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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün küresel piyasalardaki olumlu hava ve TL’deki değer 

kazanımlarının az miktarda olsa bile devam etmesine bağlı olarak 

BİST-100 endeksi günü %1,1 değer artışı 106.448 seviyesinden 

kapattı. Önceki günlerin aksine alımların genele yayıldığını 

görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde önemli veri açıklaması bulunmazken yurtdışında ise 

ABD’de saat 16:30’da açıklanacak Kasım ayı istihdam verileri ve bu 

veriler kapsamında bulunan ortalama saatlik ücret artışları 

yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli konu olacaktır. Bu 

sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında ve ABD vadeli 

işlemlerinde alıcılı bir seyir söz konusu olup, GOÜ para birimlerinin 

ABD dolarına karşı karışık bir seyir izlediğini fakat Türk lirasının diğer 

para birimlerine göre negatif ayrıştığını görüyoruz. Bugün Borsa 

İstanbul’daki seyrin küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 

gelişeceğini ve ABD’de açıklanacak veriye bağlı olarak seyrin bir 

miktar değişebileceğini düşünüyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinde 105.000 

desteğinden gelen tepki ile dün bir kere daha 106.800 test edildi 

ama yeterli hacim ulaşılamadığı için geçilemedi. Bugün yükselen 

kanal 105.700’den geçiyor ve destek seviyelerinin yükselmesi ile 

birlikte 106.800 direnci üzerinde baskı artacak. Haftalık olarak 

106.800 üzerinde kapanmamız aynı zamanda 110.500/111.000 

direncine doğru yükselişin devamını sağlayabilecek bir taban oluşum 

noktası olacaktır.  105.700 altında kapanış olmadıkça piyasadaki 

mevcut momentum ile 106.800 üzerinde haftalık kapanışın 

olabileceğini düşünüyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Ekim ayı Sanayi Üretimi verilerini izleyeceğiz. 

▪ 24 Kasım - 1 Aralık haftası içerisinde hisse senedi piyasasında 71 

milyon dolarlık net yabancı girişi görülürken, bono piyasasında 

(repo işlemleri hariç) 55 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı çıkışı 

yaşandı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ İş Bankası – Havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı 

çerçevesinde 265 milyon ABD Doları ve 125 milyon EUR 

finansman sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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-100 106,448 %1.1 %2.4

BIST-30 130,944 %1.1 %2.4

Banka 155,931 %0.7 %2.1

Sanayi 119,521 %1.1 %2.0

Hizmet 76,624 %1.1 %2.2

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 13.33 13.36 13.73

10 yıllık bono faizi 12.01 12.01 12.36

Kur

USD/TL 3.86 -%2.0 %0.2

EUR/TL 4.55 -%2.5 %2.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.21 -%2.2 %1.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 207 198 219

Ortalama işlem hacmi * 1.53 1.61 1.85

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.6x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.16x

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

FD/Satışlar 1.32x 1.42x 1.26x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %47.2 %9.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.6 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.2

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 Ekim ayı Sanayi Üretimi verilerini izleyeceğiz 

Türkiye saatiyle 10:00’da açıklanacak olan Ekim Sanayi Üretimi verileri çerçevesinde yıllık 

artış beklentisinin (arındırılmamış seride) %5,4 olduğu görülüyor. Beklentilerin üzerinde 

bir artış ihtimalini yüksek görüyoruz.  

• Arındırılmamış Eylül sanayi üretimi, yıllık %13,4’lük güçlü bir büyüme 

kaydederek, %11,8 olan beklentilerin üzerinde bir performans sergilemişti. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,4’lük bir büyüme 

kaydetmiş durumda. Eylül ayı verisi ile birlikte 3Ç17 sanayi üretimi ortalama 

%14,3 büyüme kaydederek 3Ç17 GSYİH büyümesinin oldukça güçlü olacağının 

sinyalini verdi.   

• Ekim ayı sanayi üretimine ilişkin; PMI verisi, reel sektör güven endeksi ve öncü 

dış ticaret istatistikleri güçlü görünümün devam edeceğine yönelik sinyaller 

veriyor.    

 

24 Kasım - 1 Aralık haftasında  standart portföy kanallarından sınırlı 

yabancı yatırımcı talebi 

Son üç haftadır hisse senedi piyasasında devam eden zayıf net girişler 24 Kasım - 1 

Aralık  haftasında da devam etti. Söz konusu hafta içerisinde net yabancı girişi 71 milyon 

dolar ile sınırlı kaldı. Son 3 haftanın toplamında ise 350 milyon dolarlık giriş gerçekleşmiş 

oldu.  Yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 3,2 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Gelişen ülke hisse senetlerinin söz konusu hafta içerisinde takip ettiği 

satıcılı seyir göz önünde bulundurulduğunda, Türk hisse senetlerinde olumlu performans 

öne çıkıyor.   

• Yabancı yatırımcılar söz konusu hafta içerisinde bono tarafında sınırlı da olsa net 

satıcı pozisyonundaydılar. 24 Kasım - 1 Aralık  haftasında bono piyasasında 

(repo işlemleri hariç) 55 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı yaşandığı görülüyor. 

Böylelikle, yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 6,8 milyar dolar 

seviyesinde kaldı.  

• 24 Kasım - 1 Aralık  haftasında, TL varlıklarındaki pozitif ayrışma dikkat çekti.   

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

İş Bankası - Havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde 5 yıl ve 7 yıl 

nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 265 milyon ABD Doları ve 125 milyon EUR 

finansman sağladı. 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_24_Kasim_-_1_Aralik.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün küresel piyasalardaki olumlu hava ve TL’deki değer kazanımlarının az miktarda olsa 

bile devam etmesine bağlı olarak BİST-100 endeksi günü %1,1 değer artışı 106.448 

seviyesinden kapattı. Önceki günlerin aksine alımların genele yayıldığını görüyoruz. 

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

16:30’da açıklanacak Kasım ayı istihdam verileri ve bu veriler kapsamında bulunan 

ortalama saatlik ücret artışları yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli konu 

olacaktır. Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında ve ABD vadeli işlemlerinde 

alıcılı bir seyir söz konusu olup, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı karışık bir seyir 

izlediğini fakat Türk lirasının diğer para birimlerine göre negatif ayrıştığını görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’daki seyrin küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 

gelişeceğini ve ABD’de açıklanacak veriye bağlı olarak seyrin bir miktar değişebileceğini 

düşünüyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinde 105.000 desteğinden gelen tepki ile 

dün bir kere daha 106.800 test edildi ama yeterli hacim ulaşılamadığı için geçilemedi. 

Bugün yükselen kanal 105.700’den geçiyor ve destek seviyelerinin yükselmesi ile birlikte 

106.800 direnci üzerinde baskı artacak. Haftalık olarak 106.800 üzerinde kapanmamız 

aynı zamanda 110.500/111.000 direncine doğru yükselişin devamını sağlayabilecek bir 

taban oluşum noktası olacaktır.  105.700 altında kapanış olmadıkça piyasadaki mevcut 

momentum ile 106.800 üzerinde haftalık kapanışın olabileceğini düşünüyoruz.  

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

ABD’de bütçe tasarısı dün Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından oylanarak Kongre’den 

geçti ve ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Böylelikle 

ABD’de hükümet iki hafta daha (22 Aralık’a kadar) açık kalacak. ABD’de hükümetin 

kapanma riskinin “şimdilik” ortadan kalkması sonrasında, vergi tasarısının 

onaylanmasının ardından 93 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksinin 

yükseliş hareketini hızlandırdığını ve 93,80 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Dolar 

endeksindeki sert yükselişe rağmen USDTRY paritesindeki yükselişlerin görece sınırlı 

kaldığını ve paritenin 3,87 seviyesini aşamadığını görüyoruz.  Kur bir süredir 3,85 – 3,87 

seviyeleri arasında yatay bir seyir izliyor. Kurda bugünkü görünüm açısından ABD’den 

gelecek olan istihdam verileri olukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir 

süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda 

bir artış gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 200,000 altında 

gelerek bir önceki döneme göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik 

ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda 

dolar “pozitif” bir fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda dolar endeksinin 94 seviyesi ve 

üzerini hedef alması ve USDTRY paritesinin de yeniden 3,90’a doğru yükselişe geçtiği 

gözlenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin altın gerçekleşmesi 

durumunda USDTRY paritesindeki geri çekilmenin 3,84 seviyesi altına sarkması 

beklenebilir. Ancak, istihdam verileri sonrasında kurda oluşabilecek oynaklığın etkilerinin 

kısa vadeli olmasını ve kalıcı bir etki yaratmamasını bekliyoruz. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8697 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,8861 seviyesi direnç, 3,8678 seviyesi ise destek konumunda. 

3,8861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8971, 

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

3,8435. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmasının ardından düşüş eğilimini sürdürmekte 

olan EURUSD paritesi, 1,1750 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Paritedeki kısa 

vadeli görünüm açısından bugün ABD cephesinden gelecek olan istihdam verileri 

oldukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat 

edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. 

Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 200,000 altında gelerek bir önceki döneme 

göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler 

dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir fiyatlama 

oluşabilir. Böyle bir durumda dolar endeksinin 94 seviyesi ve üzerini hedef alması ve 

EURUSD paritesinin de 1,17 seviyesine doğru düşüşünü hızlandırması beklenebilir. 

Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin altın gerçekleşmesi durumunda ise 

EURUSD paritesi kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 1,18 seviyesi üzerini 

hedefleyebilir. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1761 

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 

Altın fiyatlarının, aşağı yönlü kırmasını beklemediğimiz 1260 desteğini, beklentilerimizin 

aksine kırmış olduğunu görüyoruz. Altının bu desteği kırmasında, bütçe tasarısının 

onaylanması ve ABD’de hükümetin 22 Aralık’a kadar daha açık kalmasını sağlayan 

anlaşma sonrasında güçlenen dolar endeksinin etkili oluğunu belirtebiliriz. 1260 güçlü 

desteğini aşağı yönlü kırması sonrasında düşüşünü hızlandıran ve 1250 seviyesi altına 

gerileyen altında, kısa vade görünüm açısından ABD’den gelecek olan verileri izliyor 

olacağız. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD cephesinden gelecek olan 

istihdam verileri oldukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu 

gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış 

gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 200,000 altında gelerek 

bir önceki döneme göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki 

artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir 

fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda altın fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve 

altının 1240 seviyesine doğru düşüşe geçtiği görülebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar 

verisinin beklentilerin altın gerçekleşmesi durumunda ise altın fiyatlarının kayıplarının bir 

kısmını telafi ederek 1260 seviyesine doğru yüksekliğini görebiliriz.  Altındaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1249,04 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1245 seviyesi destek, 1250 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1250 direncinin yukarı yönlü kırılması 1240,67 bir sonraki direnç seviyemiz 

1255, 1245 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 2,637 %0.3 -%0.4 %1.6 %8.3 %17.8

DAX 13,045 %0.4 %0.2 -%2.5 %2.6 %13.6

FTSE 7,321 -%0.4 -%0.1 -%2.8 -%1.7 %2.5

Nikkei 22,498 %1.1 -%0.3 -%0.7 %14.3 %19.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,448 %1.1 %2.4 -%4.9 %8.6 %36.2

Çin 3,272 %0.2 -%1.2 -%4.0 %4.1 %5.6

Hindistan 32,949 %0.7 %1.0 -%0.2 %6.3 %24.6

Endonezya 6,007 %0.5 %1.4 -%0.3 %5.8 %13.9

Rusya 2,103 -%1.0 %0.1 -%2.8 %12.2 -%5.8

Brezilya 72,487 -%1.1 %0.7 -%2.5 %15.5 %20.4

Meksika 46,987 %0.0 -%0.2 -%3.8 -%4.3 %2.9

Güney Afrika 58,013 %0.0 -%2.9 -%3.4 %11.7 %14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%7.8 -%9.9 %2.7 -%2.2 -%27.6

EM VIX 18 -%4.4 -%4.1 %7.3 %12.5 -%18.8

MOVE 49 -%0.2 %5.1 %11.4 -%10.2 -%31.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8621 %0.3 -%1.5 -%0.6 %8.8 %9.6

Brezilya 3.2934 %1.8 %0.8 %0.6 %0.7 %1.3

Güney Afrika 13.7334 %1.6 %0.3 -%3.5 %7.0 %0.0

Çin 6.6193 %0.1 %0.2 -%0.3 -%2.6 -%4.7

Hindistan 64.57 %0.1 %0.2 -%0.7 %0.4 -%4.9

Endonezya 13554 %0.1 %0.2 %0.3 %1.9 %0.6

CDS *

Türkiye 186.8 0.3 -15.1 -3.8 -33.9 13.3

Brezilya 165.4 2.8 -8.5 -4.5 -54.9 14.9

Güney Afrika 179.3 4.9 -6.3 -15.4 -14.2 a.d.

Endonezya 94.6 0.5 1.3 -3.7 -19.4 3.9

Rusya 131.4 1.2 3.2 -12.8 -15.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.3 -0.2 1.5 0.6

Brezilya %10.2 0.1 -0.1 0.2 -0.6 a.d.

Güney Afrika %9.2 0.1 -0.1 0.0 0.8 0.3

Hindistan %7.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5

Endonezya %6.6 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 %4.6 0.08 -0.10 -0.16 -0.23 -0.91

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 62.2 %1.6 -%2.2 -%2.3 %29.4 %9.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.69 %1.3 -%1.2 -%0.9 %24.0 %5.5

Altın - USD / oz 1249.8 -%1.0 -%1.8 -%2.0 -%3.1 %8.5

Gümüş - USD / t oz. 15.715 -%1.0 -%4.1 -%7.2 -%10.8 -%1.7

Commodity Bureau Index 427.19 -%0.2 -%0.5 -%0.8 -%1.9 %1.0

* 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. 

 

 


