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Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 endeksi, önceki günlerde de olduğu üzere bankacılık 

endeksi öncülüğünde, %1,26 değer artışıyla 88.578 seviyesinden 

kapattı. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Aralık ayı Ödemeler Dengesi 

verilerinin yanı sıra yurtdışı veri akışının oldukça yoğun olduğunu 

göreceğiz. Euro Bölgesi tarafından gelecek olan 4Ç16 GSYİH 

verilerine ek olarak gözler FED Başkanı Yellen’ın Kongre ve 

Temsilciler Meclisi önündeki yarıyıllık toplantılarının ilkinde olacak. 

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kazandığını ve Türk lirasında da benzer bir performans olduğunu 

görüyoruz. GOÜ hisse senedi piyasalarında ise yatay bir seyir 

mevcuttur. 

Bugün BİST-100 endeksinde alımların devam etmesini ve ilk direnç 

seviyesi olan 89,100 seviyesinin aşılması durumunda yükselişin 

devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.085, 

89.592 ve 90.371 dirençlerini ve 87.800, 87.022 ve 86.514 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Orta vadeli enflasyon beklentileri sabit kaldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aygaz – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Aksigorta - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Bim – 4. çeyrek vergi finansallarını açıkladı. 

 Ford Otosan – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Halkbank - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Teknosa - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tüpraş - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Türk Havayolları – Ocak ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Şubat - Aralık Ödemeler Dengesi istatistikleri

                  Hazine ihalesi - 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil

15 Şubat - Ocak Merkezi Bütçe istatistikleri

                  Kasım dönemi istihdam verileri

16 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,578 %1.3 %1.4

BIST-30 108,602 %1.4 %1.4

Banka 151,506 %2.3 %2.8

Sanayi 95,187 %1.0 %0.9

Hizmet 54,526 %0.0 %0.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.37 10.37 10.37

2 yıllık bono faizi 11.38 11.38 11.24

10 yıllık bono faizi 10.93 10.93 10.87

Kur

USD/TL 3.69 %0.2 -%3.0

EUR/TL 3.92 -%0.8 -%2.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.80 -%0.3 -%3.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 182 180 163

Ortalama işlem hacmi * 1.34 1.44 1.43

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.9x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.12x 1.09x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.72x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %18.3 %13.0 %17.1

Özsermaye karlılığı %13.4 %12.9 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

Orta vadeli enflasyon beklentileri sabit kaldı  

Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin oldukça üzerinde gelmesine rağmen orta vadeli 

enflasyon bekleyişlerinde önemli bir bozulma görülmedi. 12 ay ileriye yönelik enflasyon 

beklentilerinin %8’19’dan %8,21’e yükselirken, 24 ay ileriye yönelik TÜFE beklentisinin 

%7,59 seviyesinde sabit kaldığını görüyoruz. 

 Anket sonuçları, katılımcıların TL maliyetlerindeki artışın devamını 

beklendiklerini işaret ediyor. Katılımcılar, %10,39 seviyesine yükselmiş olan 

AOFM’nin Şubat sonu itibariyle bu seviyede kalmaya devam etmesini 

bekliyorlar. Buna ek olarak katılımcıların önümüzdeki 3 aylık dönemde politika 

faizinde 50 baz puana yakın bir artış beklentisi bulunduğu dikkat çekiyor. 

 TL likiditesinde gözlemlenen sıkılaşma ve kurda Ocak ortasında bu yana 

gözlemlenen gerilemenin, kur beklentilerini fazla etkilemediği görülüyor. 

Katılımcılar 2017 yılsonu US$/TL beklentileri 3,8619’dan 3,8807’ye yükselttiler.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aygaz - 4. çeyrekte 139 milyon TL net kâr açıkladı, beklenti 111milyon TL net kârdı. 

Operasyonel karlılık beklentiler dahilinde gerçekleşmesine rağmen, Tüpraş’ın 

karlılığında iyileşmeyle beraber iştirak gelirlerindeki artış Aygaz’ın kârlılığını destekledi. 

FAVÖK 108 milyon TL seviyesinde beklentiler (106 milyon TL) dahilinde açıklandı. Net 

satışlar yıllık bazda %15 yükselişle 1,884 milyon TL seviyesine ulaştı. Otogaz hacimleri 

%4 yükselirken, silindir hacimleri %2 yıllık büyüdü. (Hafif olumlu) 

Aksigorta – 4. çeyrekte 43 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 27 milyon TL net zarar açıklamıştı. Piyasa net kar beklentisi 37 milyon TL 

seviyesindeydi.  

Bim - 4. çeyrek vergi finansallarını açıkladı. Sonuçlar satışların %96’sını temsil eden 

yurtiçi faaliyetler için anlamlıdır. Net satışlar 4. çeyrekte beklentimiz dahilindeyken, 

finansal karlılığın beklentimizin hafif altında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 

%5 FAVÖK marjının altında performans gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor. Haber, 

şirket hisseleri için hafif olumsuz. 

Ford Otosan (AL, hedef fiyat 38 TL) – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım’ın beklentisi 286 milyon TL ve konsensus 241 milyon TL’dir. TL’nin değer 

kaybıyla ihracat gelirlerindeki artış 4. çeyrekte net satışları destekledi. Ancak FAVÖK 

marjında girdi maliyetlerindeki yükselişle birlikte hafif daralma öngörüyoruz. 

Halkbank – 4. çeyrekte 363 milyon TL net kar açıkladı. Gelen kar rakamı, bizim 

tahminimiz olan 582 milyon TL’den ve piyasa beklentisi olan 630 milyon TL’nin 

gerisinde kaldı. Çekirdek bankacılık gelirleri beklentimizden %4 yüksek gerçekleşse de, 

artan karşılık giderleri tahminimizdeki sapmaya yol açtı.  

Ocak ayı enflasyonunun 

beklentilerin oldukça 

üzerinde gelmesine rağmen 

orta vadeli enflasyon 

bekleyişlerinde önemli bir 

bozulma görülmedi 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/TCMB_subat_Ayi_Beklenti_Anketi_d24575fd-2.pdf
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Teknosa - Teknosa 4. çeyrekte 10 milyon TL net kâr açıkladı, beklenti 22 milyon TL net 

zarardı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçlar VAFÖK marjındaki iyileşmeden 

kaynaklanmaktadır. 

 Teknosa’nın finansalları 4. Çeyrek itibariyle yeniden düzenlendi ve daha önce 

net satışların altında yer alan kredi kartı alacak kırdırma gideri finansal 

giderlerin altına yansıtıldı. Bu doğrultuda FAVÖK marjı geçmiş verilere kıyasla 

100 baz puan yükseldi.  

 4. çeyrekte net satışlar %20, 779 milyon TL seviyesine geriledi. Net satış 

alanındaki %29 123 bin metrekare seviyesine daralmış olması metrekare 

bazında cironun artmasıyla bir miktar dengelendi.  

 Düşük fiyatlı ürünlerin portföyden çıkarılmasıyla iyileşen ürün portföyünün 

katkısıyla FAVÖK marında yıllık bazda 440 baz puan yıllık ve 105 baz puan 

çeyreksel iyileşme görüldü.  

 Şirket 2017’de mağaza kapanışlarının devam etmesini ve ortalama satış 

alanının 116 bin metrekareye gerilmesini öngörüyor. FAVÖK marjında ise 

iyileşmenin devam etmesi bekleniyor ancak bir beklenti paylaşılmadı. 

 Teknosa’daki operasyonel iyileşme dışında envanter günlerinin azalmasıyla 

işletme sermayesi ihtiyacındaki azalma şirketin 4. Çeyrekte 156 milyon TL nakit 

pozisyonu yaratmasına sebep oldu. Son olarak şirket bir seferlik 5 milyon TL 

gelir elde etti.  

 Dün hissede görülen yükselişin ardından beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4. 

Çeyrek sonuçlarının fiyatlandığını düşünüyoruz. 

Tüpraş - 4. çeyrekte 803 milyon TL net kar açıkladı. Net kar, konsensus beklentisi olan 

513 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karlılıktaki olumlu seyir, 

rafine kapasite kullanım oranındaki artış ve crack marjlarının varil başına 10,2 dolar 

seviyesine yükselmesiyle desteklendi. Rafineri marjı varil başına yıllık bazda 5,2 dolar 

seviyesinden 10,1 dolar seviyesine yükseldi. Tüpraş 4. Çeyrekte ayrıca 123 milyon dolar 

envanter kârı gerçekleştirdi.  

Tüpraş’ın 2017 beklentileri de paylaşıldı. Şirket brent petrol fiyatının varil başına 55 

dolar seviyesinde korunmasını ve Med. Complex marjının 4-4,5 dolar varil başına 

gerçekleşmesini bekliyor. Net rafineri marjı ise dolar bazında 5,75-6,25 seviyesinde 

bekleniyor. Şirket ayrıca 350 milyon TL toplam yatırım planlıyor.   

Türk Havayolları - Ocak ayı trafik verilerini açıkladı. THY, Ocak ayında 4,1 milyon yolcu 

taşıdı. Bu sayı yıllık bazda %12 düşüşü ifade ediyor. İç hatlar %5 daralırken, dış hatlarda 

daralma %17 oldu. Yolcu sayısındaki sert düşüş İstanbul’daki kötü hava şartlarına 

bağlanabilir. 

Toplam arz edilen koltuk (AKK) yıllık %8,7 düşerken (iç hatlar: %-1,4, dış hatlar: %-9,6), 

ücretli yolcu km( ÜKK) yıllık %10 düştü (iç hatlar: %-3,8, dış hatlar: %-10,9). 

Doluluk oranı %73,8’den %72,7’ye geriledi. İç hatlar doluluk oranı 205 baz puan 

gerileyerek %82,4 olurken, dış hatlar doluluk oranı 109 baz puan gerileyerek %71,4 

oldu. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST-100 endeksi, önceki günlerde de olduğu üzere bankacılık endeksi 

öncülüğünde, %1,26 değer artışıyla 88.578 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Aralık ayı Ödemeler Dengesi verilerinin yanı sıra 

yurtdışı veri akışının oldukça yoğun olduğunu göreceğiz. Euro Bölgesi tarafından 

gelecek olan 4Ç16 GSYİH verilerine ek olarak gözler FED Başkanı Yellen’ın Kongre 

ve Temsilciler Meclisi önündeki yarıyıllık toplantılarının ilkinde olacak. Bu sabah 

itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını ve Türk 

lirasında da benzer bir performans olduğunu görüyoruz. GOÜ hisse senedi 

piyasalarında ise yatay bir seyir mevcuttur. 

Bugün BİST-100 endeksinde alımların devam etmesini ve ilk direnç seviyesi olan 

89,100 seviyesinin aşılması durumunda yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 89.085, 89.592 ve 90.371 dirençlerini ve 87.800, 87.022 

ve 86.514 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak primli bir 

seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. En üst sıralarda, Çin’den gelen olumlu enflasyon 

verisinin etkisi ile birlikte Asya para birimleri yer alıyor. Türk lirası ise %0,42’lik kazançla 

5. sırada bulunuyor. TL’deki pozitif ayrışmanın etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin 

düşüş eğilimini sürdürdüğünü ve kurun 3,67 seviyesinin altına indiğini görüyoruz. 

Ancak, dolar endeksinin küresel piyasalarda değer kazanmaya devam etmesi, yurt içi 

enflasyon ve büyüme dinamiklerinde gözlemlenen bozulma ve siyasi - jeopolitik 

risklerin, kurdaki mevcut gerilemenin kısa – orta vadede istikrar kazanmasına engel 

olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile USDTRY paritesindeki geri çekilmelerin kısa – 

orta vadeli alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz. Kurdaki gün içi gidişat 

açısından Fed başkanı Janet Yellen’dan gelecek olan açıklamalar önemli olacak. Yellen 

bugün Senato’da, yarın ise Temsilciler Meclisi’nde yarıyıllık para politikası raporunu 

sunacak. Sunumların ardından gerçekleşecek olan soru- cevap kısmı, Fed’in 2017 faiz 

politikasına ilişkin ipuçlarının yakalanması açısından oldukça kritik olacak. USDTRY 

paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,6955 

seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,6772 seviyesi destek, 3,7050 seviyesi 

ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6772 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki destek seviyemiz 3,6489, 3,7050 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7195 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş 

eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde; EURUSD paritesinde haftanın ilk işlem günüde yukarı yönlü 

bir düzeltme çabası görebileceğimizi, ancak yükselişlerin satış fırsatı orak sınırlı 

kalabileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere EURUSD paritesi, dün sabah 

saatlerinde yönünü yukarı çevirdi ve 1,0658 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş sergiledi. 

Ancak, paritedeki bu yükseliş çabası kalıcı olamadı ve parite gün içerisinde 

kazançlarının tamamını geri vererek 1,0591 seviyesine kadar indi. Bugünkü yoğun veri 

akışı, paritedeki kısa vadeli gidişat açısından belirleyici olacaktır. Gün içerisinde 

Almanya cephesinden gelecek olan Büyüme, TÜFE ve ZEW Endeksi verileri takip 

edilecek. AB tarafında ise ÜFE ve Sanayi Üretimi verileri ve Fed Başkanı Jant Yellen’ın 

Senato’da gerçekleştireceği sunum yakından takip edilecek. Avrupa’daki yoğun seçim 

gündeminin ve Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci politikalarının devamının euro 

üzerinde baskı yaratabileceğini düşünmekteyiz. ABD Başkanı Trump’ın piyasalarda 

yarattığı gergin havayı ve dolar endeksinin kayıplarını telafi etme çabasını da göz 

önünde bulunduracak olursak, paritenin kısa vadede yeniden 1,05 seviyesi altına 

inmesini olası gördüğümüzü belirtebiliriz. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş 

çabalarının satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.  EURUSD grafiğine 

baktığımızda paritenin 1,0613 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0610 – 1,0645 

seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0645 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0680, 1,0610 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0576. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının 1230 seviyesi altında kalması durumunda 

düşüş hareketini 1220 seviyesine doğru devam ettirebileceğini belirtmiş, 

yatırımcılarımıza gün içi satış fırsatlarını değerlendirmelerini önermiştik. 

Öngördüğümüz üzere dün sert satış baskılarına maruz kalan ve 1219,36 seviyesine 

kadar inen altın fiyatları, beklediğimiz düşüşü gerçekleştirdi. Bu sabah saatleri itibariyle 

VIX endeksinin %2’nin üzerinde değer kazandığını, Asya piyasalarının ise satıcılı ve zayıf 

bir seyir izlemekte oluğunu görüyoruz. Bu da bize, piyasalardaki risk iştahının azaldığını 

ve güvenli liman talebinin arttığını gösteriyor. Risk iştahındaki azalmasının yanı sıra, 

Asya seansında Çin’den gelen enflasyon verileri de altına olan talebi artırmış durumda. 

Çin’den beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında, enflasyonist 

beklentiler karşısında en önemli güvenli liman olan altında sabah saatlerinden bu yana 

yükseliş çabalarının oluştuğunu görüyoruz.  Bu sabah saatleri itibariyle kayıplarını telafi 

etmeye çalışan altın fiyatlarının, kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunduğunu 

görüyoruz. Kanal içerisindeki seyrin sürmesi durumunda, altının gün içerisinde yeniden 

1230 seviyesi üzerine çıkması ve kayıplarını telafi etmesi beklenebilir.  Teknik 

görünümün yanı sıra, bugünkü yoğun veri akışı da altın fiyatları üzerinde etkili ocaktır. 

ABD cephesinden gelecek olan ÜFE ve Sanayi Üretimi verilerinin yanı sıra, Fed 

başkanlarından gelecek olan açıklamaları da yakından izliyor olacağız. Grafiğe 

baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1228,45 seviyesinden işlem gördüğünü ve 

1224,33 - 1230 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1230 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1235,50, 1224,33 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1220. 

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 2,328 %0.5 %1.6 %2.4 %6.6 %4.0

DAX 11,774 %0.9 %2.3 %1.2 %9.9 %2.6

FTSE 7,279 %0.3 %1.5 -%0.8 %5.2 %1.9

Nikkei 19,459 -%0.5 %2.4 %0.4 %14.5 %1.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,578 %1.3 %1.4 %8.7 %13.2 %13.4

Çin 3,217 -%0.1 %1.9 %3.2 %5.3 %3.5

Hindistan 28,352 %0.0 %0.0 %4.1 %0.7 %6.5

Endonezya 5,410 -%0.2 %0.3 %2.4 %0.4 %1.9

Rusya 2,161 %0.0 -%2.2 -%1.5 %9.9 -%3.2

Brezilya 66,968 %1.3 %4.6 %5.2 %14.9 %11.2

Meksika 47,662 -%0.3 %0.9 %3.2 -%1.5 %4.4

Güney Afrika 52,957 %0.5 %1.5 %0.3 %0.3 %4.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %2.0 -%2.6 -%1.4 -%6.3 -%39.2

EM VIX 16 %0.7 -%2.4 -%10.3 -%12.1 -%28.6

MOVE 69 -%1.1 %1.9 -%7.6 %7.9 %1.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6723 -%0.7 -%0.3 -%1.4 %24.9 %25.9

Brezilya 3.1104 -%0.2 -%0.3 -%3.3 -%2.4 -%21.5

Güney Afrika 13.3349 %0.0 %0.1 -%1.3 %0.2 -%13.8

Çin 6.8802 %0.0 %0.3 -%0.3 %3.6 %6.0

Hindistan 67.015 %0.2 -%0.3 -%1.7 a.d. %1.3

Endonezya 13326 %0.1 %0.0 %0.0 %1.7 -%3.4

CDS *

Türkiye 242.6 -4.7 -3.3 -36.1 60.6 29.8

Brezilya 217.7 -12.0 -10.6 -12.5 77.7 1.4

Güney Afrika 195.6 -4.4 -5.6 -2.7 47.8 24.1

Endonezya 136.4 -0.9 -5.3 -11.2 54.0 16.8

Rusya 166.4 -7.4 -3.9 -3.9 17.9 48.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 -0.1 1.2 -0.5 1.3 0.2

Brezilya %10.3 0.0 -0.2 -0.7 -1.5 -6.2

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.1 0.1 0.3 -1.1

Hindistan %6.8 0.0 0.4 0.4 a.d. -0.9

Endonezya %7.5 0.0 0.0 -0.1 0.7 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 -0.03 1.10 -0.31 1.25 0.53

Brezilya %4.7 -0.05 -0.12 -0.32 0.44 -2.46

Güney Afrika %4.5 0.00 0.01 -0.10 0.80 -0.96

Endonezya %3.9 0.00 -0.04 -0.11 0.79 -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.59 -%2.0 -%0.2 %0.3 %15.0 %49.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.93 -%1.7 -%0.2 %1.1 %15.7 %42.9

Altın - USD / oz 1224.4 -%0.8 -%0.5 %2.4 -%8.6 %15.5

Gümüş - USD / t oz. 17.821 -%0.6 %0.7 %6.3 -%10.2 %29.1

Commodity Bureau Index 434.57 %0.2 %0.4 %0.2 %5.8 %16.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


