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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün TL’nin değer kazanmasının devamı çerçevesinde BİST-100 

endeksi banka endeksindeki alımların eşliğinde günü %1 değer 

kazanarak 106.260 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken yurtdışında 

ise 16:15’de ABD’de açıklanacak olan ADP verileri takip edilecektir. 

Dün gece ABD piyasaları düşüş ile kapanırken, bugün gerek 

Uzakdoğu piyasalarında gerekse ABD vadeli işlemlerinde satıcılı seyir 

görülmektedir. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’un güne hafif satıcılı 

başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BIST dolar bazlı grafiklerde 27.750 cent-

32.000 cent arasında orta vadeli tabanını iki hafta önce aşağı yönde 

kırmıştı. Kurun hızlı gerilemesi ve BIST’in de toparlanması ile 27.750 

cent dün zorlanmaya başlandı ama geçilemedi. 27.750 cent (106.800) 

üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi durumunda, BIST’te orta 

vadeli düşüş baskısı sona erecektir. 106.800 kırılması durumunda ise 

110.500 ilk ara hedefimiz olacaktır. 104.700 ise BIST’in yükseliş 

çabalarının devamı için ana destek noktası görevini görecektir. 

BIST’in 104.700-106.800 aralığında 106.800 direncini zorlamaya 

devam etmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB 2018 para ve kur stratejisi mevcut çerçevenin devamını 

işaret ediyor. 

▪ Kasım Reel Efektif Kur Endeksi aylık bazda %4’lük düşüş 

kaydederek 84,73’e geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Coca-Cola İçecek, %10 ÖTV getirilen içeceklerin konsolide 

hacimlere oranının %13 olduğunu açıkladı. 

▪ Kordsa –ABD’de 100 milyon ABD doları karşılığında ticari 

havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan iki şirketi 

satın almaya karar verdi. 

▪ Mavi analist telekonferansı düzenlendi. 

▪ Migros Kasım ayı mağaza açılışları açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Aralık        Kasım Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

                     Haftalık Portföy Hareketleri (24 Kasım - 1 Aralık)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (24 Kasım - 1 Aralık)

8 Aralık        Ekim Sanayi Üretim Endeksi

11 Aralık      Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Aralık TCMB Beklenti Anketi

12 Aralık      Hazine İhaleleri (2 yıl, 5 yıl)

14 Aralık      Ekim Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                     PPK Toplantısı

15 Aralık      Eylül İşgücü İstatistikleri

                     Kasım Merkezi Bütçe Verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,260 %1.0 %4.1

BIST-30 130,917 %1.3 %4.5

Banka 157,285 %1.9 %6.4

Sanayi 119,099 %0.4 %1.7

Hizmet 75,971 %0.7 %5.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.25 12.25 12.25

2 yıllık bono faizi 13.32 13.35 13.80

10 yıllık bono faizi 12.03 12.08 12.56

Kur

USD/TL 3.86 -%1.5 %1.1

EUR/TL 4.58 -%1.8 %2.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 -%1.7 %2.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 206 195 219

Ortalama işlem hacmi * 1.63 1.69 1.92

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.6x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.79x 0.70x

FD/Satışlar 1.32x 1.43x 1.28x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %47.4 %9.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.6 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %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 2018 para ve kur stratejisi mevcut çerçevenin devamını işaret ediyor  

TCMB dün açıkladığı 2018 yılı Para ve Kur Politikası stratejisinde fiyat istikrarına odaklı 

para politikası duruşunu koruyacağını belirtirken, mevcut politika çerçevesinin devam 

edeceğini söyledi. Bu çerçevede, 

• TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmeye 

devam edilecek olmasın rağmen, para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde 

gerek duyulmayan günlerde 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmayacağını ve mevcut 

likidite politikası ile operasyonel çerçevenin devam edeceğin mesajını verdi. Bu 

çerçevede Geç Likidite Penceresinin de politika aracı olarak kullanılmaya devam 

edeceği anlaşılıyor. 

• TCMB ayrıca 2017 yılının sonunda yaklaşık 20 milyar ABD doları olması beklenen 

reeskont kredisi kullanımının 2018 yılında da benzer seviyede gerçekleşeceğini, 

döviz rezervlerine katkının 2017 yılı sonunda yaklaşık 12,3 milyar dolar, 2018 

yılında ise 18 milyar ABD dolar civarında öngörüldüğünü belirtti.  

• PPK takvimi çerçevesinde yılın ilk toplantısı 18 Ocak tarihinde gerçekleşecek. 

Aynı ayın sonunda ise TCMB’nin çeyrek dönemli Enflasyon raporu açıklanıyor 

olacak. 

 

Kasım Reel Efektif Kur Endeksi 84,73’e geriledi  

Kasım Reel Efektif Kur Endeksi aylık bazda %4’lük düşüş kaydederek 84,73’e geriledi. Bu 

seviye, 2003=100 endeksinin başlangıcından bu yana görülen en düşük seviye oldu. 

Böylelikle Ekim – Kasım dönemindeki toplam değer kaybı %6,5’e ulaştı.  

Türk lirasında Pazartesi gününden bu yana görülen değer kazancının, döviz sepetinin 

4,34’ten 4,23 seviyesi altına taşımış olduğunu görüyoruz. Türk lirasındaki mevcut değer 

kazanımında etkili olan faktörleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

• Dün açıklanan Kasım ayı TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi 

sonrasında piyasalarda artan faiz artırım beklentileri – Kurum olarak Geç Likidite 

Penceresinde 100 bp, Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinde ise 75bp’lık bir 

artırım bekliyoruz.  

• Görece zayıf dolar endeksinin gelişen ülke piyasaları üzerinde yarattığı pozitif 

etki.  

• Son iki ayda Türk lirasında görülen sert değer kaybı – Reel Efektif Kur 

Endeksindeki hareket de bunu yansıtmakta.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 
Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL), %10 ÖTV getirilen maden suyu, nektar, 

meyve suyu, enerji içeceği, limonata, ice tea ve spor içecekleri gibi içeceklerin Türkiye 

hacimlerine %26 ve konsolide hacimlere %13 katkısı olduğunu açıkladı. Coca-Cola 

İçecek’in vergi artışı sonrası raf fiyatlarına zam yapacağını ve talebin bu ürünlerde hafif 

olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz. Ancak ÖTV artışı haberi daha önce birkaç defa 

gündeme geldiği için hisseye etkisi sınırlı olacaktır. 

Kordsa – Şirket ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan 

Fabric Development, Inc. ve Textile Products, Inc. şirketlerini 100 milyon ABD doları 

karşılığında satın alınmasına karar verdi. ABD'deki bu yeni satın alımlarla birlikte 

Kordsa’nın kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon ABD Dolarının üzerinde 

bir artış beklenmektedir. 30 Eylül 2017 itibariyle, Kordsa’nın yıllıklandırılmış net satışları 

664 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Mavi (AL, hedef fiyat 62TL) 3Ç17 sonuçları sonrası analist telekonferansı düzenledi. 

Şirket, 2017’de Türkiye’de 26 mağaza açılışı, FAVÖK marjı iyileşmesi, pozitif nakit akışı 

yaratımı ve borç/FAVÖK rasyosunun 1x altında gerçekleşmesi beklentilerini koruyor. 

Şirket henüz %7 işletme sermayesi/satış rasyosu beklentisi ve %16 üzeri benzer mağaza 

büyümesi (9A17 itibariyle %6 işletme sermayesi/satış rasyosu ve %22 benzer mağaza 

büyümesi) beklentilerini değiştirmiyor. Ancak 2017 sonuçları sonrası orta vadeli 

beklentilerini gözden geçirecek. Ayrıca Mavi Amerika ve Kanada faaliyetlerinin sahibi 

Eflatun şirketindeki %49 hissenin Akarlılar ailesi üyelerinden satın alınmasıyla ilgili 

Mavi’nin acele etmeyeceği belirtildi. Bilindiği üzere Mavi’nin %49 Eflatun hissesini satın 

almak için Şubat 2017’de devreye girecek alım opsiyonu bulunuyor. 

Migros (AL, hedef fiyat 33TL), Kasım ayında 11 mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 

1.883’e ulaştı. Mağaza açılışları beklentiler dahilindedir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün TL’nin değer kazanmasının devamı çerçevesinde BİST-100 endeksi banka 

endeksindeki alımların eşliğinde günü %1 değer kazanarak 106.260 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken yurtdışında ise 16:15’de 

ABD’de açıklanacak olan ADP verileri takip edilecektir. Dün gece ABD piyasaları düşüş ile 

kapanırken, bugün gerek Uzakdoğu piyasalarında gerekse ABD vadeli işlemlerinde satıcılı 

seyir görülmektedir. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’un güne hafif satıcılı başlangıç 

yapmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BIST dolar bazlı grafiklerde 27.750 cent-32.000 cent arasında 

orta vadeli tabanını iki hafta önce aşağı yönde kırmıştı. Kurun hızlı gerilemesi ve BIST’in 

de toparlanması ile 27.750 cent dün zorlanmaya başlandı ama geçilemedi. 27.750 cent 

(106.800) üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi durumunda, BIST’te orta vadeli düşüş 

baskısı sona erecektir. 106.800 kırılması durumunda ise 110.500 ilk ara hedefimiz 

olacaktır. 104.700 ise BIST’in yükseliş çabalarının devamı için ana destek noktası görevini 

görecektir. BIST’in 104.700-106.800 aralığında 106.800 direncini zorlamaya devam 

etmesini bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

TCMB’nin 14 Aralık’taki toplantısında faiz artıracağına yönelik beklentilerin, özellikle de 

beklentilerin üzerinde gelen Kasım ayı TÜFE verilerinin ardından büyük ölçüde artması 

sonrasında Türk lirasında başlayan değerlenme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. 

Dolar endeksinin 93 seviyesi üzerinde tutunuyor olmasına rağmen görece sakin bir seyir 

içerisinde olması, Türk lirasında görülen değerlenme ve Güney Afrika randının skandallar 

ve politik belirsizliklerle dolu Zuma yönetiminin güç kaybediyor olması ile birlikte 

sergilediği sert yükseliş hareketi, kurun dün sabahki bültenimizde de öngördüğümüz 

üzere 384 seviyesi altına kadar sarkmasını sağladı. Bu sabah saatleri itibariyle 3,84 

seviyesi üzerinde hareket etmekte olan USDTRY paritesinin gün içerisinde yeniden 3,84 

seviyesi altına inebileceğini ve 3,80 – 3,83 bandına doğru düşüş hareketinim devam 

ettirebileceğini düşünmekteyiz. Genel teknik görünüme baktığımızda ise: Kurda bu hafta 

içerisinde başlayan bu düşüş hareketinin önümüzdeki haftalarda devam edip etmeyeceği 

açısından kurun bu hafta Cuma günkü kapanışı oldukça önemli olacak. Haftalık kapanışın 

3,90 seviyesi üzerinde olması durumunda kur, orta vadede sürdürdüğü yükseliş kanalının 

üzerinde tutunmuş olacak. Böyle bir durumda kurun yeniden 3.92 – 3.97 bandındaki 

seyrine dönmesi beklenebilir. Ancak, haftalık kapanışın 3,90 seviyesi altında 

gerçekleşmesi, kurdaki düşüşün 3,80 seviyesi altına doğru devam etmesine neden 

olabilir. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan ve piyasalar tarafından Cuma günü 

açıklanacak olan Tarım Dış istihdam verisinin öncü göstergesi olarak kabul edilen ADP 

Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisini yakından takip ediyor olacağız. Kurdaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8461 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8502 seviyesi direnç, 3,8435 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,8502 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8678, 3,8435 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,8290. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket 

etmekte olan EURUSD paritesinin, dolar endeksinin 93 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam edeceği beklentimiz ile birlikte, yükseliş kanalını aşağı yönlü kırabileceğini 

(kanalın alt sınırından aşağı sarkabileceğini) ve 1,18 seviyesine doğru geri çekilebileceğini 

düşündüğümüzü belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere kısa vadeli yükseliş kanalını dün 

itibariyle aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, 1,1800 seviyesini test ederek beklediğimiz 

hareketi gerçekleştirdi. Bu sabah saatleri itibariyle kayıplarının bir kısmını telafi ederek 

1,1830 seviyesi üzerine çıkmış olan paritenin, 1,18 seviyesine denk gelen 20 günlük 

hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada paritenin bir 

süre 1,18 – 1,1860 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini bekleyebiliriz. Bugün 

ABD’den gelecek olan ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisini yakından 

izliyor olacağız. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1838 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1818 seviyesi destek, 1,1861 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1861 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1887, 1,1818 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1758. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin, Cumhuriyetçilerin vergi reformunun Senato’dan geçmesi ile birlikte 93 

seviyesi üzerinde tutunuyor olması ile birlikte düşüş hareketini sürdüren altın fiyatları, 

dün 1260’lı seviyelere kadar gerileyerek yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine indi. 

Ancak bu noktada, 1260 seviyesinin çok belirgin ve güçlü bir destek noktası olduğunu 

görmekteyiz. Dolayısı ile altın fiyatlarının bu seviyeyi aşağı yönlü kırmakta 

zorlanabileceğini ve 1260 seviyesi civarından yönünü yukarı çevirerek kayıplarının bir 

kısmını telafi edebileceğini düşünmekteyiz. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından, 

bugün içerisinde ABD’den gelecek olan ve piyasalar tarafından Cuma günü açıklanacak 

olan Tarım Dış istihdam verisinin öncü göstergesi olarak kabul edilen ADP Özel Sektör 

Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisini yakından takip ediyor olacağız. Altındaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1266,67 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1270 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1262. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Aralık 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,630 -%0.4 %0.1 %1.5 %8.2 %17.5

DAX 13,049 -%0.1 -%0.1 -%3.1 %2.8 %13.7

FTSE 7,328 -%0.2 -%1.8 -%3.1 -%2.6 %2.6

Nikkei 22,622 -%1.7 -%1.5 -%1.3 %11.4 %16.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,260 %1.0 %4.1 -%6.9 %8.1 %36.0

Çin 3,304 -%0.6 -%1.6 -%3.1 %5.9 %5.8

Hindistan 32,802 -%0.2 -%2.6 -%3.0 %4.9 %22.9

Endonezya 6,000 %0.6 -%0.6 -%0.3 %5.7 %13.9

Rusya 2,114 -%0.3 -%1.7 %1.6 %13.0 -%5.3

Brezilya 72,546 -%0.7 -%2.1 -%2.4 %15.2 %20.5

Meksika 47,463 %0.6 %0.5 -%3.1 -%3.6 %4.0

Güney Afrika 58,977 -%1.1 -%1.8 -%1.7 %12.9 %16.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%3.0 %13.0 %20.5 %12.5 -%19.3

EM VIX 18 -%6.0 %0.6 %12.2 %11.9 -%19.7

MOVE 49 %1.0 %9.6 %9.3 -%7.1 -%31.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8444 -%0.8 -%3.0 %0.4 %9.1 %9.1

Brezilya 3.2424 -%0.1 %0.9 -%0.3 -%1.7 -%0.2

Güney Afrika 13.4489 -%0.5 -%1.6 -%4.6 %5.8 -%2.1

Çin 6.6193 %0.0 %0.2 -%0.2 -%2.7 -%4.7

Hindistan 64.385 %0.0 %0.0 -%0.5 %0.0 -%5.2

Endonezya 13519 -%0.1 %0.1 %0.0 %1.8 %0.3

CDS *

Türkiye 187.3 -4.8 -12.6 6.2 -32.7 26.8

Brezilya 161.5 -5.9 1.9 -7.0 -49.9 28.3

Güney Afrika 173.1 -0.5 -6.5 -9.9 -13.8 a.d.

Endonezya 93.5 -0.4 -0.1 -1.3 -19.5 14.9

Rusya 129.8 -0.2 1.4 -6.6 -11.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 -0.1 2.3 -0.2 1.7 0.6

Brezilya %10.3 0.0 0.1 0.2 -0.6 a.d.

Güney Afrika %9.2 -0.1 0.0 -0.1 0.7 0.2

Hindistan %7.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5

Endonezya %6.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 -0.16 -0.08 -0.21 -0.32 -1.03

Güney Afrika %4.7 0.00 0.00 -0.14 0.19 -0.23

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

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.86 %0.7 -%1.2 -%2.2 %27.1 %10.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.62 %0.3 -%0.6 %0.5 %21.6 %7.3

Altın - USD / oz 1261.6 -%1.0 -%2.6 -%1.6 -%1.4 %9.5

Gümüş - USD / t oz. 15.973 -%1.9 -%5.0 -%7.3 -%9.1 -%0.1

Commodity Bureau Index 428.82 -%0.4 %0.0 -%0.3 -%1.5 %1.4

* 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. 

 

 


