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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içerisinde yurtdışı piyasalara paralel olarak satıcılı bir seyir 

izleyen BİST-100 endeksi gün sonundan %0,1 değer artışı ile 116.842 

seviyesinden kapattı.  

Güne dün gece Moody’s yaptığı ülke notu indirimi haberi ile 

başlıyoruz. Ülke notu indiriminin Türk lirası cinsinden varlıklara kısıtlı 

olumsuz etkisi olmasını beklerken, özellikle ABD ve AB arasındaki 

ticaret savaşları konusundaki gelişmelerin yurtdışı piyasalar 

üzerindeki etkilerinin daha ön planda olmasını bekliyoruz. Bugün 

yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında 

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve sonrasında Draghi’nin 

yapacağı basın toplantısı günün en önemli haberi olacaktır. Bu sabah 

itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir mevcut 

olup, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı çok hafif değer 

kayıpları söz konusudur. Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir 

başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinde 116.300 altında bir 

kapanış olmadı ama seans içi grafiklerde yeni bir dip noktası oluştu. 

117.150’den gelen seans içi düşen kanal direncinden kapanış 

gerçekleşti. 117.150-117.600 gibi güçlü direnç seviyelerinin mevcut 

momentumla kırılması beklenmemeli. Dünkü tepki çabasının 

başarısız olması ile birlikte dünkü denge çabasının oluştuğu 115.800- 

116.700 bandına gerileme ve düne benzer yatay sıkışık bir seyir 

izleyebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faizlerde beklentilere paralel 

olarak herhangi bir değişikliğe gitmedi. 

▪ Moody’s Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdü, 

görünümü “negatif”ten “durağan”a çevirdi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BİM 4Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Binali Yıldırım nişasta bazlı şeker kotasını düşüreceklerini 

açıkladı. 

▪ Hektaş – 2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Migros Şubat ayı mağaza açılışları açıklandı. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Mart     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (23 Şubat  - 2 Mart)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (23 Şubat - 2 Mart)

12 Mart   Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri

13 Mart   Hazine İhalesi (5 yıl)

15 Mart   Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

                Şubat Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

                Mart Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,842 %0.1 -%1.8

BIST-30 143,276 -%0.1 -%2.2

Banka 181,828 %0.4 -%0.7

Sanayi 131,147 -%0.2 -%1.9

Hizmet 83,600 -%0.1 -%3.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.32 13.19 13.03

10 yıllık bono faizi 12.20 12.06 11.92

Kur

USD/TL 3.80 -%0.1 %0.7

EUR/TL 4.72 %1.5 %1.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.26 %0.7 %0.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 241 236

Ortalama işlem hacmi * 1.96 1.89 1.93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.80x 0.71x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.20x

FD/FAVÖK 7.9x 7.2x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %64.4 %12.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.6

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 

Faiz ve sözlü yönlendirmede değişiklik yapılmadı 

Para Politikası Kurulu (PPK), kısa vadeli faizlerde beklentilere paralel olarak herhangi bir 

değişikliğe gitmedi. 

• PPK karar bildirisinde yalnızca enflasyona yönelik ifadelerde ufak değişiklikler 

görüldü. Bir önceki bildiride de yer alan “Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin 

bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya 

devam etmektedir” ifadesine ek olarak bu bildiride “Ana eğilime ilişkin göstergeler 

katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir” 

ifadesine yer verildi. 

• PPK, sözlü yönlendirmesinde herhangi bir değişiklikte bulunmadı. 

• PPK kararının ardından piyasa tepkisi, beklendiği üzere oldukça sınırlı kaldı. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu indirdi 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi 

notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürüldüğü ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a 

çevrildiği belirtildi.  

• Moody’s kredi notunda yapılan aşağı yönlü revizyona ilişkin aşağıdaki sebepleri 

gerekçe gösterdi: (i) Para politikası etkinliğinin azalması, (ii) Temel yapısal 

reformların gecikmesinden kaynaklı kurumsal gücün azalması, (iii) Yüksek cari açık, 

(iv) Yüksek dış borç, (v) Yükselen politik ve jeopolitik riskler ve (vi) Artan küresel 

faiz oranlarına bağlı riskler.  

• Türkiye’nin S&P tarafından yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında 

değerlendiriliyor oluşu, bir süredir diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye 

değerlendirmeleri üzerinde de baskı yaratan bir faktör olarak öne çıkıyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_Mart_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri        

BİM (TUT, hedef fiyat 76 TL) 4Ç17’de 222 milyon net kârla beklentilere paralel sonuçlar 

açıkladı (Tacirler 208 milyon TL, konsensus 215 milyon TL). Ciro %26 yıllık yükselişle 6.597 

milyon TL’ye ulaştı. Mağaza sayısındaki %10 büyüme, Kasım ayından beri gerçekleşen 

ucuz et satışı ve enflasyonist katkı ciro büyümesine destek oldu. FAVÖK 324 milyon TL 

seviyesinde %25 yıllık büyüme gösterdi. FAVÖK marjı beklentiler dahilinde %4,9 

seviyesinde gerçekleşti. Şirket ayrıca maddi duran varlıklarının yeniden 

değerlenmesinden kaynaklanan 617 milyon TL geliri özkaynak altına ve 2 milyon TL geliri 

gelir tablosuna yansıttı. Böylelikle özsermaye çeyreksel bazda %41 artışla 2.958 milyon 

TL’ye yükseldi.  

Gıda ve içecek sektörü – Hürriyet gazetesi haberine göre Binali Yıldırım nişasta bazlı 

şeker kotalarında düşüş planladıklarını belirtti. Bilindiği üzere Türkiye’deki şeker üretimin 

%90’ı şeker pancarı ve %10’u nişasta bazlı şeker ithali üzerinden karşılanıyor. Bakanlar 

Kurulu’nun nişasta bazlı şeker kotasını %50 artırma yükseltme yetkisine sahiptir. Nişasta 

bazlı yüksek fruktozlu mısır şurubu Coca-Cola İçecek’in (AL, hedef fiyat 45TL) 

Türkiye’deki toplam şeker alımlarının %10-15’ini karşılamaktadır ve şeker fiyatının 

yaklaşık %30 altında fiyatlanmaktadır. Mısır şurubunun Türkiye faaliyetlerinin toplam satış 

maliyetleri içindeki payı ise %4’tür. Böylelikle kotanın indirilmesi Coca-Cola İçecek’in 

Türkiye şeker maliyetini artırabilir. Kotanın %50 indirilmesi Coca-Cola İçecek’in konsolide 

rakamlarında %0,3 marj etkisine neden olabilir ancak şu aşamada kotanın indirilmesi 

konusu kesinleşmiş değil. Ayrıca şeker maliyetleri, Ülker Bisküvi’nin cirosunun %63’ünün 

gerçekleştiği Türkiye faaliyetlerinde satışların maliyetinin %15’ini kapsamaktadır. 

Hektaş – Şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini de açıkladı. Şirketin yönetimi net 

satışlarında %30-35 arasında büyüme ve FAVÖK’te %35-40 büyüme öngörmektedir. 

Diğer yandan, şirket 2017 yılı net karından herhangi bir kâr payı dağıtmayacak 

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) Şubat’ta 21 mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 1.909’a 

ulaştı.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’den dün akşam saatlerinde gelen 

açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürüldüğü, not görünümünün 

ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği belirtildi. Moody’s’in not indiriminin ardından Türk 

lirası değer kaybederken, USDTRY paritesi 3,79’lu seviyelerden 3,81 seviyesine doğru 

yükselişe geçti. Moody’s’in not indirim hamlesi sonrasında Türk lirasının bugün satıcılı bir 

seyir izlemesini bekliyoruz. Kurun, gece saatlerinde yaşadığı sert yükseliş hareketinin 

ardından bir süre 3,80 – 3,81 seviyeleri arasında dalgalanması, ancak daha sonra yükseliş 

hareketini sürdürerek 3,85 seviyesini hedef alması beklenebilir. Kurdaki ve dolar 

endeksindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) toplantısının da oldukça önemli olduğunu belirtebiliriz. 25 Ocak’taki 

toplantıdan bu yana yükseliş hareketini sürdüren ve hali hazırda oldukça güçlü 

seviyelerde seyretmekte olan euro nedeniyle, bugünkü toplantıda ECB Başkanı Mario 

Draghi’nin parasal genişlemenin yakın zamanda biteceğine yönelik sözlü 

yönlendirmesini bir miktar yumuşatabileceği belirtiliyor. Draghi’nin beklentiler 

çerçevesinde görece güvercin açıklamalarda bulunması ya da parasal genişlemeye ilişkin 

söylemini yumuşatması durumunda ise euroda oluşabilecek düşüş hareketi ile birlikte 

dolar endeksi yukarı yönlü baskılanacağından dolayı, dolar endeksinin yeniden 90 

seviyesi üzerini hedef alması ve USDTRY paritesinin 3,83 – 3,85 bandına ulaşması 

beklenebilir. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8064 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 seviyesi direnç, 3,8021 

seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,8290, 3,8021 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,7960. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi ile ilgili sert açıklamalarının ardından dolar 

endeksinde oluşan sert satış baskısı ve Avrupa Birliği Komisyonunun ABD’nin vergi 

hamlesine karşılık misilleme açıklamalar yapması ile euroda görülen hızlı yükseliş 

hareketi, EURUSD paritesinin 1,24 – 1,25 bandına taşımış durumda. Ancak bu noktada 

EURUSD paritesinin, 200 aylık uzun vadeli hareketli ortalamasına denk gelen 1,24 – 1,25 

bandını yukarı yönlü kırmakta zorluk çekeceğini ve bu seviyelerden yönünü yeniden 

aşağı çevirebileceğini düşünüyoruz. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından Avrupa 

Merkez Bankasından (ECB) bugün gelecek olan açıklamalar belirleyici olacak. ECB faiz 

oranı kararı bugün Türkiye saatiyle 15:45’te açıklanacak. Toplantı sonrasında ise saat 

16:30’da ECB Başkanı Mario Draghi’nin basın toplantısı gerçekleşecek. 25 Ocak’taki 

toplantıdan bu yana yükseliş hareketini sürdüren ve hali hazırda oldukça güçlü 

seviyelerde seyretmekte olan euro nedeniyle, bugünkü toplantıda ECB Başkanı Mario 

Draghi’nin parasal genişlemenin yakın zamanda biteceğine yönelik sözlü yönlendirmesini 

bir miktar yumuşatabileceği belirtiliyor. Draghi’nin beklentiler çerçevesinde görece 

güvercin açıklamalarda bulunması ya da parasal genişlemeye ilişkin söylemini 

yumuşatması durumunda EURUSD paritesinde 1,24 – 1,25 aralığından yeniden 1,23 

seviyesi ve altına doğru bir geri çekilme hareketi görülebilir. Paritenin kısa vadede 1,20 – 

1,25 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. Ancak, Avrupa Merkez Bankasının 

2018 yılı içerisinde parasal genişlemenin biteceğine yönelik sözlü yönlendirmesini 

sürdüreceği ve Euro Bölgesi’ndeki ekonomik toparlanmanın devam edeceği beklentimiz 

ile birlikte, paritenin önümüzdeki dönemde 1,24 – 1,25 bandının yukarı yönlü kırmasını 

ve 1,30 seviyesini hedef haline getirmesini olası görüyoruz. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2408 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,2400 seviyesi destek, 1,2418 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,2418 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2443, 

1,2400 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,2360. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki ve dolayısı ile altındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün Avrupa 

Merkez Bankasından gelecek olan açıklamalar önemli olacak. Birçok önemli para birimi 

karşısında son üç aydır ralli hareketi içerisinde olan euro nedeniyle, bugünkü toplantıda 

ECB Başkanı Mario Draghi’nin parasal genişlemenin yakın zamanda biteceğine yönelik 

sözlü yönlendirmesini bir miktar yumuşatabileceği belirtiliyor. Draghi’nin beklentiler 

çerçevesinde görece güvercin açıklamalarda bulunması ya da parasal genişlemeye ilişkin 

söylemini yumuşatması durumunda dolar endeksi kayıplarının bir kısmını geri alarak 

yeniden 90 seviyesi üzerini hedefleyebilir. Böyle bir durumda ise altın fiyatlarının satış 

baskısına maruz kalarak yeniden 1320 seviyesine doğru gerilemesi beklenebilir. Ancak bu 

noktada, altın fiyatlarındaki düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağına 

yönelik beklentimizi yeniden vurgulamak isteriz. ABD reel faizlerinde görülen yükseliş ve 

artan enflasyonist beklentiler ile birlikte altındaki yükseliş eğiliminin süreceğini ve 

önümüzdeki dönemde 1380 seviyesi üzerinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1327,56 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1325 seviyesi destek, 1330 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1330 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1335,06, 1325 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1320. 

 

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 2,727 %0.0 %0.5 %5.6 %10.8 %2.0

DAX 12,245 %1.1 -%1.5 -%0.1 -%0.5 -%5.2

FTSE 7,158 %0.2 -%1.0 -%0.2 -%3.0 -%6.9

Nikkei 21,253 %0.3 -%1.9 -%2.6 %10.6 -%6.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,842 %0.1 -%1.8 %2.3 %7.7 %1.3

Çin 3,272 %0.3 %0.3 %0.6 -%2.4 -%0.7

Hindistan 33,033 %0.1 -%3.3 -%3.9 %4.3 -%2.9

Endonezya 6,368 %0.8 -%2.9 -%1.9 %9.6 %1.0

Rusya 2,291 -%0.5 -%0.2 %2.9 %12.7 %8.6

Brezilya 85,484 -%0.2 %0.2 %4.8 %17.0 %11.9

Meksika 47,662 -%0.5 %0.5 -%0.4 -%4.8 -%3.4

Güney Afrika 58,963 -%0.5 %1.1 %4.1 %5.8 -%0.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 18 -%3.3 -%10.5 -%36.0 %53.8 %60.9

EM VIX 23 -%1.3 -%9.4 -%14.7 %40.9 %43.9

MOVE 63 -%0.2 %0.6 %2.2 %17.3 %35.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8016 %0.2 %0.1 -%0.1 %11.7 %0.1

Brezilya 3.2437 %1.0 -%0.1 -%0.8 a.d. -%2.0

Güney Afrika 11.8356 %0.5 %0.3 -%1.9 -%7.5 -%4.4

Çin 6.3254 %0.2 -%0.1 %0.8 -%2.5 -%2.8

Hindistan 64.8887 -%0.1 -%0.4 %0.9 %1.3 %1.6

Endonezya 13766 -%0.1 %0.2 %1.6 %3.4 %1.5

CDS *

Türkiye 170.5 0.0 2.7 1.0 23.7 71.5

Brezilya 152.0 0.3 -3.0 4.8 -18.5 56.6

Güney Afrika 144.6 0.6 -1.4 0.4 9.0 a.d.

Endonezya 88.9 2.0 1.7 0.2 -6.0 41.0

Rusya 107.7 2.3 2.0 -2.8 -7.4 34.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.2 0.1 0.3 0.3 1.5 0.5

Brezilya %9.5 0.1 -0.1 -0.2 a.d. a.d.

Hindistan %7.7 -0.1 0.0 0.1 1.2 0.4

Endonezya %6.7 0.0 0.1 0.3 0.1 0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 0.04 0.04 0.28 1.02 a.d.

Brezilya %4.9 0.05 0.07 0.05 0.62 0.34

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.05 0.28 0.27 0.22

Endonezya %4.1 0.04 0.02 0.35 0.79 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.34 -%2.2 -%2.2 -%1.8 %18.1 -%3.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.15 -%2.3 -%0.8 -%1.0 %24.6 %1.2

Altın - USD / oz 1327.6 -%0.6 %0.7 %1.2 -%1.4 %1.4

Gümüş - USD / t oz. 16.428 -%1.7 %0.6 %1.2 -%8.8 -%4.2

Commodity Bureau Index 444.58 -%0.1 %0.2 %0.6 %2.0 %2.8

* 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

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 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(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. 

 

 

 


