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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün ağırlıklı olarak banka endeksindeki satışlara bağlı olarak %0,99 

değer kaybeden BİST-100 endeksi günü 105.304’den kapattı. 

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmazken, 

küresel piyasalardaki gelişmelerin Borsa İstanbul üzerinde etkili 

olmasını bekliyoruz. Bu sabah itibariyle GOÜ para birimlerinde 

dalgalı bir seyir söz konusu iken Uzakdoğu Asya piyasalarının hafif 

satıcılı olduğunu görüyoruz. ABD vadeli işlemlerinde ise alıcılı bir 

seyir söz konusudur. Dün yaşanan düşük hacimli düşüşten sonra bu 

sabah BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir başlangıç olmasını 

bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda ise, BİST-100 endeksinde 104.700-

106.800 bandında 106.800 direncini zorladık ama geçemeyince 

düşen bir hacimle 105.000’ne geri döndük. Haftanın geri kalanında 

da 104.700/105.000 destek bölgesinde tutunup 106.800’ü 

zorlamasını bekliyoruz. Düşen trendin kırılmış olması, trend 

göstergelerin ortalamaların üzerine çıkması ve momentum 

göstergesinin yeniden pozitif bölgeye yükselmesi nedeniyle kısa 

vadede iyimserliği sürmesini bekliyoruz. İyimserliğin kısa vadeden 

orta vadeye geçmesi için ise haftalık bazda 106.800’ün üzerinde 

kapanış görmek gerekiyor. 106.800 kırılması durumunda 110.500 

seviyelerine doğru devamı beklenebilir. Bugün dünkü hacimsiz geri 

çekilme sonrasında yeniden 106.300/106.800’e yönelim yaşanmasını 

bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün TCMB haftalık verilerinin yanı sıra Hazine’nin Kasım Nakit 

Bütçe verileri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Isuzu – 18.6 milyon Euro sipariş aldı. 

▪ İskenderun Demir Çelik - Bugün 0,27 TL brüt (0.2694312 TL 

net) kâr payı dağıtacak. 

▪ Kristal Kola –Didi marka soğuk çay ihalesini kazandı. 

▪ TAV Havalimanları - Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Aralık        Ekim Sanayi Üretim Endeksi

11 Aralık      Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Aralık TCMB Beklenti Anketi

                     3Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

12 Aralık      Hazine İhaleleri (2 yıl, 5 yıl)

14 Aralık      Ekim Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                     PPK Toplantısı

                     Haftalık Portföy Hareketleri (1 - 8 Aralık)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (1 - 8 Aralık)

15 Aralık      Eylül İşgücü İstatistikleri

                     Kasım Merkezi Bütçe Verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,304 -%0.9 %2.9

BIST-30 129,463 -%1.1 %2.9

Banka 154,811 -%1.6 %3.4

Sanayi 118,166 -%0.8 %1.7

Hizmet 75,826 -%0.2 %3.4

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 13.36 13.32 13.86

10 yıllık bono faizi 12.01 12.03 12.65

Kur

USD/TL 3.85 -%2.5 -%0.2

EUR/TL 4.56 -%2.8 %1.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.20 -%2.6 %0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 205 194 221

Ortalama işlem hacmi * 1.71 1.69 1.89

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.78x 0.69x

FD/Satışlar 1.32x 1.42x 1.27x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %47.1 %9.5

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 

Bugün TCMB haftalık verilerinin yanı sıra Hazine’nin Kasım Nakit 

Bütçe verileri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da 24 Kasım – 1 Aralık TCMB haftalık yabancı portföy hareketleri ile 

para ve banka istatistikleri açıklanıyor olacak.  

• Yılbaşından bu yana hisse senedinde net yabancı girişi 3,1 milyar dolar, bono 

piyasasında 6,8 milyar dolar.  

• TCMB brüt döviz rezervleri: 96,4 milyar dolar (24 Kasım) (bir önceki aya göre 1,8 

milyar dolar artış oldu) 

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 193,5 milyar dolar (24 Kasım) – Eylül 

ortasından beri YP mevduatlarda 8,8 milyar dolar gerileme hesaplıyoruz. Ancak 

son üç haftadır gerilemenin durduğu hatta yaklaşık 2,4 milyar dolar yükseliş 

olduğu dikkat çekti. 

Saat 17:30’da ise Hazine Kasım Nakit Bütçe verilerini açıklayacak. 

• Ocak-Ekim döneminde nakit açık 44,9 milyar TL olurken, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %100’e yakın bir kötüleşme kaydetmişti. Faiz dışı denge rakamı 

ise geçen senenin ilk on ayında toplamda 4,8 milyar TL’lik bir fazla vermeyi 

başarırken, bu sene 6,4 milyar TL açık kaydetti. 

• OVP hedefleri çerçevesinde Kasım-Aralık aylarında harcamalar kalemlerinde 

önemli artışlar görülebilir.  

• Nakit bütçe verileri ayın 15’inde açıklanacak olan merkezi bütçe verileri için 

önemli bir indikatör niteliğinde. 

• Merkezi Bütçe / GSYİH oranının 2017 için OVP paralelinde %2’ye yakın 

gerçekleşmesini bekliyoruz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Isuzu - İsrail distribütörü Universal Trucks Israel Ltd.'nin kazanmış olduğu bir 

ihale kapsamında distribütörümüzden yaklaşık 18,6 Milyon Euro tutarında bir sipariş 

alınmış ve teslimata ilişkin sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu sipariş ile ilgili 

teslimatlara 2018 yılı içerisinde başlanması ve teslimatların 2019 yılı içerisinde 

tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin 30 Eylül 2017 itibariyle yıllıklandırılmış net 

satışları 229 milyon Euro seviyesindedir. 

İskenderun Demir Çelik – Bugün 0,27 TL brüt (0.2694312 TL net) kâr payı dağıtacak. 

Kristal Kola - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış 

olduğu 4.500.000 adet 2.5 lt pet ambalajlı, 13.000.000 adet 500 ml alüminyum kutu 

ambalajlı ve 14.500.000 adet 330 ml alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay 

ihalesini kazandı. 

TAV Havalimanları - Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. Kasım ayında toplam yolcu 

sayısı, yıllık bazda, %20 artış kaydetti. İç hat yolcu sayısı %16 büyürken dış hat yolcu 

sayısı ise %24 arttı. Ocak-Kasım döneminde yolcu sayısı, yıllık bazda, %9 büyüdü. İç hat 

yolcu sayısı %7 artarken dış hat yolcu sayısı ise %11 büyüdü. Şirket 2017 yılına ait yolcu 

sayısındaki artışı %6-8 arasında olmasını beklemekte olup açıklanan yolcu sayısı büyüme 

rakamı beklentinin hafif üzerindedir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün ağırlıklı olarak banka endeksindeki satışlara bağlı olarak %0,99 değer kaybeden 

BİST-100 endeksi günü 105.304’den kapattı. 

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmazken, küresel piyasalardaki 

gelişmelerin Borsa İstanbul üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Bu sabah itibariyle GOÜ 

para birimlerinde dalgalı bir seyir söz konusu iken Uzakdoğu Asya piyasalarının hafif 

satıcılı olduğunu görüyoruz. ABD vadeli işlemlerinde ise alıcılı bir seyir söz konusudur. 

Dün yaşanan düşük hacimli düşüşten sonra bu sabah BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir 

başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda ise, BİST-100 endeksinde 104.700-106.800 bandında 106.800 

direncini zorladık ama geçemeyince düşen bir hacimle 105.000’ne geri döndük. Haftanın 

geri kalanında da 104.700/105.000 destek bölgesinde tutunup 106.800’ü zorlamasını 

bekliyoruz. Düşen trendin kırılmış olması, trend göstergelerin ortalamaların üzerine 

çıkması ve momentum göstergesinin yeniden pozitif bölgeye yükselmesi nedeniyle kısa 

vadede iyimserliği sürmesini bekliyoruz. İyimserliğin kısa vadeden orta vadeye geçmesi 

için ise haftalık bazda 106.800’ün üzerinde kapanış görmek gerekiyor. 106.800 kırılması 

durumunda 110.500 seviyelerine doğru devamı beklenebilir. Bugün dünkü hacimsiz geri 

çekilme sonrasında yeniden 106.300/106.800’e yönelim yaşanmasını bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının Senato’dan geçmesinin ardından 93 seviyesi üzerinde 

tutunmayı başaran dolar endeksi, dün öğle saatlerinde açıklanan ABD ADP Özel Sektör 

Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisinin piyasa beklentilerini karşılaması sonrasında hızla 

yükselerek 93,60 seviyesi üzerini test etti. Bununla birlikte USDTRY paritesi de 3,86 

seviyesi üzerine çıksa da kur kısa süre içerisinde kazançlarını geri vererek yeniden 3,85 

seviyesi civarındaki seyrine döndü. Bu sabah saatleri itibariyle 3,85 seviyesi civarında 

hareket etmekte olan USDTRY paritesinin gün içerisinde yeniden 3,85 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 Cuma günkü kapanışı oldukça önemli olacak. Haftalık kapanışın 3,90 seviyesi 

üzerinde olması durumunda 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 veri açısından 

boş geçecek. ABD’den gelecek on Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi dışında takip 

edebileceğimiz önemli bir verimiz bulunmuyor. Ancak, ABD’de hükümetin 

kapanabileceğine yönelik oluşan endişeli havanın dolar endeksini etkilediği görülebilir. 

Hatırlayacağımız üzere ABD’de Kongre'den Eylül sonunda geçen geçici bütçe, federal 

kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık 

gecesi Washington yerel saatiyle 23.59'a kadar kabul edilmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 

milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13. 

kez geçici olarak kapanacak. Bu cephedeki gelişmeleri yakından izliyor olacağız. Kurdaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8522 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8678 seviyesi direnç, 3,8502 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,8678 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8861, 3,8502 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,8435. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde açıklanan ABD ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi 

verisinin piyasa beklentilerini karşılaması sonrasında sert bir yükseliş hareketi sergileyen 

dolar endeksi, 93,60 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksinde dün görülen değerlenme 

sonrasında düşüş hareketini hızlandıran EURUSD paritesinin, 20 günlük hareketli 

ortalamasını aşağı yönlü kırarak 1,18 seviyesi altına sarkmış olduğunu görüyoruz. Bu 

noktada EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,1750 – 1,1815 seviyeleri arasında dalgalı 

bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Ancak paritenin 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı 

yönlü kırmış olması dolayısı ile mevcut kısa vadeli düşüş eğiliminin korunabileceği 

görüşündeyiz. Paritenin kısa vadede 1,17 seviyesini hedefleyebileceğini ve yükselişlerin 

satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bugün veri açısından sakin geçecek. 

Almanya’dan gelecek on Sanayi Üretimi ve ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik 

Başvuruları verilerini izliyor olacağız. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1796 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi 

destek, 1,1815 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1815 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki yükseliş hareketini hızlanması ile birlikte satıcılı eğilimini sürdüren 

altın fiyatları, dünkü sert geri çekilme hareketine rağmen 1260 seviyesi üzerindeki seyrini 

korumakta. Dün sabahki analimizde, 1260 seviyesinin çok belirgin ve güçlü bir destek 

noktası olduğunu belirtmiş, altın fiyatlarının bu seviyenin altına inmesinin zor oluğunu 

ifade etmiştik. Dünkü sert satış baskısına rağmen 1260 desteği üzerinde kalmayı başaran 

altın fiyatlarının, bu seviye üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz. Altındaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1263,01 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1262 seviyesi destek, 1265,28 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1265,28 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1270, 1262 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1260. 

 

 

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 2,629 %0.0 %0.1 %1.5 %8.1 %17.4

DAX 12,999 -%0.4 -%0.5 -%2.8 %2.6 %13.2

FTSE 7,348 %0.3 -%0.6 -%2.2 -%1.7 %2.9

Nikkei 22,177 %1.2 -%1.3 -%2.2 %12.3 %17.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,304 -%0.9 %2.9 -%6.2 %7.9 %34.8

Çin 3,294 -%0.6 -%1.3 -%4.1 %4.3 %5.5

Hindistan 32,597 %0.7 -%1.0 -%1.6 %5.0 %23.3

Endonezya 6,036 -%0.2 -%0.7 -%0.7 %5.3 %13.7

Rusya 2,124 %0.5 %0.0 -%1.5 %13.7 -%4.9

Brezilya 73,268 %1.0 %0.8 %1.2 %16.0 %21.7

Meksika 46,973 -%1.0 -%1.4 -%4.1 -%4.7 %2.9

Güney Afrika 58,010 -%1.6 -%4.0 -%3.6 %11.3 %14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.7 %3.0 %17.2 %5.5 -%21.5

EM VIX 19 %5.8 %0.7 %18.7 %17.6 -%15.0

MOVE 49 %0.2 %8.3 %9.5 -%7.3 -%31.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8501 %0.1 -%2.8 %0.5 %9.5 %9.3

Brezilya 3.2351 -%0.2 -%0.3 -%0.5 -%1.3 -%0.5

Güney Afrika 13.514 %0.5 -%1.0 -%4.1 %5.4 -%1.6

Çin 6.6149 -%0.1 %0.0 -%0.3 -%2.7 -%4.8

Hindistan 64.5188 %0.2 %0.3 -%0.2 %0.1 -%5.0

Endonezya 13539 %0.1 %0.3 %0.1 %1.8 %0.5

CDS *

Türkiye 186.5 -0.8 -19.3 8.0 -28.7 17.8

Brezilya 162.6 1.1 -7.0 -4.1 -50.3 19.9

Güney Afrika 174.4 1.3 -10.0 -6.8 -14.3 a.d.

Endonezya 94.2 0.7 0.4 -2.3 -17.9 10.7

Rusya 130.2 0.5 1.6 -7.0 -10.9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.3 -0.2 1.7 0.6

Brezilya %10.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.7 a.d.

Güney Afrika %9.2 0.0 -0.1 -0.1 0.7 0.3

Hindistan %7.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5

Endonezya %6.5 0.0 0.0 -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 0.03 -0.12 -0.18 -0.23 -1.00

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 61.22 -%2.6 -%3.0 -%4.7 %22.1 %7.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.96 -%2.9 -%2.3 -%2.4 %16.1 %4.2

Altın - USD / oz 1262.8 %0.1 -%1.5 -%1.5 -%2.4 %9.6

Gümüş - USD / t oz. 15.868 -%0.7 -%3.6 -%7.9 -%10.4 -%0.8

Commodity Bureau Index 427.97 -%0.2 -%0.3 -%0.5 -%1.7 %1.2

* 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. 

 

 


