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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Cuma günü bankacılık sektöründe yaşanan sert satış dalgası 

sonrasında BİST-100 endeksi günü %0,6 değer kaybı ile kapattı. 

Yurtiçinde bugün saat 10:00’da açıklanacak olan Ağustos ayı 

enflasyon verisi gün en önemli verisi olurken, bu hafta içerisinde 

PMI verilerinin yanı sıra, yurtdışında ABD’de Çarşamba günü 

açıklanacak olan ADP verileri ile Cuma günü açıklanacak Ağustos 

ayı tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Küresel piyasalar 

baktığımızda, bu sabah Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında 

hafif satıcılı bir seyir bulunurken, GOÜ para birimlerinde ise yatay 

bir seyir söz konusu olup, Türk lirasının ise negatif yönde 

ayrıştığını görüyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, 83.700’den gelen düşen ana 

kanal desteğinden gelen alımlar ile birlikte düşen ana kanal 

direncimiz olan 93.540 seviyesine kadar geçen hafta yükseldik. 

Düşen ana kanal direnci düşen işlem hacimleri ile üç gün test 

edilmesine rağmen geçilemedi. Düşen ana kanal direncinden 

gelebilecek baskı ile birlikte 90.000/90.700 aralığına yeniden bir 

gerileme beklenebilir. Yardımcı göstergelerin alım bölgesinden 

geri dönmesi ve güç göstergelerinin alım bölgesine geçememesi 

satış baskısı olasılığını artırıyor. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Ağustos TÜFE verileri ve İSO/Markit PMI 

verisi açıklanacak. 

▪ Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı öncü dış ticaret verilerini açıkladı. 

▪ 10 – 20 Ağustos haftasında hisse senedi piyasasında 112 

milyon dolarlık sınırlı yabancı çıkışı görülürken, bono 

piyasasında ise (repo işlemleri hariç), 60 milyon dolarlık sınırlı 

bir yabancı girişi görüldü. 

Şirket Haberleri 

▪ Migros - Kipa - Ayrılma Akçesi kullanımı hk. 

▪ Türk Traktör - Stok planlaması nedeniyle üretim yapılmaması 

hk. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Eylül     Ağustos TÜFE verileri

                 İSO/Markit Ağustos PMI

4 Eylül     Ağustos Reel Efektif Döviz Kuru

6 Eylül     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (24 - 31 Ağustos)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (24 - 31 Ağustos)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 92,723 -%0.6 %2.8

BIST-30 114,410 -%0.9 %2.4

Banka 97,885 -%2.8 -%0.6

Sanayi 124,376 %0.3 %4.0

Hizmet 66,174 -%1.1 %2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 19.25 19.25 19.25

2 yıllık bono faizi 24.47 #N/A N/A 24.53

10 yıllık bono faizi 21.76 21.67 22.00

Kur

USD/TL 6.55 %9.3 %33.7

EUR/TL 7.64 %12.0 %33.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.10 %10.6 %33.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 115 122 160

Ortalama işlem hacmi * 1.08 1.03 1.62

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.9x 6.0x

PD/DD 1.36x 0.99x 0.88x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.43x 0.39x

FD/Satışlar 1.43x 1.09x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.5x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %7.6 %15.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.2 %14.5

Temettü verimi %2.7 %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 

Ağustos TÜFE ve İSO/Markit PMI verileri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Ağustos ayı TÜFE verileri açıklanacak.  

• Ağustos TÜFE artışının %2,2 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise 

kurum beklentimize paralel olarak %2,23 seviyesinde. Enflasyonun beklentilerimiz 

dahilinde gelmesi durumunda yıllık TÜFE %15,85’ten %18’e yükseliyor olacak. 

• Ağustos ayı enflasyon dinamiklerinde fiyat artışlarının özellikle maliyet baskısı altında 

genele yayılan bir nitelik göstermeye devam edeceğini düşünüyoruz. İşlenmiş gıda 

fiyatlarındaki artış daha ön plana çıkabilecekken, enerji fiyatlarındaki yükseliş de manşet 

üzerinde önemli olacak. Buna ek olarak 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak elektrik ve 

doğalgaz fiyatlarının (sırasıyla %15 ve %9) gelecek ay manşet enflasyon üzerinde ek 0.5 

yüzde puan etkili olması beklenebilir.  

• Haftasonu açıklanan İTO verilerine göre gıda fiyatlarında Ağustos ayı ortalamalarının 

altında %0,71 oranında bir artış gerçekleşti. Dolayısıyla gıda fiyatları tarafında 

beklenenden daha düşük bir artışı işaret ediyor olsa da, Ağustos ayı Türkiye & İstanbul 

gıda fiyatları korelasyonunun nispeten düşük olduğunu da belirtmek gerekir.  

Bugün ayrıca saat 10:00’da İSO/Markit Ağustos PMI verileri açıklanacak. 

• İSO/Markit PMI Temmuz ayında 46,8'den 49'a yükselirken, 50 sınırının altında kalmaya 

devam ederek ekonomideki yavaşlamanın devam ettiğinin altını çizmişti. Yine de 

Temmuz ayı verisinin, Reel Kesim Güven Endeksinin (RKGE) ekonomik aktivitedeki 

gerilemenin süreceğine yönelik sinyaller vermesine rağmen yükseliş kaydetmesi olumlu 

bir sürpriz olarak karşımıza çıkmıştı. PMI verisi ile birlikte yayınlan veri açıklama notunda, 

Temmuz ayında görülen bu yükselişin ihracat siparişleri ve istihdam artışından 

kaynaklandığı belirtmişti. Ancak üretim, yeni siparişler ve satış fiyatları yavaşlamaya 

devam ettiğinin altı çizilmişti. 

• Ağustos ayına ilişkin RKGE düşüşlerin hızlanarak devam etmesi sonrasında bunun PMI 

tarafındaki yansımaları takip edilecek. 

Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı öncü dış ticaret verilerini açıkladı 

Ticaret Bakanlığı Ağustos ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %6,5 azalarak 12,4 

milyar dolara gerilerken, aynı dönemde ithalatın ise %22,4 azalarak 14,9 milyar dolar olarak 

gerçekleştiğini açıkladı. Bu çerçevede Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %58 düzeyinde daralarak son 9 yılın en düşük düzeyi olan 2,5 milyar dolar’a 

geriledi. Ticaret Bakanı Pekcan, ihracattaki düşüşte Kurban Bayramı’nın Ağustos ayına denk 

gelmesi nedeniyle takvim etkisinin rol oynadığını, Eylül ayında söz konusu takvim etkisinin 

telafi edilerek, ihracatın tekrar hızlı artış eğilimine gireceğini belirtti.  

10 – 20 Ağustos haftası yabancı portföy hareketleri 

Geçtiğimiz haftanın Bayram tatili olması nedeniyle dün açıklanan veri 10 – 20 Ağustos 

tarihlerindeki yabancı portföy hareketlerini kapsıyor. 

• 10 – 20 Ağustos haftasında hisse senedi piyasasında 112 milyon dolarlık yabancı çıkışı 

görülürken, yılbaşından bu yana görülen topla yabancı çıkışı 1,2 milyar dolara yükseldi.  

• Bono piyasasında ise (repo işlemleri hariç), 60 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı girişi 

görüldü. Yılbaşından bu yana bono piyasasında görülen toplam yabancı girişi ise 190 

milyon dolara hafifi bir yükseliş kaydetti.  

• Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise gerilemeye devam ederek 20 

Ağustos itibariyle %15,3’e indi (2017 sonu: %20,5, Şubat – 2018: %21,2).  
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Şirket Haberleri 

Migros – Şirket Kipa’nın kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin 31 Ağustos 2018 

tarihinde tescil edildiği duyurdu. Ayrılma akçesi 03 Eylül 2018 saat 09:00 – 14 Eylül 2018 

saat 17:00 tarihleri arasında kullandırılacak olup ayrılma akçesinin kullanım süresi 10 

işgünüdür. Bu süre zarfında, ayrılma akçesini kullanmayan eski Kipa ortakları Migros'ta 

pay sahibi kalmaya devam edeceklerdir ve belirtilen tarih aralığından sonra ayrılma 

akçesi talebiyle başvuruda bulunmak mümkün olmayacaktır. Hisse değişim oranı 

çerçevesinde Kipa'nın 1 TL nominal değerli 1 adet hissesi Migros'un 1 TL nominal değerli 

0,060453853 adet hissesine dönüşecektir. Birleşme sürecinde Kipa'nın 1 TL nominal 

değerli 1 adet hissesi için ayrılma akçesi 2,56 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılma akçesi 

kullanmak isteyen pay sahiplerine 10 işgünü süresince ayrılma akçesi ödenmesi söz 

konusu olacaktır. 1 TL nominal değerli Kipa payı 0,060453853 TL nominal değerli Migros 

payına dönüşmüş olan yatırımcılar, ayrılma akçesi kullanım süresi boyunca isterlerse 

0,060453853 TL nominal değerli Migros paylarını 2,56 TL nakit ayrılma akçesi karşılığında 

Migros’a satabilecektir. Kipa'nın imtiyazlı bir adet A Grubu hissesi için önerilen beher 

hisse bedeli, 2,56 TL'nin %10 artırılması suretiyle hesaplanmıştır ve 2,816 TL olarak 

belirlenmiştir. Kipa'nın 1,00 TL nominal değerli A Grubu hisseleri için Migros'un 1,00 TL 

nominal değerli 0,060453853 adet hissesi verilecektir ve ilave olarak aynı Kipa pay 

sahiplerine TTK md. 140/2 ve Tebliğ md. 11/2 hükümleri uyarınca 0,256 TL denkleştirme 

ödemesi yapılacaktır. Ayrılma akçesi tercihini kullanmak isteyen Kipa pay sahipleri bu 

seçimlik haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadırlar. 

Türk Traktör – Şirketten gelen açıklamada, Ankara ve Erenler fabrikalarında yapılacak 

olan stok planlaması nedeni ile Eylül ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 6 iş günü 

üretime ara verileceği açıklandı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

TL varlıklarına yönelik olumsuz risk algısı, Arjantin pezosundaki sert değer kaybı 

sonrasında gelişen ülke piyasalarına yönelik oluşan endişeli hava ve dolar endeksindeki 

yükseliş hareketi ile birlikte USDTRY paritesinin 6,50 seviyesi üzerindeki seyrini 

sürdürdüğünü görüyoruz. Asya seansında 6,65 seviyesi üzerini test etmesinin ardından 

kur bu sabah saatleri itibariyle 6,57’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 95 

seviyesi üzerindeki seyrini koruduğunu, gelişen ülke para birimlerinin ise satıcılı 

görünümünü devam ettirdiğini görüyoruz. Gerek gelişen ülke para birimlerindeki genel 

satıcılı seyrin sürüyor olması, gerse de TL’deki negatif ayrışmanın etkisi ile birlikte, kurun 

kısa vadede 6,50 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz. Bugün 

açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verileri kurdaki kısa vadeli görünüm açısından önemli 

olacak. Kurum olarak TÜFE’nin Ağustos ayında %2,2 artış kaydetmesini bekliyoruz. 

Enflasyon artışının beklediğimiz düzeyde gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyon 

%18’e yükseliyor olacak. TÜFE verisinin arından ise gözler 13 Eylül’de gerçekleşecek olan 

TCMB toplantısına çevrilecek. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,5763 seviyesi 

civarında işlem görüyor. Kurun rekor seviyelere yakın seyrediyor olması nedeniyle düşüş 

hareketlerinde destek görevi görebilecek ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol 

üstlenebilecek güçlü bir destek / direnç seviyemiz bulunmamakta. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz haftaki EURUSD analizlerimizde, paritedeki mevcut kısa vadeli yükseliş 

çabasının 1,1720 direncine kadar devam etmesini beklediğimizi belirtmiş, ancak 1,1720 

seviyesi üzerinde bir tutunma beklemediğimizi ve bu seviye üzerinden paritenin yeniden 

yönünü aşağı çevirebileceğini ifade etmiştik. Dolar endeksinde görülen düşüş hareketi ile 

birlikte 1,1730 seviyesi üzerini test ederek beklediğimiz seviyelere ulaşan parite, 

endeksteki düşüşün sonlanmasının ardından 1,1720 üzerinde tutunamayarak 

kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1615 seviyesinden işlem 

gören EURUSD paritesinin kısa vadede yeniden 1,16 seviyesi altına gerileyebileceğini 

düşünüyoruz. Paritenin bugün içerisinde 1,1560 – 1,1660 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1615 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1600 

seviyesi destek, 1,1640 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1640 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1700, 1,1600 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1545. 

  

 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yeniden 95 seviyesi üzerine çıkmayı başaran ve bu seviyenin 

aşılması ile birlikte yükselişini hızlandıran dolar endeksi, 95,20 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi. Dolar endeksindeki değer kazanımı ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri 

veren altın fiyatları ise 1200 seviyesi altına kadar geriledi. Asya seansında 1195’li 

seviyelere kadar gerileyen altın, bu sabah saatleri itibariyle 1200 seviyesi civarında 

dalgalanıyor. Altındaki genel temel görünümü değerlendirdiğimizde: Eurodaki düşüş 

hareketinin durulması ile birlikte 95 seviyesi civarında istikrar kazanan dolar endeksi, 

yükseliş hareketinin bir kısmını geri vererek kısa vadeli bir düşüş patikasına oturmuş 

durumda. Ayrıca, ABD’de hızlanan enflasyon karşısında faiz artırımlarında çok da aceleci 

davranmak istemeyen FOMC üyelerinin altında orta – uzun vadede yükseliş potansiyeli 

oluşturabileceği görüşündeyiz. Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarında görülen toparlanma 

hareketi küresel enflasyon beklentilerini artırarak enflasyon karşısındaki en önemli 

güvenli limanların başında gelen altın fiyatlarını destekliyor. Tüm bunların etkisi ile 

birlikte altın fiyatlarının kısa vadede 1200 seviyesi üzerinde kalıcı olabileceğini ve ilk 

etapta 1225 ve 1250 seviyelerini hedef haline getirebileceğini düşünüyoruz. Altındaki kısa 

vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1200,36 seviyesinden 

işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1200 seviyesi destek, 1207,02 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1207,02 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1195. 

 

 

XAUUSD (Haftalık, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,902 %0.0 %0.9 %2.2 %7.8 %8.5

DAX 12,364 -%1.0 -%0.2 -%2.0 %3.8 -%4.3

FTSE 7,432 -%1.1 -%1.7 -%3.0 %5.1 -%3.3

Nikkei 22,865 -%0.6 -%0.3 %0.9 %7.3 -%0.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92,723 -%0.6 %4.5 -%3.0 -%20.7 -%19.6

Çin 2,725 -%0.8 -%2.8 -%1.3 -%16.9 -%18.2

Hindistan 38,645 %0.1 %0.0 %3.0 %13.7 %13.6

Endonezya 6,018 -%0.8 -%0.9 -%0.6 -%9.3 -%6.1

Rusya 2,346 %0.6 %2.9 %2.1 %2.5 %11.2

Brezilya 76,678 %0.4 %0.5 -%5.8 -%10.6 %0.4

Meksika 49,548 -%0.2 -%0.2 %0.5 %4.2 %0.4

Güney Afrika 58,668 -%0.2 -%1.7 %2.7 %1.6 -%1.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %5.0 %3.0 %0.2 -%35.2 %16.5

EM VIX 20 %9.4 %0.9 %13.8 -%21.5 %24.7

MOVE 51 %3.3 -%0.5 %9.0 -%19.5 %8.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.5396 %1.1 %7.5 %33.1 %72.1 %72.2

Brezilya 4.054 -%1.3 %2.1 %7.9 %24.8 %22.5

Güney Afrika 14.6887 %2.3 %1.1 %10.6 %24.5 %18.6

Çin 6.8315 %0.2 -%0.4 %0.2 %7.9 %5.0

Hindistan 70.9962 %0.6 %1.7 %3.6 %8.9 %11.2

Endonezya 14730 %0.6 %1.0 %2.1 %7.2 %8.6

CDS *

Türkiye 562.5 62.9 -6.0 184.1 100.1 -3.3

Brezilya 302.2 12.1 45.8 30.9 75.8 33.3

Güney Afrika 230.4 23.8 -17.3 42.5 30.8 12.9

Endonezya 123.8 6.3 -5.9 12.6 32.4 15.9

Rusya 167.6 5.6 -2.5 32.9 33.2 12.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %21.8 0.1 -0.2 3.0 9.8 10.1

Brezilya %12.2 0.1 0.2 1.0 2.6 a.d.

Hindistan %8.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6

Endonezya %8.2 0.3 0.3 0.4 1.6 1.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.9 0.56 0.48 1.72 3.21 a.d.

Brezilya %6.2 0.08 0.54 0.77 1.41 1.68

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.65

Endonezya %4.4 0.06 -0.03 0.04 0.22 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 77.42 %0.4 %7.2 %4.3 %17.7 %15.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 69.8 %0.4 %5.1 %1.5 %13.2 %15.5

Altın - USD / oz 1201.6 -%0.2 %1.2 -%1.8 -%8.8 -%8.2

Gümüş - USD / t oz. 14.438 -%1.8 -%1.6 -%7.2 -%11.6 -%15.8

Commodity Bureau Index 411.42 -%0.1 -%0.7 -%5.0 -%7.3 -%4.8

* 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

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. 

 

 

 

 

 


