanti Bankası - Uluslararası piyasalardan 2 yıl 1 hafta vadeli 145 milyon ABD Doları 

tutarında kredi temin etti.  

Net Holding – 45,000 pay senedini geri alım programı dahilinde 1,91 TL fiyattan 

piyasadan satın aldı.  

Tekfen Holding - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş'nin %50 hissesine sahip olduğu Gate 

İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tengizchevroil (TCO) ile Kazakistan'ın Tengiz Petrol 

ve Gaz Sahasında "Gelecek Gelişim Projesi - Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, 

Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı (Future Growth Project – Wellhead Pressure 

Management Project, Area 51 Multi Well Pad, Civil, Mechanical, Electrical and 

Instrumentation Installation)" işlerine ait 55 ayda tamamlanacak,  438 milyon USD 

eşdeğeri bedelli sözleşmeyi 24/11/2017 tarihinde imzaladığını açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST-100 geçen hafta Cuma gününü 104.539 seviyesinden, %0,5 aşağıda kapadı.  

Bugün itibariyle yurtdışı konjonktüre bakıldığında gerek ABD gerekse Avrupa 

vadelilerinde satıcılı bir görünüm dikkat çekiyor. Buna ek olarak petrol fiyatları tarafında 

64 dolar’a yaklaşan hareketler görülüyor. TL, USD karşısında sabah saatlerinde 3,94 

seviyesinin üzerindeki hareket ediyor. Güney Afrika’nın kredi notunun S&P tarafından 

düşürülmesi ve Moody’s tarafından da izlemeye alınması gelişmekte olan ülke sepeti 

üzerinde olumsuz etkiye neden olurken, TL’de bunların arasında ön sırada yer alıyor.  

Bu görünüm çerçevesinde yeni haftaya hafif satıcılı bir başlangıç beklerken, satışların gün 

boyunca devam etmesi ihtimalini görüyoruz.  

BIST 100 geçen hafta 28.000 cent (110.400) altında kapatarak yeni bir taban arayışı 

içerisine girdi. Mevcut taban arayışı içerisinde 103.000 daha önce tepkinin geldiği önemli 

bir ara destek olarak takip edilecek. 103.000 desteğinin kırılması 100.000’nin altına doğru 

bir hareket başlatabilir. Seans içi düşen kanal direnci ve ortalamalar 105.300/105.500 

seviyelerini direnç haline getirdi. 105.000 üzerine yukarı yönlü tepkiler geçen hafta da 

olduğu gibi satış fırsatı olarak takip edilebilir. Bugün geçen hafta da test ettiğimiz 

103.600 ve 103.000 desteklerine doğru baskının arttığını görebiliriz. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dolar endeksi, ABD’deki vergi reformuna ilişkin endişeler ve eurodaki sert yükseliş 

hareketi ile birlikte düşüş eğilimine devam ediyor olsa da, dolar endeksindeki geri 

çekilmenin kur üzerinde pek etkili olmadığını görüyoruz. Kurun yeni haftanın ilk işlem 

gününde 3,90 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiği görülüyor. Kurdaki bu yüksek 

seyirde, sert satış baskılarına maruz kalan Güney Afrika randının ve yurt içi olumsuz veri 

akışının devam ediyor olmasının etkili olduğunu belirtebiliriz. Kredi Derecelendirme 

Kuruluşu S&P’nin Güney Afirka’nın notunu düşürmesi ve Moody’s’in ise olası bir not 

görünümü için Güney Afrika’yı izlemeye almış olması, randın yeni haftaya satışla 

başlamasına neden olurken, Türk lirasının da randdaki düşüşten etkilendiğini görüyoruz. 

Kısa vadeli yükseliş kanalı bünyesindeki seyrine devam etmekte olan USDTRY paritesinin, 

kısa vadede 3,90 seviyesi altına inmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Kurun 3,90 

seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini ve kısa vadede yeniden 3,95 – 3,97 bandını 

hedef almasını beklemekteyiz. Kurun 3,985 üzerinde tutunması durumunda ise yeni 

rekorlar gündeme gelebilir. Bugün ABD’den gelecek olan Yeni Konut Satışları ve Dallas 

Fed İmalat Görünüm Endeksi verileri dışında takip edeceğimiz önemli bir verimiz 

bulunmuyor. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,9438 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,9521 seviyesi direnç, 

3,9365 seviyesi ise destek konumunda. 3,9521 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,9610, 3,9365 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,9284. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Euro Bölgesi’nden gelen olumlu PMI verileri ve Almanya’da Sosyal Demokratların 

koalisyon görüşmeleri için hazır olduklarını ifade etmelerinin ardından eurodaki 

yükselişin hız kazandığını gördük. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz hafta açıklanan Avrupa 

Merkez Bankası tutanakları da eurodaki yükselişi besledi. Tutanaklarda ECB üyelerinin 

büyüme için kısa vadede yukarı yönlü riskler öngördüğü ifade edilirken, bazı yetkililerin 

parasal genişlemenin gelecek yıl tekrar uzatılabileceğine dair yatırımcılar arasındaki 

beklentilerin güç kazanabileceğine ilişkin endişe duyduğu belirtildi. Tüm bu faktörlerin 

etkisi ile birlikte EURUSD paritesinin yeniden 1,19 seviyesi üzerinde yerleştiğini 

görüyoruz. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki seyrine devam etmekte olan EURUSD 

paritesinin, mevcut yükseliş eğilimini korumasını ve kısa vadede 1,20 seviyesi üzerini 

hedeflemesini beklemekteyiz. Dolayısı ile paritenin yükseliş potansiyelinin devam ettiğini 

düşünüyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan Yeni Konut Satışları ve Dallas Fed İmalat 

Görünüm Endeksi verileri dışında takip edeceğimiz önemli bir verimiz bulunmuyor. 

Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1923 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 seviyesi destek, 1,1960 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1960 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1984, 1,1915 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1887. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki düşüş eğilimini ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde seyrini 

sürdüren altının, bugün içerisinde 1290 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde 

olmasını beklemekteyiz. Altının bu hafta içerisinde 1290 seviyesi üzerinde tutunması 

durumunda 1300 seviyesini hedef haline getirmesi beklenebilir. Kısacası, dolar 

endeksindeki düşüş eğiliminin korunacağını ve bu durumun da altın fiyatlarındaki 

yükseliş hareketini beslemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’den gelecek 

olan Yeni Konut Satışları ve Dallas Fed İmalat Görünüm Endeksi verileri dışında takip 

edeceğimiz önemli bir verimiz bulunmuyor. Ancak bu hafta içerisinde açıklanacak olan 

veriler küresel risk iştahı ve altın talebi açısından belirleyici olabilir. ABD’den gelecek olan 

3Ç17 GSYİH Büyüme Oranı revizyonu, Kişisel Tüketim Harcamaları, Kişisel 

Gelir/Harcamalar ve ISM İmalat Endeksi gibi önemli veriler bu hafta içerisinde piyasalar 

tarafından yakından takip dilecek. Ayrıca, Çin, Japonya ve Hindistan’dan bu hafta 

içerisinde gelecek olan ekonomik büyüme ve talep verileri de küresel görünüm açısından 

oldukça önemli olacak. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1290,36 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1287,90 seviyesi 

destek, 1292,67 seviyesi ise direnç konumunda. 1292,67 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1297,89, 1287,90 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1285. 

 

 

 

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 2,602 %0.2 %0.6 %0.8 %7.7 %16.2

DAX 13,060 %0.4 %0.5 -%1.2 %3.6 %13.8

FTSE 7,410 -%0.1 %0.4 -%1.3 -%1.8 %3.7

Nikkei 22,551 %0.1 %0.9 %2.5 %14.5 %18.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,539 -%0.5 -%1.6 -%3.1 %7.2 %33.8

Çin 3,354 %0.1 -%0.9 -%1.8 %7.8 %8.1

Hindistan 33,679 %0.3 %1.0 %1.6 %8.5 %26.5

Endonezya 6,067 %0.1 %0.3 %1.5 %6.1 %14.5

Rusya 2,161 %0.6 %1.4 %4.5 %11.7 -%3.2

Brezilya 74,157 -%0.4 %2.3 -%2.4 %15.7 %23.1

Meksika 47,942 -%0.4 %0.4 -%2.6 -%3.5 %5.0

Güney Afrika 60,324 %0.0 %0.3 %2.7 %11.7 %19.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 a.d. -%15.4 -%13.4 -%3.5 -%31.1

EM VIX 16 a.d. %0.3 -%2.4 %0.8 -%26.7

MOVE 46 a.d. -%6.0 -%17.5 -%15.2 -%35.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.9553 %0.9 %2.0 %5.7 %11.1 %12.3

Brezilya 3.2323 %0.3 -%0.8 -%0.5 -%1.4 -%0.5

Güney Afrika 14.1585 %2.0 %1.1 %3.0 %9.6 %3.0

Çin 6.6018 %0.3 -%0.4 -%0.5 -%4.2 -%4.9

Hindistan 64.7 %0.2 -%0.5 -%0.6 -%0.1 -%4.7

Endonezya 13503 -%0.1 -%0.2 -%0.2 %1.4 %0.2

CDS *

Türkiye 208.5 -0.6 1.7 27.2 -27.1 22.9

Brezilya 170.9 -1.5 -5.0 5.5 -39.0 26.1

Güney Afrika 190.1 2.4 -4.3 16.4 -7.3 a.d.

Endonezya 97.2 -0.5 -0.8 4.5 -19.1 16.1

Rusya 131.5 1.4 -3.3 3.5 -0.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.7 -0.1 2.9 1.0 2.1 1.3

Brezilya %10.2 0.1 0.0 0.5 -0.8 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.0 0.0 0.5 0.8 0.4

Hindistan %7.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5

Endonezya %6.6 0.0 -0.1 -0.2 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.6 a.d. -0.10 -0.10 -0.25 -0.90

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.06 0.08 0.05 -0.22

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

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.86 %0.5 %1.8 %9.5 %18.3 %12.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 58.95 a.d. %4.2 %12.3 %14.8 %9.7

Altın - USD / oz 1287.3 a.d. -%0.7 %1.0 %2.7 %11.8

Gümüş - USD / t oz. 16.992 a.d. -%2.2 %0.2 -%0.5 %6.3

Commodity Bureau Index 431.15 %0.7 %0.4 %0.3 -%0.6 %1.9

* 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. 

 

 


