
Günlük Bülten 
1 Mart 2017 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bu sabaha karşı ABD Başkanı Trump’ın Kongre’de yaptığı 

konuşmanın piyasalara etkileri farklı oldu. Trump’ın yaptığı 

konuşmanın fazla detay vermemesine rağmen, korumacı söylemini 

koruyor olmasının ABD’deki faizlerin seyrine yönelik beklentiler 

üzerinde önemli etkileri oldu. Bu sabah itibariyle Dolar endeksi 

101,6’ya yükselirken, Fed’in faiz arttırma ihtimalinin %52’den %80’e 

yükseltti. Bu duruma bağlı olarak da, GOÜ para birimlerinin ABD 

dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında ise daha olumlu bir havanın mevcut olduğunu 

görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan İTO enflasyon oranı ve PMI 

verilerinin yanı sıra yine yurtdışında açıklanacak olan PMI verileri 

yatırımcılar tarafından takip ediliyor olunacak. Buna ek olarak 

özellikle ABD tarafından gelecek olan ISM İmalat endeksi de, Şubat 

ayı istihdam verileri öncesinde önemli bir gösterge olacak. 

Bugün hisse senetlerinde hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

BİST-100 endeksinin 87.700 seviyesini geçmesi durumunda yükseliş 

devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 87.913, 

88.347 ve 88.681 dirençlerini ve 87.144, 86.810 ve 86.376 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Aralık Dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 Ocak ayı turist sayısı sektöre ilişkin toparlanma sinyallerini güçlendiriyor. 

 Hazine Mart ayında altı ihale gerçekleştirecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Sigorta - Yönetim Kurulu, 28 Mart’ta hisse başına 

0,06TL brüt temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Bizim Toptan - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Coca Cola İçecek – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Doğuş Otomotiv – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Park Maden Elektrik - Yönetim Kurulu, Siirt’teki heyelan sonrası 

kapanan bakır madenini satma veya kiralama seçeneklerini 

değerlendireceğini açıkladı. 

 TSKB – Yönetim Kurulu, 27 Mart’da hisse başına 0,04TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Mart - Şubat PMI verileri

              TİM Şubat ihracat rakamları

              İTO Şubat enflasyon verileri

2 Mart - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubat dış ticaret verileri

3 Mart - TÜİK Şubat enflasyon verileri

6 Mart - Şubat Reel Efektif Kur Endeksi

7 Mart - Hazine Şubat Nakit Bütçe verileri

8 Mart - Ocak Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,478 -%0.3 -%1.7

BIST-30 107,407 -%0.3 -%1.7

Banka 148,534 -%0.3 -%2.3

Sanayi 93,445 -%0.4 -%1.1

Hizmet 55,213 %0.2 -%1.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.40 10.39 10.34

2 yıllık bono faizi 11.09 11.07 11.22

10 yıllık bono faizi 10.88 10.80 10.84

Kur

USD/TL 3.61 -%0.3 -%7.0

EUR/TL 3.82 %0.0 -%7.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.72 -%0.1 -%7.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 183 186 164

Ortalama işlem hacmi * 1.08 1.19 1.35

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.1x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.09x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.70x

FD/FAVÖK 8.2x 7.5x 6.7x

Kar büyümesi %15.3 %16.1 %17.3

Özsermaye karlılığı %12.9 %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 

Aralık Dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti  

TÜİK Ocak ayı dış ticaret verileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici verileri 

çerçevesinde gerçekleşti. Buna göre, Ocak ayı ihracatı yıllık bazda %18 artış 

kaydederken, ithalat aynı ayda yıllık bazda %16 yükseldi. Böylece Ocak ayı dış ticaret 

açığı yıllık bazda %10 yükselerek 4,3 milyar dolara çıktı. Yıllık dış ticaret açığı ise 56 

milyar dolardan 56,5 milyar dolara yükseldi. Verinin piyasalar üzerinde etki 

yaratmadığı görüldü.  

 Bugün TİM tarafından Şubat ayı geçici ihracat verileri, yarın ise Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından Şubat ayı dış ticaret verileri açıklanıyor olacak. 

 Yıla iyi bir başlangıç yapan ihracatın Şubat ayında da bu trendini sürdürmesi 

bekleniyor.  

Ocak ayı turist sayısı sektöre ilişkin toparlanma sinyallerini güçlendiriyor  

Ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 oranında 

azalış göstermesine rağmen, geçen ay yaşanan %11’lik düşüş ve en önemlisi 2016 

yılındaki %30 düşüş sonrasında toparlanmanın sinyallerini verdiği görülüyor. Özellikle 

Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında yıllık %80’nin üzerinde bir artış olduğu dikkat 

çekiyor. 

 2016 yılında gelirlerinin üçte birini kaybeden turizm sektörünün bu sene 

içerisinde bir miktar toparlanma göstermesini bekliyoruz. 

 Bu çerçevede 2017 yılı brüt turizm gelirleri artışı beklentimiz %8.  

 Hazine Mart ayında altı ihale gerçekleştirecek  

Hazine Mart ayında piyasaya 14,1 milyar TL kadar itfa gerçekleştirecek. Buna karşılık 

toplam altı ihale ile 14,3 milyar TL borçlanmayı hedefliyor. Bu çerçevede iç borç geri 

çevirme oranının %100’un bir miktar üzerinde gerçekleşeceği anlaşılıyor. Mart ayında 

itfanın en yüklü olduğu gün ise 8 Mart (11 milyar TL). Bu nedenle Hazine 6 Mart’ta 5 

yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.  7 

Mart’ta ise yine 2 yıl ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştiriyor 

olacak. 

 Mart ayı piyasa itfası yılın en yüklü miktarını işaret ediyor. Bu çerçevede 

gelecek yeni kağıt arzları ile beraber faizler üzerinde bir miktar baskının 

olması beklenebilir. 

 Enflasyon görünümünün destekleyici olmaması ve ABD tahvil faizlerindeki 

oynaklık da burada etkili unsurlar olarak ortaya çıkabilir.  

 

 

 

Yıla iyi bir başlangıç 

yapan ihracatın Şubat 

ayında da bu trendini 

sürdürmesi bekleniyor. 

Rusya’dan gelen ziyaretçi 

sayısında yıllık %80’nin 

üzerinde bir artış olduğu 

dikkat çekiyor. 

Mart ayı piyasa itfası yılın 

en yüklü miktarını işaret 

ediyor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Sigorta – Yönetim Kurulu, 28 Mart’ta hisse başına 0,06TL brüt temettü 

dağıtmayı teklif edecek. Temettü verimi %2,5’dir. 

Bizim Toptan (TUT, Hedef Fiyat: 13TL) – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

Tacirler Yatırım net kar tahmini 1 milyon TL iken, piyasa beklentisi 2,2 milyon TL 

seviyesindedir.  

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39TL) – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

Tacirler Yatırım tahmini 298 milyon TL net zarar yönündeyken, piyasa beklentisi 269 

milyon TL net zarar seviyesindedir.  

Doğuş Otomotiv (TUT, Hedef Fiyat: 10,5TL) – 4. çeyrekte 95 milyon TL net kar 

açıkladı ve hem 37 milyon TL olan Tacirler Yatırım beklentisini hem de 43 milyon TL 

olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Açıklanan rakamın beklentileri aşmasında, 

operasyonlardan elde dilen kur farkı gelirleri ve daha yüksek gelen özkaynak 

yöntemiyle elde edilen yatırımların karları önemli rol oynamıştır. Şirket 3Ç16 sonunda 

envanter seviyesini arttırmış ve TL’nin kısa vadeli değer kaybından fayda sağladı. 

FAVÖK, 4. çeyrekte 124 milyon TL oldu ve Tacirler Yatırım’ın 114 milyon TL’lik tahmini 

ile paralellik gösterdi. Net satışlar ise yıllık bazda %35 büyüdü ve 3.964 milyon TL’ye 

ulaştı. Aynı dönemde satış hacmi %33 arttı ve 66 bin olarak gerçekleşti. 

Park Maden Elektrik - Park Madencilik Yönetim Kurulu, Siirt’teki heyelan sonrası 

kapanan bakır madenini satma veya kiralama seçeneklerini değerlendireceğini açıkladı. 

Yönetim ayrıca Park Madencilik’in esas sözleşmesinde değişikliğe gidip yeni iş 

alanlarıyla ilgili yatırım fırsatlarını değerlendirecek. SPK kurallarına göre önemli esas 

sözleşme değişikliği olacağı için azınlık hissedarlara ayrılma hakkı verilmesi zorunludur. 

Bu nedenle bugün açıklanan haberden önceki 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyata göre 

şirket ayrılma hakkı fiyatını 2,097682 olarak açıkladı. Açıklanan fiyat Park Madencilik’in 

şu anki fiyat seviyesinin %4 üzerindedir. 

TSKB - Yönetim Kurulu, 27 Mart’ta hisse başına 0,04TL brüt temettü dağıtmayı teklif 

edecek. Temettü verimi %2,7’dir. Yönetim Kurulu ayrıca ödenmiş sermayenin %17’si 

oranında bedelsiz pay dağıtımı yapılmasını teklif edecek. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Bu sabaha karşı ABD Başkanı Trump’ın Kongre’de yaptığı konuşmanın piyasalara 

etkileri farklı oldu. Trump’ın yaptığı konuşmanın fazla detay vermemesine rağmen, 

korumacı söylemini koruyor olmasının ABD’deki faizlerin seyrine yönelik beklentiler 

üzerinde önemli etkileri oldu. Bu sabah itibariyle Dolar endeksi 101,6’ya 

yükselirken, Fed’in faiz arttırma ihtimalinin %52’den %80’e yükseltti. Bu duruma 

bağlı olarak da, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kaybettiğini 

görüyoruz. GOÜ hisse senetleri piyasalarında ise daha olumlu bir havanın mevcut 

olduğunu görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan İTO enflasyon oranı ve PMI verilerinin yanı sıra 

yine yurtdışında açıklanacak olan PMI verileri yatırımcılar tarafından takip ediliyor 

olunacak. Buna ek olarak özellikle ABD tarafından gelecek olan ISM İmalat endeksi 

de, Şubat ayı istihdam verileri öncesinde önemli bir gösterge olacak. 

Bugün hisse senetlerinde hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. BİST-100 

endeksinin 87.700 seviyesini geçmesi durumunda yükseliş devam etmesini 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 87.913, 88.347 ve 88.681 dirençlerini 

ve 87.144, 86.810 ve 86.376 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Türkiye saatiyle bu sabah 05:00 sularında Kongre’de konuşma yapan Trump, 

ekonomiden sorumlu ekibinin şirketlere uygulanan vergi oranını düşürecek tarihi bir 

reform üzerine çalıştığını orta sınıf için de vergi kolaylığı sağlanacağını ifade etti.  Orta 

sınıf için de vergi kolaylığı sağlayacaklarını belirten Trump, 1 trilyon dolara yakın bir alt 

yapı harcamasında bulunacağı taahhüdünü de yenildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 

ülkedeki büyümeyi hızlandırmaya yönelik planlarını bu şekilde yineliyor olması, Fed’in 

enflasyonu kontrol edebilmek adına çok daha hızlı faiz artırması gerekeceğine yönelik 

beklentileri artırıyor ve bu da doları değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 

Kongre’de gerçekleştirdiği konuşma öncesinde dün yükselişe geçen dolar endeksi, 

Trump’ın yaptığı açıklamalara birlikte yükselişini hızlandırdı ve bir süredir aşamadığı 50 

günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başardı. Dolar endeksindeki yükseliş 

ve Türk lirasındaki değer kaybı ile birlikte 3,6561 seviyesine kadar yükselen USDTRY 

paritesi, bu sabah saatlerinde 3,65 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu sabah 

saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde sert satıcılı bir seyrin 

hâkim olduğunu görüyoruz. Türk lirası, %1,09’luk değer kaybı ile en fazla değer 

kaybeden üçüncü para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada, kurdaki yükseliş 

eğiliminin bugün içerisinde de devam etmesi beklenebilir. Bu sabah saatlerinde 3,6542 

seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,6484 seviyesi destek, 3,6788 seviyesi 

ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6484 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki destek seviyemiz 3,6361, 3,6788 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7052 olarak karşımıza çıkıyor. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli düşüş kanalının üst sınırında hareket eden 

EURUSD paritesinin kanalı yukarı yönlü kırmakta zorlanabileceğini ve mevcut 

seviyelerden kazançlarını geri verebileceğini belirtmiştik. ABD Başkanı Donald Trump’ın 

Kongre’de yapacağı konuşma öncesinde yükselişe geçen dolar endeksi nedeniyle dün 

akşam saatlerinde yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi, öngördüğümüz üzere kanal 

sınırından yönünü aşağı çevirerek sert satış baskılarına maruz kaldı ve kazançlarının bir 

kısmını geri verdi. Trump’ın, Türkiye saatiyle 05:00 sularında gerçekleştirdiği 

konuşmasında, vergi indirimlerine yönelik tarihi bir reform üzerine çalışıldığını 

bildirmesi sonrasında dolar endeksinde dün başlayan rallinin hızlandığı ve endeksin 50 

günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırdığı görüldü.  Trump’ın açıklamalarının 

piyasa üzerindeki etkisinin dolar endeksindeki yükseliş hareketinin bu sabah saatleri 

itibariyle devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada paritenin düşüş eğilimini sürdürmesi ve 

paritedeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesi 

beklenebilir. Bugün veri akışı oldukça yoğun olacak. Avrupa ve ABD cephesinden 

gelecek olan verileri yakından takip ediyor olacağız. Güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0555 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0553 seviyesi destek, 1,0580 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0553 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0524, 1,0580 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0608. 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de gerçekleştirdiği konuşma sonrasında dolar 

endeksinde görülen yükseliş, altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı yaratmış durumda. 

Trump’ın bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmasında ABD ekonomisindeki 

büyümeyi artırmaya yönelik reform paketlerinin hazırlık aşamasında olduğunu 

belirtmesi, Fed’in beklenenden daha fazla ve hızlı faiz artıracağına yönelik beklentileri 

besleyerek dolar endeksini 101,60 seviyesi üzerine çıkardı. Dolar endeksindeki bu 

yükseliş ile birlikte yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, kısa vadeli yükseliş kanalının 

sınırına denk gelen 1245 desteğine kadar gerilemiş durumda. Altın fiyatlarındaki kısa 

vadeli gidişat açısından kanal sınırındaki seyir oldukça önemli olacak. Altının kanal 

sınırında tutunabilmesi durumunda düşüş eğiliminin güç kaybetmesi ve altındaki 

gerilemenin biraz durulması beklenebilir.  

Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1243,62 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1239 seviyesi destek, 1245 

seviyesi ise direnç konumunda. 1245 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1250, 1239 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1235,50. 

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 2,370 %0.1 %0.8 %4.0 %9.2 %5.8

DAX 11,823 %0.2 %0.0 %2.5 %11.6 %3.0

FTSE 7,253 %0.1 -%0.6 %2.2 %7.0 %1.5

Nikkei 19,107 %0.7 -%0.7 %1.0 %13.9 %0.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,765 -%0.6 -%0.9 %1.7 %15.5 %12.3

Çin 3,229 %0.1 -%0.6 %2.3 %4.8 %4.2

Hindistan 28,813 -%0.3 %1.2 %4.2 %1.3 %8.2

Endonezya 5,383 %0.3 %1.1 %2.0 %0.2 %1.9

Rusya 2,056 -%1.8 -%3.4 -%7.3 %4.3 -%7.9

Brezilya 66,662 -%1.2 -%1.6 %1.0 %15.5 %10.7

Meksika 47,349 %0.6 %0.6 %0.7 -%0.4 %3.7

Güney Afrika 51,497 -%0.2 -%2.0 -%2.4 -%2.3 %1.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %5.4 a.d. %14.3 -%6.6 -%33.6

EM VIX 18 %1.0 a.d. %5.8 -%12.0 -%22.7

MOVE 71 %1.5 a.d. -%1.8 %3.3 %4.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6087 %0.0 -%0.4 -%6.8 %22.3 %23.8

Brezilya 3.1097 %1.5 %0.3 -%1.9 -%3.6 -%21.6

Güney Afrika 13.0096 %0.4 -%0.3 -%3.4 -%9.7 -%15.9

Çin 6.8708 %0.0 -%0.1 a.d. %2.8 %5.8

Hindistan 66.7075 a.d. -%0.3 -%2.0 -%0.7 %0.8

Endonezya 13343 %0.1 -%0.1 -%0.1 %0.6 -%3.2

CDS *

Türkiye 237.2 -0.5 -3.9 -30.9 54.2 24.0

Brezilya 218.3 -4.7 -8.4 -17.5 44.6 -41.1

Güney Afrika 189.4 -3.7 -2.4 -13.4 a.d. 20.3

Endonezya 127.9 1.7 -9.5 -13.0 30.2 2.4

Rusya 168.5 -3.6 -6.8 1.6 a.d. 15.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.0 -0.5 0.9 0.1

Brezilya %10.2 0.1 -0.2 -0.6 -1.8 -6.3

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -1.1

Hindistan %6.9 a.d. 0.0 0.5 -0.2 -0.9

Endonezya %7.5 0.0 0.0 -0.1 0.4 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.01 1.15 -0.17 1.29 0.58

Brezilya %4.8 0.06 a.d. -0.23 0.42 -2.37

Güney Afrika %4.4 -0.02 -0.07 -0.28 0.38 -1.10

Endonezya %3.8 -0.03 a.d. -0.32 0.53 -0.92

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.93 -%0.1 -%0.4 %0.7 %13.5 %50.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.05 %0.1 a.d. %1.7 %15.0 %45.9

Altın - USD / oz 1258.8 %0.2 a.d. %5.9 -%4.8 %18.7

Gümüş - USD / t oz. 18.354 %0.1 a.d. %7.1 -%2.2 %33.0

Commodity Bureau Index 431.02 -%0.2 a.d. -%0.4 %6.3 %15.0

* 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. 

 


