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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

İşlem hacminin oldukça düşük olmaya devam ettiği BİST-100’de 

dün endeks günü %0,8 oranında yukarı 90.697 puandan kapadı. 

Yükselişin sanayi endeksi öncülüğünde gerçekleştiği dikkat çekti. 

Bugüne gelindiğinde gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde 

nispeten daha olumlu bir havanın olduğu görülüyor. ABD-Çin 

görüşmelerine ilişkin yetkililerin olumlu açıklamaları risk 

görünümünü destekliyor. Dün önemli bir olumsuz ayrışma 

kaydeden TL’nin bu sabah nispeten daha yatay hareket ettiği 

görülüyor. Olumsuz ayrışmanın önemli nedenlerinden biri olarak 

son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş ön plana çıkıyor. Ancak 

Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin son dönemdeki haber akışının da 

piyasalar üzerinde etkili bir faktör olduğu dikkat çekiyor. Diğer 

taraftan küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda gerek Asya 

piyasalarında gerekse ABD vadelilerinde görünümün pozitif olduğu 

görülüyor. Bu çerçevede olumlu global zemin ve daha yatay bir kur 

görünümünde BİST tarafında olumlu bir açılış (300 puan kadar) 

bekliyoruz  

Düşen ana kanal içerisinde yer alan 90.200/85.000 düşen bir ara 

kanalı dün yukarı yönde kırıldı ve kısa vadeli satış baskısı da kırılmış 

oldu. Düşen kanal kırılması sonrasında 89.700 destek olmak üzere 

dirençlere yönelim görebiliriz. Açılış itibariyle 91.000’de bulunan 

maliyetlerin oluştuğu ara direnç ve ardından 92.200 dirençleri 

önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. 91.000 üzerine gün 

içerisinde hareket edersek 92.200 direncine doğru gün içi eğilim 

görebiliriz. 89.700 kısa vadeli alım hareketi içerisinde stop 

seviyesidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki döneme ilişkin teşvikler 

açıkladı. 

▪ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kalın ile ABD Beyaz  Saray Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Bolton görüştü. 

▪ Hazine Aralık ayı nakit bütçe verilerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akbank – Akbank 2019 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Maden Kanunu 31. Madde TBMM’de onaylandı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Ocak    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Aralık-4 Ocak)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (28 Aralık-4 Ocak)

11 Ocak    Kasım Ödemeler Dengesi verileri

                  TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi

14 Ocak     Kasım Sanayi Üretimi Endeksi

15 Ocak     Hazine ihaleleri (12 ay, 5 yıl)

                  Ekim İşgücü İstatistikleri

                  Aralık Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,697 %0.8 -%0.6

BIST-30 114,009 %1.0 -%0.3

Banka 116,841 -%0.7 -%0.8

Sanayi 104,948 %1.1 %0.1

Hizmet 71,381 %1.1 -%0.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.02

2 yıllık bono faizi 19.61 19.71 20.24

10 yıllık bono faizi 16.54 16.69 17.22

Kur

USD/TL 5.43 %2.8 %1.9

EUR/TL 6.21 %2.8 %2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.82 %2.8 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 146 150 148

Ortalama işlem hacmi * 1.03 0.88 0.93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.0x 4.2x

PD/DD 1.36x 0.82x 0.72x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.49x 0.44x

FD/Satışlar 1.43x 0.85x 0.78x

FD/FAVÖK 7.9x 4.8x 4.4x

Kar büyümesi %49.2 %19.8 %43.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %11.8 %13.3

Temettü verimi %2.7 %5.4 %6.7

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki döneme ilişkin teşvikler açıkladı  

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında önümüzdeki 

dönemdeki teşvik adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre;  

• Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceği 

belirtildi. Ardından Ziraat Bankası’ndan gelen açıklamada kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar 

aylık yüzde %1,1, 60 aya kadar aylık yüzde %1,2 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandırılacağı 

açıklandı. Bu çerçevede 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi 

kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olanların 

üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade 

seçenekleri ile kredi kartı borçlarının ödenebilir hale getireceği belirtildi.  

• Halkbank’ın esnaf ve sanatkarların işletme giderlerini karşılamak üzere 350 bin esnafa 

22 milyar TL’lik kredi kullandırılacağı açıklandı.  

• Sigorta prim teşviği kapsamında 500 ve üzeri işçi çalıştıranlara 3 puan desteğin 5 

puana çıkarılacağı açıklandı. 2018 yılında desteğin 5 puan olduğu ancak 3 puana 

indirileceği belirtilmişti. Dünkü açıklamalar çerçevesinde 2018’deki düzenlemenin aynı 

şekilde devam ettirileceği anlaşılıyor.  

• Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların aylık 150 kw/saat elektrik tüketiminin devlet 

tarafından karşılanacağı belirtildi. Bu kapsamda 2,5 milyon hanede 80 liralık elektirk 

faturası karşılanıyor olacak. Yıllık bütçeye etkisi ise 2,4 milyar TL olacak.   

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kalın ile ABD Beyaz  Saray Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Bolton görüştü  

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile ABD Beyaz saray Ulusal Güvenlik Danışmanı 

John Bolton dün görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 10 

dakika süren görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Milli Savunma 

Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Çekik ve diğer delegasyon 

üyeleri, ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Dunford, Suriye Angajmanı Özel Temsilcisi 

Jeffrey ve diğer delegasyon üyeleri hazır bulundu. 

• Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kalın, Bolton'un başkanlığındaki heyet ile 

kapsamlı bir görüşme olduğunu anlattı. Çekilme sürecinin nasıl ele alınacağını ve nasıl 

ilerleyeceğini detaylı bir şekilde konuştuklarını aktaran Kalın ABD’nin çekilme 

programının nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır 

silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti 

gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve toplantıda, bu bahislerin etraflı 

bir şekilde ele alındığını belirtti.  

• Gelecek günlerde de askeri makamlar ve istihbarat birimlerinin bu konuyu etraflı bir 

şekilde görüşmeye devam edeceklerinin altını çizen Kalın ABD ile müttefiklik ilişkisi 

çerçevesinde bu sürecin en sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için  çalışmaya devam 

edileceğini belirtti.  

Hazine Aralık ayı nakit bütçe verilerini açıkladı  

Hazine Aralık ayı nakit bütçe verilerini açıkladı buna göre nakit bütçenin 23,7 milyar Tl nakit 

açık verdiği görüldü. Geçen yılın aynı ayında nakit açığının 21,1 milyar TL olduğu görülüyor. 

Bu çerçevede bir miktar kötüleşme dikkat çekiyor.  

• Veriler 15 Ocak’ta açıklanacak olan merkezi yönetim bütçe verileri içinde indikatör 

niteliğinde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank -  Akbank 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Akbank yönetiminin 2019 beklentileri 

temkinli bir resim çizmekte olup, yönetim kredi büyümesini göreceli olarak yavaş olmasını 

beklemekte, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjınında yaklaşık 30 baz puan 

azalma olmasını ve %3,5 üzerinde olmasını ve risk maliyetlerinde ise hafif artış olmasını 

beklemektedirler. Buna bağlı olarak özsermaye karlılığının 2019 yılında 2018 yılı seviyesinin 

altında ve %12’den yüksek bir seviyede gerçekleşmesi beklenmektedir. Banka yönetiminin 

2019 yılına ait beklentileri aşağıdaki tabloda mevcuttur.  

 

 

Tüpraş – Yeni maden kanunu madde 31 TBMM’de dün kabul edildi. Daha önce Tüpraş’ın 

yasa tasarısı değişikliğiyle ilgili yorumları gazetelerde yer almıştı. Tüpraş’ın genel müdürü 

yeni yasanın hesaplamalarda baz alınan petrol fiyatını ve ulaşım maliyetlerini 

değiştireceğini ve Tüpraş’ın finansallarına ekstra yük getireceğini belirtmişti. Genel Müdür 

ayrıca yeni yasayla beraber Batman Rafinerisi’nde 43 milyon dolar ek maliyet oluşacağını 

ve rafinerinin yılda 15 milyon dolar kâr ürettiğini açıklmaıştı. Batman rafinerisi yerli ağır 

ham petrol kullanmaktadır. Tüpraş 2017’de 1,55 milyar dolar FAVÖK gerçekleştirirken 2018 

beklentisi 1,35 milyar dolar FAVÖK’tür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Beklentisi

Kredi Büyümesi %10

Mevduat Büyümesi %10

Takipteki Krediler Oranı < %6

Net Kredi Riski Maliyeti < 300 baz puan

Sermaye Yeterlilik Oranı 16%

Net Faiz Marjı > %3.5

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı > %20

Faaliyet Giderleri Artışı TÜFE kadar

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri 35%

Ortalama Aktif Karlılığı > %1,4

Ortalama Özsermaye Karlılığı > '%12
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası dün gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıldı ve dolar endeksindeki gün 

içi sakin seyre rağmen, beklediğimiz üzere yeniden 5,50 seviyesi üzerine çıktı. Gelişen 

ülke para birimlerinde dün görülen satıcılı seyir TL’deki geri çekilmede etkili olurken, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin YPG/PYD’ye verdiği desteğe yönelik eleştirileri ve 

Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da bulunan ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile 

görüşmeyi reddetmesi sonrasında TL’deki satış hız kazandı. Bununla birlikte USDTRY 

paritesi dün 5,7175 seviyesine yükseldi. Kur bu sabah saatleri itibarıyla 5,47 

seviyesinden işlem görüyor. Dün yaşanan sert satış baskıları sonrasında gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde pozitif bir seyrin hâkim olduğunu ve 

kayıpların bir kısmının telafi edilmiş olduğunu görüyoruz. Kurdaki geri çekilme 

hareketlerinin sınırlı kalmaya devam etmesini beklemekle birlikte, kurun 5,30 seviyesi 

altına gerilemekte zorlanacağı görüşündeyiz. Teknik gösterge ve formasyonlar ise 

kurun bir süre 5,45 – 5,50 seviyeleri arasında dalgalandıktan sonra kısa vadede yeniden 

5,50 seviyesi üzerini hedef alabileceğini ve bu seviye üzerine yerleşebileceğine işaret 

ediyor. 
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EUR/USD 

Dün 1,1430 – 1,1480 seviyeleri arasında görece yatay ve zayıf bir seyir izleyen EURUSD 

paritesi, dolar endeksindeki satış baskısının durulmuş olması ile birlikte yükseliş hareketine 

ara vermiş durumda. Aşağıdaki EURUSD paritesinin haftalık grafiği yer alıyor. Teknik açıdan 

bakıldığında parite 20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1,1460 seviyesi 

yakınlarında hareket etmekte. Bu noktada 1,1460 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp 

kırılmaması (bu seviye üzerinde haftalık bir kapanış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) 

paritedeki kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. Dolayısı 1,1460 seviyesini 

yakından takip ediyor olacağız. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılamaması durumunda 

paritede 1,14 seviyesi altına doğru teknik düzeltme hareketi yaşanabilir. ABD – Çin 

arasındaki görüşmelere ilişkin gelecek olan haber akışı ve ABD Başkanı Trump’ın 

hükümetin kapalı olmasına ilişkin yapacağı açıklamalar hafta içerisinde takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki güçlenme hareketi ve altındaki teknik 

göstergelerin aşırı alıma işaret etmeleri ile birlikte altının gün içerisinde aşağı yönlü 

düzeltme hareketini 1280 seviyesi altına doğru sürdürmesini beklediğimizi ifade etmiştik. 

Beklediğimiz üzere dün gün içerisinde geri çekilme hareketine devam eden altın, 1279,35 

seviyesine kadar geriledi. Altın bu sabah saatleri itibariyle 1282 seviyesinden işlem 

görmekte. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş piyasalarda güvenli limanlara doğru 

“hızlı kaçış” hareketinin bir miktar yavaşladığını doğrular nitelikte. Ancak, güvenli liman 

varlıklarında (altın, yen, ABD tahvilleri) Pazartesi gününden bu yana görülen kısmi gerileme 

hareketinin, sert yükseliş sonrasında teknik bir düzeltme olarak sınırlı kalabileceği ve 

küresel endişelerin ve jeopolitik risklerin varlığını koruduğu mevcut ortamda söz konusu 

varlıklardaki düşüşün alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Dolayısı ile altındaki düşüş 

hareketlerinin de önümüzdeki döneme yönelik alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. 

Orta vadeli teknik göstergelerin de bu beklentimizi doğruladığını görmekteyiz. Bununla 

birlikte altın fiyatlarının 1300 seviyesi üzerini hedef alabileceğine yönelik beklentimizi 

korumaktayız. Ancak kısa vadeye baktığımızda: Altının bugün içerisinde 1278 – 1284 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekle birlikte, 1280 seviyesi altındaki seyrin kalıcı 

olmayacağı görüşündeyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,574 %1.0 %2.7 -%2.2 -%7.5 %2.7

DAX 10,804 %0.5 %2.3 %0.1 -%13.9 %2.3

FTSE 6,862 %0.7 %2.0 %1.2 -%10.7 %2.0

Nikkei 20,204 %1.4 %2.0 -%5.5 -%7.1 %2.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,697 %0.8 -%0.6 -%3.2 -%8.6 -%0.6

Çin 2,526 %1.6 %4.1 -%1.5 -%8.8 %2.9

Hindistan 35,981 %0.6 %0.9 %1.5 %0.7 %0.4

Endonezya 6,263 %0.4 %1.7 %2.6 %8.2 %1.5

Rusya 2,390 -%0.7 %2.7 -%1.7 %0.7 %0.9

Brezilya 92,032 %0.4 %4.7 %4.4 %22.7 %4.7

Meksika 43,543 %1.7 %4.6 %4.0 -%11.6 %4.6

Güney Afrika 52,165 %0.4 -%1.1 %2.2 -%10.4 -%1.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 -%4.3 a.d. -%11.9 %53.1 %85.4

EM VIX 23 -%4.5 a.d. -%18.7 %12.8 %38.6

MOVE 59 -%3.0 a.d. -%2.8 %17.8 %26.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4851 %1.9 %3.6 %3.5 %19.9 %44.5

Brezilya 3.7139 -%0.5 a.d. -%5.0 -%3.9 %12.3

Güney Afrika 13.9565 %0.6 -%3.0 -%1.5 %3.6 %12.7

Çin 6.8532 %0.0 a.d. -%0.3 %3.2 %5.3

Hindistan 70.2025 %0.7 %1.1 -%0.9 %1.9 %9.9

Endonezya 14148 %0.5 a.d. -%2.3 -%1.5 %4.3

CDS *

Türkiye 369.9 13.0 -4.4 -26.3 137.4 -3.5

Brezilya 185.6 -0.5 -21.2 0.0 -26.0 -15.6

Güney Afrika 212.3 2.0 -12.4 -2.9 24.6 -6.9

Endonezya 132.8 -3.2 -1.4 -4.7 12.9 -6.2

Rusya 147.1 1.7 -7.7 -0.8 20.8 -11.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.8 0.3 a.d. -0.4 -0.6 5.1

Brezilya %9.1 0.0 a.d. -0.9 -2.2 -1.1

Hindistan %7.5 -0.1 0.1 0.1 -0.3 0.2

Endonezya %7.9 0.1 a.d. -0.1 0.3 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.4 0.18 a.d. -0.04 0.71 a.d.

Brezilya %4.9 -0.01 a.d. -0.36 -0.85 0.32

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 0.09 a.d. -0.29 -0.03 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58.72 %2.4 a.d. -%4.8 -%23.8 -%12.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.78 %2.6 a.d. -%5.4 -%32.5 -%17.6

Altın - USD / oz 1285.9 -%0.3 a.d. %3.1 %2.4 -%1.8

Gümüş - USD / t oz. 15.713 -%0.3 a.d. %7.8 -%1.7 -%8.4

Commodity Bureau Index 413.63 %0.0 a.d. -%1.0 -%5.3 -%4.3

* 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

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - 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 Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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. 

 

 

 

 

 


