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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün alıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,62 değer 

artışıyla 104.548 seviyesinden kapattı. Yükseliş banka endeksi 

önderliğinde oldu.  Bugün yurtiçinde önemli veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında ise ABD’de açıklanacak olan Ağustos ayı 

fabrika sipariş verileri yatırımcılar tarafından yakından takip 

edileceğini düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya 

piyasalarında karışık bir seyir mevcut olup, GOÜ para birimlerinin 

ABD dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. Bugün BİST-100 

endeksinde 104.300’den gelen kanal desteği ile pozitif ivmesini 

sürdürmesini ve 105.000/105.300 direnç bölgesini zorlamasını 

bekliyoruz. İvme ve momentum zayıf olduğu için bu direnç bölgesini 

BİST-100 endeksi kolay geçemeyebilir. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 104,941, 105,335 ve 105,758 dirençlerini ve 104,125, 

103,702 ve 103,308 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu çekirdek enflasyondaki 

bozulmayı tekrar işaret etti. 

▪ Eylül Reel Efektif Kur Endeksi 90,3 olarak açıklandı. 

▪ Cumhurbaşkanı İran ziyareti sonrasında ortak basın toplantısı 

yapıldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Borsa İstanbul Eylül ayı yabancı işlemleri verilerini açıkladı. 

▪ Kardemir Ocak-Eylül 2017 dönemi üretim ve satış rakamlarını 

açıkladı. 

▪ Türk Traktör - Eylül’de yurtiçi traktör satışlarında %23 yıllık artış 

ve ihracatta %63 yıllık artış gösterdi. 

▪ Usaş Yatırım Holding hisseleri, Işıklar Enerji ve Yapı Holding’e 

devrolması nedeniyle bugün kottan çıkartılacaktır. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Ekim          Haftalık Portföy Hareketleri (22-29 Eylül)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

6 Ekim          Eylül Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ekim          Ağustos Sanayi Üretim Endeksi

11 Ekim        Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikelri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,548 %0.6 %3.3

BIST-30 127,971 %0.6 %2.9

Banka 167,468 %1.8 %3.2

Sanayi 118,754 %0.1 %4.3

Hizmet 68,591 %0.3 %2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 #N/A N/A

AOFM 11.96 11.97 11.98

2 yıllık bono faizi 11.98 11.90 11.93

10 yıllık bono faizi 11.03 11.01 11.05

Kur

USD/TL 3.56 -%0.1 %3.6

EUR/TL 4.19 %0.1 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.88 %0.0 %2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 222 214 241

Ortalama işlem hacmi * 1.64 1.60 1.68

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.46x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %43.2 %13.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.7 %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 

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu çekirdek enflasyondaki 
bozulmayı tekrar işaret etti 

Rapora ilişkin olarak iki unsuru ön plana çıkarmak istiyoruz. (i) Birkaç unsuru ön plana 

çıkarabiliriz. (i) Çekirdek tarafındaki yükselişin Eylül ayından büyük bir kısmının giyim 

fiyatlarından kaynaklandığını belirtmişti. TCMB’nin buna ek olarak şöyle bir söylemi var: “ … 

bu etki arındırıldığında da yükselişin sürdüğü görülmüştür.” (ii) Diğer taraftan hizmet fiyatları 

ile ilgili ilgili değerlendirmeyi tekrar etmek gerekirse “Lokanta-otel grubunda konaklama 

fiyatları aylık bazda yurt ücretlerine bağlı olarak önemli ölçüde yükselmiştir. Kira grubunda 

2008 yılından bu yana en yüksek Eylül ayı fiyat artışı gözlenmiştir. Bu dönemde eğitim 

hizmetleri fiyatları aylık bazda yüzde 2,09 ile yüksek oranlı artışını sürdürmüş, bu gelişmede 

okul öncesi eğitim ve ilköğretim ücretleri belirleyici olmuştur. Bunun yanında, haberleşme 

hizmetlerinde cep telefonu görüşme ücretlerinde artış gözlenmiştir.”  

• Her iki unsur da çekirdek tarafındaki yükselişi ve özellikle fiyatlama davranışları 

üzerinde olumsuz etkisinin en önemli sorun olarak karşımızda olduğunu 

görüyoruz. Zira TCMB iletişim notlarında da bunun özellikle altını çiziyor. Bu 

çerçevede sıkı duruşun önümüzdeki aylarda da korunacağını düşünüyoruz. 

AOFM’nin 1Ç18 sonuna kadar %12 seviyesinde tutulacağını düşünüyoruz.  

Ancak manşet enflasyondaki düşüşün gelecek yıl ilk yarıda hızlanacağı 

beklentimiz çerçevesinde Nisan PPK toplantısında kademeli bir faiz indirimi 

gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. 

Eylül Reel Efektif Kur Endeksi 90,3 olarak açıklandı 

TCMB Eylül Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 90,3 olarak açıklandı. Açıklanan verinin bir 

piyasa etkisi yok.  Bir önceki aya göre %0,7 oranında bir reel değer kazanımı görülüyor. 

Ancak Eylül seviyesi halen yıllık anlamda %9,5 oranında reel değer kaybını işaret ediyor. 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, REKE -2 standart sapma seviyesinde kalmaya 

devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı İran ziyareti sonrasında ortak basın toplantısı yapıldı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte Tahran’da düzenlenen 

basın toplantısında konuştu. Bu çerçevede; (i) İran’la yerli para ile ticaret kararı alındığı 

belirtildi, (ii) Türkiye ve İran merkez bankalarının önümüzdeki hafta bir araya geleceği 

söylendi, (iii) Enerji sektöründeki işbirliğinin yoğunlaştırılması konusundaki kararlılığın 

görüşmelerde ortaya konmasının yanı sıra, turizm konusunun da gündeme geldiği belirtildi.  

• İran’la dış ticaret ilişkilerimiz: (Ağustos itibariyle yıllık kümülatif veriler) Total dış 

ticaret hacmi: 10,6 milyar dolar  – toplam ticaret hacmi içindeki payı %2,9 – 

ambargonun kalkması sonrasında henüz dış ticaret rakamlarına önemli ölçüde 

yansıyan bir iyileşme olmadığı görülüyor. İhracat: 3,7 milyar dolar (toplam ihracat 

içindeki payı %2,4), İthalat: 6,9 milyar dolar (toplam ithalat içindeki payı %3,2)  

• İran’la turizm ilişkileri: (Ağustos itibariyle yıllık kümülatif veriler) İran’dan gelen 

turist sayısı 2,1 milyon -- toplam yabancı ziyaretçi sayısının %7’si, gelen turist 

sayısında geçen yıllara göre önemli oranda iyileşme görülüyor. 2016 yılsonu pay: 

%6,6 , 2015 yılsonu pay: %4,7 

 

Sıkı duruşun önümüzdeki 

aylarda da korunacağını 

düşünüyoruz. AOFM’nin 

1Ç18 sonuna kadar %12 

seviyesinde tutulacağını 

düşünüyoruz.   

İran’la yerli para ile ticaret 

kararı alındığı belirtildi.   
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Söz konusu basın toplantısında ayrıca bölgesel konular çerçevesinde açıklamalar oldu:  

• Erdoğan, üçlü mekanizmalar şeklinde çalışılan Irak sorununun, gündemdeki ilk 

madde haline gelmiş vaziyette olduğunu belirtti.  

• Bu çerçevede Kuzey Irak referandumu sonrasında IKBY’ye karşı atılan çeşitli adımlar 

olduğunu ve bundan sonra daha ağırlaştırılarak atılacak adımlar olacağını belirtti. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Borsa İstanbul, Eylül ayı yabancı işlemleri verilerini açıkladı. Buna göre; 

Yabancılar Borsa İstanbul’da Eylül ayında 321 milyon ABD doları net satış 

gerçekleştirdiler. Ocak-Eylül dönemi göz önünde bulundurulduğunda 1.793 milyon dolar 

alım gerçekleştirildiği görülüyor. 

IPEKE (33mn dolar), ULUSE (14mn dolar), TUPRS (10mn dolar), KOZAA (9mn dolar) ve 

PETKM (9mn dolar) en çok alınan hisseler oldu.   

HALKB (61mn dolar), ARCLK (36mn dolar), GARAN (36mn dolar), ASELS (34mn dolar) ve 

EKGYO (31mn dolar) en çok satılan hisseler oldu. 

Bankacılık hisselerinde net satış 156 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Kardemir Ocak-Eylül 2017 dönemi üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre ilk 

dokuz ayda şirketin sıvı çelik üretimi yüzde 12 artarak 1,8 milyon tona ulaştı. Şirketin esas 

ürün satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artış göstererek 1 milyon 

439 bin tondan 1 milyon 745 bin tona ulaştı. İlk dokuz aylık gelişmeler şirketin 

planlandığı şekilde yılın tamamında sıvı çelik üretimini 2 milyon 450 bin ton’a 

çıkaracağına ima etmektedir. Verilerin hisse üzerine önemli bir etkisinin olmasını 

beklemiyoruz. 

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95 TL) Eylül’de yurtiçi traktör satışlarında %23 yıllık artış 

ve ihracatta %63 yıllık artış gösterdi. Toplam satışlar yıllık %31 yükseldi. 9A17’de yurtiçi 

satışlar %10 yıllık büyürken, ihracat %2 daraldı. Yurtiçi satışlardaki yıl başından bu yana 

görülen yıllık büyüme bizim 2017’de beklediğimiz %5 büyümenin üzerinde. Veri sonrası 

tahminlerimizi güncellemeyi planlıyoruz.  

Usaş Yatırım Holding hisseleri, Işıklar Enerji ve Yapı Holding’e devrolması nedeniyle 

bugün kottan çıkartılacaktır. 1 lot Usaş Yatırım Holding hissesi karşılığında ise 1.6473 lot 

Işıklar Enerji ve Yapı Holding hissesi verilecektir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün alıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,62 değer artışıyla 104.548 

seviyesinden kapattı. Yükseliş banka endeksi önderliğinde oldu.  

Bugün yurtiçinde önemli veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında ise ABD’de 

açıklanacak olan Ağustos ayı fabrika sipariş verileri yatırımcılar tarafından yakından takip 

edileceğini düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık bir 

seyir mevcut olup, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kaybettiğini 

görüyoruz.  

Bugün BİST-100 endeksinde 104.300’den gelen kanal desteği ile pozitif ivmesini 

sürdürmesini ve 105.000/105.300 direnç bölgesini zorlamasını bekliyoruz. İvme ve 

momentum zayıf olduğu için bu direnç bölgesini BİST-100 endeksi kolay geçemeyebilir. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 104,941, 105,335 ve 105,758 dirençlerini ve 104,125, 

103,702 ve 103,308 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ekim 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

USD/TL 

USDTRY paritesi dün 3,56 seviyesine gerilemiş olsa da, öğle saatlerinde açıklanan ABD 

ISM Hizmet Endeksi verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında kurdaki 

kayıpların geri alındığını ve 3,5780 seviyesinin üzerinin test edildiğini gördük. Kurun 

bugün içerisinde 3,56 – 3,58 seviyeleri arasında dalgalanmasını bekliyoruz. Dolar endeksi, 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına kimi getireceği sorusunun piyasalarda 

yarattığı bilinmezliği rağmen 93 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolayısı ile 

kurda, dolar endeksindeki güçlü görünümün etkisi ile birlikte, olası düşüş hareketlerinin 

sınırlı kalacağını ve alım fırsatı vereceğini düşünmekteyiz. Kurun kısa vadede 3,51 

seviyesi altına gerilemesini beklemiyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika 

Siparişleri verisini takip ediyor olacağız. Ayrıca gün içerisinde Fed üyelerinden gelecek 

açıklamalar da yakından izlenecek. Yarın ise Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik 

Kazançlar verilerini görüyoruz olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 3,5719 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5720 seviyesi direnç, 3,5636 seviyesi ise destek konumunda. 3,5720 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,58, 3,5636 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,55. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün ABD cephesinden gelen verilerin ülkedeki hizmet aktivitesinin Eylül ayında 

hızlandığına işaret etmesi, dolar endeksinin 93,30 seviyesi üzerinde tutunmasını sağladı. 

Dolar endeksindeki yükseliş hareketi ve Almanya seçimlerinin ardından zayıflayan euro 

ile birlikte 1,18 seviyesi altında hareket etmeye devam eden EURUSD paritesi, günlük 

grafiğindeki yükseliş trendini aşağı yönlü kırması sonrasında düşüş potansiyeli taşımaya 

devam ediyor. Bu noktada paritenin kısa vadede satıcılı seyrini sürdürmesini ve 1,17 

seviyesi altını hedef almasını beklemekteyiz. Bugün öğle saatlerinde açıklanacak olan 

Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız. Ayrıca gün içerisinde 

Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da yakından izlenecek. Yarın ise ABD’den gelecek 

Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri paritedeki kısa vadeli 

gidişat açısından önemli olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1759 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1758 seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861 1,1711 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1640. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD'de ISM hizmet endeksi Eylül'de 59,8'e yükselerek 2005 yılının Ağustos ayından bu 

yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ABD 

hizmet sektörü verisi sonrasında dolar endeksi yeniden 93,30 seviyesi üzerine yükselerek 

sabah saatlerindeki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bu noktada, 93 seviyesi üzerinde 

tutunmayı başaran dolar endeksinin, yılın ilk yarısına kıyasla söylemlerini daha 

şahinleştiren Fed üyeleri iyileşmeye başlayan ABD verileri ile birlikte yükseliş hareketini 

sürdürmesi ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesi beklenebilir. Dolayısı ile altındaki genel 

beklentimiz, mevcut yukarı yönlü hareketin teknik bir düzeltme olarak sınırlı kalması ve 

düşüş hareketinin kısa vadede 1260 seviyesini hedef alacak şekilde devam etmesi 

yönünde. Ancak mevcut yukarı yönlü düzeltmenin biraz daha payı olabilir. Altının bugün 

içerisinde 1275 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 1280 seviyesine doğru 

yönelmesi beklenebilir. Ancak, mevcut yükselişin düzeltme hareketi olarak sınırlı 

kalacağını düşünmemiz ile birlikte, yükseliş hareketlerinin satış fırsatı verebileceği 

kanaatindeyiz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1275,08 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1275 

seviyesi destek, 1277,76 seviyesi ise direnç konumunda. 1277,76 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1283, 1275 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1272. 

 

 

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 2,538 %0.1 %1.2 %3.3 %7.9 %13.4

DAX 12,971 %0.5 %2.9 %7.0 %6.2 %13.0

FTSE 7,468 %0.0 %2.1 %1.3 %1.9 %4.5

Nikkei 20,627 %0.0 %1.3 %6.4 %9.4 %7.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,548 %0.6 %3.3 -%4.0 %17.4 %33.8

Çin 3,349 %0.3 -%0.1 -%0.5 %3.9 %7.9

Hindistan 31,672 %0.0 %1.7 -%0.4 %5.7 %19.0

Endonezya 5,951 -%0.5 %1.4 %1.6 %4.4 %11.9

Rusya 2,077 %0.0 -%0.2 %3.6 %1.0 -%7.0

Brezilya 76,591 -%0.2 %3.8 %6.2 %18.2 %27.2

Meksika 50,565 -%0.1 %0.8 %0.5 %2.8 %10.8

Güney Afrika 56,750 %0.7 %2.8 %1.1 %7.1 %12.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %1.3 -%2.4 a.d. -%18.3 -%31.4

EM VIX 16 -%1.5 -%9.3 a.d. -%6.5 -%30.0

MOVE 54 -%0.2 %4.6 a.d. -%15.9 -%23.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5724 %0.0 -%0.1 a.d. -%2.9 %1.4

Brezilya 3.133 -%0.3 -%1.9 -%0.3 %1.3 -%3.6

Güney Afrika 13.5726 -%0.6 -%0.1 %4.6 -%0.4 -%1.2

Çin 6.6528 -%0.1 %1.0 %0.9 -%3.4 -%4.2

Hindistan 65.01 -%0.7 -%1.1 %1.5 a.d. -%4.3

Endonezya 13477 -%0.5 %0.3 %1.0 %1.1 %0.0

CDS *

Türkiye 177.9 -3.1 -10.6 29.3 -40.5 -22.3

Brezilya 185.4 -4.1 -15.0 13.2 17.8 -9.7

Güney Afrika 177.2 -3.2 -12.8 24.2 a.d. a.d.

Endonezya 100.9 -1.1 -3.3 4.0 -9.5 -8.4

Rusya 133.0 -2.2 -11.9 6.6 5.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.0 1.3 a.d. 0.0 -0.4

Brezilya %9.8 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.0 0.1 -0.3 -0.3

Hindistan %6.7 0.1 0.0 0.2 a.d. 0.2

Endonezya %6.5 0.0 0.0 -0.2 -0.5 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 0.01 0.54 a.d. -0.40 -0.84

Brezilya %4.4 0.01 -0.11 a.d. -0.34 -1.11

Güney Afrika %4.7 0.00 0.03 0.21 -0.15 -0.21

Endonezya %3.5 -0.02 0.03 a.d. -0.37 -0.85

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.8 -%0.4 -%3.6 %6.6 %3.0 -%1.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.98 -%0.9 -%4.1 a.d. -%2.1 -%7.0

Altın - USD / oz 1273.7 %0.2 -%0.8 a.d. %1.5 %10.6

Gümüş - USD / t oz. 16.624 -%0.2 -%0.7 a.d. -%9.3 %4.0

Commodity Bureau Index 429.02 %0.3 %0.0 a.d. %0.0 %1.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 


