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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün karışık bir seyir izleyen BIST-100 gün içerisinde 86.000 – 86.700 

bandı arasında hareket etti. Pazartesi günü Fitch kararı sonrasında 

yükseliş yaşayan hisselerde özellikle 86.500 seviyesinin üzerinde kar 

satışlarının yapıldığını gözlemledik.  

Bugün yurtiçinde haber akışında İmalat PMI (Aralık: 47.7), İTO 

enflasyon (Cuma günü öncesi enflasyonla ilgili bazı sinyaller verebilir)  

verileri olacaktır. Endeks kapanışı sonrası Türkiye saatiyle 22:00 ise 

FED açıklamaları izlenecek.  TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetini %10,3 seviyesinde tutmaya devam ediyor. FOMC tarafında 

ise herhangi bir söylem değişikliğine gidilmesi beklenmiyor.  

Önceki günlerde olduğu gibi bugün de TCMB’nin likidite yönetimi 

konusunda atacağı adımların (repo ihalesinin açılıp açılmayacağı, 

swap ihalesinde miktar ve TL faizi ve Geç likidite penceresinden ne 

kadar fonlama yapılacağı gibi) önemli olmasını bekliyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını beklerken, kısa 

vadeli olarak kar realizasyonlarının gelebileceğini düşünüyoruz. 

TL’deki gidişat ise piyasa üzerinde etkili olacak en önemli 

faktörlerden biri olmaya devam edecek. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 86,700, 87,105 ve 87,492 dirençlerini ve 85,908, 85,521 

ve 85,116 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Enflasyon raporunda sıkı likidite yönetimi yeniden vurgulandı. 

 2016 yılı dış ticaret açığının GSYİH’ya oranı %6,5 olarak 

gerçekleşti.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akbank – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Garanti Bankası - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tofas – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 TSKB – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Türk Telekom – Hazine, Avea'nın 2G ve 3G ile ilgili hazine payını 

184 milyon TL eksik ödediğini bildirdi. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Şubat - Ocak İSO/Markit PMI verileri

                TİM Ocak ihracat verileri

                Ocak İTO enflasyon verileri

3 Şubat - Ocak TÜFE verileri

4 Şubat - Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 86,296 %0.1 %2.5

BIST-30 105,850 %0.1 %2.9

Banka 143,461 %0.0 %5.1

Sanayi 93,362 %0.3 %1.7

Hizmet 54,693 -%0.4 %0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 8.50 8.50

AOFM 10.34 10.31 9.12

2 yıllık bono faizi 11.15 11.21 11.27

10 yıllık bono faizi 10.98 11.06 11.10

Kur

USD/TL 3.79 %0.9 %7.6

EUR/TL 4.06 %0.6 %9.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.92 %0.8 %8.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 173 171 166

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.37 1.29

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.9x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.14x 1.07x 0.96x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.76x 0.68x

FD/FAVÖK 8.2x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %18.2 %12.1 %17.3

Özsermaye karlılığı %13.6 %13.0 %13.6

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 

Enflasyon raporunda sıkı likidite yönetimi yeniden vurgulandı 

TCMB, bugün, 2017 yılının ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladı. TCMB’nin 2017 için 

enflasyon beklentilerini daha gerçekçi seviyelere çektiğini ve Bankanın para politikasına 

ilişkin mesajlarının, geçtiğimiz haftaki toplantı kararına paralel olarak sıkılaştırmayı işaret 

etmeye devam ettiğini görüyoruz.   

 TCMB 2017 yılsonu TÜFE beklentisinde ciddi bir yukarı yönlü revizyona giderek 

beklentisini %6,5’dan %8’e yükseltti. Bu revizyon ile birlikte TCMB’nin 

projeksiyonları, şu anda %8,5 civarında seyreden piyasa beklentisine büyük 

ölçüde yaklaşmış oldu. 

 TCMB’nin paylaştığı enflasyon tahmin patikası, yıllık TÜFE’nin 2017 içerisinde çift 

haneye çıkabileceğini, ancak baz etkisi ile birlikte 3Ç17’de bir miktar 

durulacağını işaret ediyor. Söz konusu tahmin patikası kurum beklentilerimiz 

paralelinde. 

 TCMB Başkanı Çetinkaya TL likiditesinin sıkı tutulacağı tekrarını yaparken, daha 

gevşek bir politika için birkaç unsura dikkat çekti; (i) TL’deki oynaklığın azalması, 

(ii) yüksek seyreden risk priminde gerileme, (iii) orta vadeli enflasyon 

beklentilerinde somut ve kalıcı iyileşme.  

Ayrıntılı rapora ulaşmak için tıklayınız.  

 

2016 yılı dış ticaret açığının GSYİH’ya oranı %6,5 olarak gerçekleşti 

Aralık ayı dış ticaret rakamları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ilk 

veriler dahilinde geldi. Buna göre ihracat 12,8 milyar dolar olurken, ithalat 18,4 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. Sonuç olarak 2016 yılı ihracat ve ithalat ise sırasıyla 142,6 

milyar dolar ve 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu noktada dış ticaret açığı 

GSYİH’nin %6,5 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. 

 Aralık ayı dış ticaret verilerinin yanısıra dün açıklanan 4Ç16 turizm gelirleri 

çerçevesinde Aralık ayı cari işlemler açığının 4,8-5 milyar dolar civarında 

gerçekleşmesini bekleriz.  

 

 

 

 

 

TCMB Başkanı Çetinkaya TL 

likiditesinin sıkı tutulacağı 

tekrarını yaparken, daha 

gevşek bir politika için 

birkaç unsura dikkat çekti.   

Aralık ayı cari işlemler 

açığının 4,8-5 milyar dolar 

civarında gerçekleşmesini 

bekleriz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/1c17_Enflasyon_Raporu_507eb788-f.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Akbank 4Ç16’da 1.085 milyon TL net kar (çeyreksel bazda %2 aşağıda, yıllık 

bazda %19 yukarda) açıkladı. Net kâr rakamı Tacirler Yatırım beklentisi 1.084 milyon TL 

ve konsensus beklentisi 1.086 milyon TL’ye paraleldir. Genel olarak sonuçları olumlu 

olarak değerlendiriyoruz. Net faiz marjındaki güçlü performans, faaliyet giderlerinde 

maliyet kısıcı adımlar ve provizyonlarda ciddi artış olmaması kârlılıktaki yıllık bazda 

iyileşmeyi destekledi. Çekirdek satış gelirleri, net faiz gelirlerinde büyümenin katkısıyla 

çeyreksel olarak %7 büyüdü. TÜFE’ye endeksli enstrümanlarda daha düşük gelir elde 

edilmesine rağmen net faiz marjı beklentiler dahilinde çeyreksel bazda 8 baz puan 

artışla %3,35’e yükseldi. Kredi büyümesi çeyreksel bazda %6 seviyesindeydi (TL krediler 

%4 ve FX kredileri %7 dolar bazında büyüdü). Takipteki kredi rasyosu beklentiler 

dahilinde çeyreksel bazda 13 baz puan yükselişle %2,57 seviyesinde greçekleşti. Ticari 

kredilerdeki takipteki kredi rasyosunun çeyreksel bazda 20 baz puan artması, tüketici ve 

kredi kartı takipteki kredilerdeki artışlar konsolide rakamlardaki yükselişe neden oldu.  

Garanti Bankası – Garanti Bankası 4Ç16’da 1.160 milyon TL net kar (çeyreksel bazda 

%13 aşağıda, yıllık bazda %24 yukarda) açıkladı. Net kâr rakamı Tacirler Yatırım 

beklentisi 1.057 milyon TL’den yüksek ve konsensus beklentisi 1.106 milyon TL’ye 

paraleldir. Çekirdek satış gelirleri beklentimiz dahilinde gerçekleşmesine rağmen, diğer 

gelirlerin beklentimizin üzerinde açıklanması ve provizyon giderlerinin daha düşük 

gerçekleşmesi, net kâr rakamını yukarı taşıdı. TÜFE Endeksli bono faiz gelirinde 

çeyreksel bazda daha düşük gelir elde edilmesine rağmen net faiz marjı %4,93 

seviyesinde beklentimize paraleldir. Kredi büyümesi çeyreksel bazda %8 seviyesindeydi 

(TL krediler %6 büyürken ve FX kredileri %4 dolar bazında küçüldü). Takipteki kredi 

rasyosu beklentimizden daha iyi performans gösterdi ve çeyreksel bazda 25 baz puan 

azalışla %2,8 seviyesine geriledi.  

Tofaş – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tofaş’ın 4Ç16’da 300 milyon TL net 

kar açıklamasını beklemekteyiz. Piyasa beklentisi 263 milyon TL’dir.   

TSKB - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. TSKB’nin 4Ç16’da 117 milyon TL net 

kar açıklamasını beklemekteyiz. Piyasa beklentisi 111 milyon TL’dir. 

Türk Telekom - Hazine Avea'nın 2G ve 3G ile ilgili hazine payını 184 milyon TL eksik 

ödediğini bildirdi. Bu rakama daha sonra birikmiş faiz tutarlarının da hesaplanacağı 

bildirildi. Türk Telekom yetkililerinin yaptığı açıklamada tutarın büyük bir kısmının 

fatura indirimlerinden kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi ve özellikle 2G konusunda 

uluslararası tahkim mahkemesinde şirket lehine alınmış bir karar olduğunu ve bu 

kararla ilgili yasal sürecinde devam ettiği söylendi. Şirket yönetimi raporu detaylı 

inceledikten sonra kararla ilgili nasıl bir aksiyon alacağına karar verecek. Toplam tutar 

şirketin şu anki piyasa değerinin yaklaşık %1'i düzeyinde. Haberin hisse üzerinde ilk 

etapta hafif negatif etki yaratmasını bekliyoruz. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün karışık bir seyir izleyen BIST-100 gün içerisinde 86.000 – 86.700 bandı arasında 

hareket etti. Pazartesi günü Fitch kararı sonrasında yükseliş yaşayan hisselerde 

özellikle 86.500 seviyesinin üzerinde kar satışlarının yapıldığını gözlemledik.  

Bugün yurtiçinde haber akışında İmalat PMI (Aralık: 47.7), İTO enflasyon (Cuma 

günü öncesi enflasyonla ilgili bazı sinyaller verebilir)  verileri olacaktır. Endeks 

kapanışı sonrası Türkiye saatiyle 22:00 ise FED açıklamaları izlenecek.  TCMB’nin 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10,3 seviyesinde tutmaya devam ediyor. 

FOMC tarafında ise herhangi bir söylem değişikliğine gidilmesi beklenmiyor.  

Önceki günlerde olduğu gibi bugün de TCMB’nin likidite yönetimi konusunda 

atacağı adımların (repo ihalesinin açılıp açılmayacağı, swap ihalesinde miktar ve TL 

faizi ve Geç likidite penceresinden ne kadar fonlama yapılacağı gibi) önemli 

olmasını bekliyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını beklerken, kısa vadeli olarak kar 

realizasyonlarının gelebileceğini düşünüyoruz. TL’deki gidişat ise piyasa üzerinde 

etkili olacak en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 86,700, 87,105 ve 87,492 dirençlerini ve 85,908, 85,521 ve 85,116 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fitch kararının ardından kurda başlayan düşüş hareketi, dolar endeksindeki geri 

çekilmenin de etkisi ile birlikte devam ediyor. Donald Trump'ın danışmanı Peter 

Navarro'nun euronun değerinin fazla düşük olduğunu belirtmesinin ardından sert bir 

şekilde değer kazanan euro, dolar endeksinin yeniden 100 seviyesinin altına 

gerilemesine neden oldu. Yurt içi piyasalarda ise AFOM’ndeki yükselişin devam ettiğini 

ve oranın dün itibariyle %10,34’e yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca,  Geç Likidite Penceresi 

çerçevesinde kullandırılan miktar dün 62 milyara ulaştı. Dolayısı ile TL cephesindeki 

likidite sıkılaştırması artarak devam ediyor. Bu gelişmeler ile birlikte 3,80 seviyesi 

altındaki seyrini sürdürmekte olan USDTRY paritesinde mevcut düşüş hareketinin bir 

süre daha devam etmesini bekliyoruz. Kurdaki gün içi gidişat açısından bugünkü yoğun 

veri akışı önemli olacak. ABD cephesinden gelecek olan veriler yakından takip edilmeli. 

Ayrıca, akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı kararı da piyasadaki 

gelişmeler açısından belirleyici olabilir. Bugünkü FOMC toplantısında herhangi bir 

hamle gelmesi beklenmiyor. Ancak, dolar endeksinin kısa vadeli gidişatı açısından Fed 

cephesinden gelecek olan açıklamaların tonu önemli olacaktır. USDTRY paritesindeki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7801 seviyesinden işlem 

gören USDTRY paritesinde 3,7692 seviyesi destek, 3,7880 seviyesi ise direnç 

konumunda bulunuyor. 3,7692 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki 

destek seviyemiz 3,7526, 3,7880 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,80 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin 

korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Peter Navarro, Financial Times’a yaptığı 

açıklamada, euronun değerinin fazla düşük olduğunu belirtti ve Almanya’nun düşük 

euro sayesinde ABD’den faydalandığını öne sürdü. Navarro’nun bu açıklamalarının 

ardından sert bir şekilde değer kazanan euro, dün sabah saatlerinde 1,07 seviyesinin 

altında hareket eden EURUSD paritesinin sert bir sıçrayış yaparak 1,08 seviyesinin 

üzerine çıkmasına neden oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 1,08 seviyesi etrafında 

dalgalanmakta olan EURUSD paritesinde, mevcut yükseliş hareketinin spekülatif 

gelişmeler sonucunda ortaya çıkmış olması, hareketin kalıcılığı açısından kafalarda soru 

işaret yaratıyor. Eurodaki mevcut aşırı alım durumunun düzelmesi ve dolar endeksinin 

kayıplarını telafi etmeye başlaması durumunda, EURUSD paritesindeki bu yükseliş satış 

fırsatı olarak sınırlı kalabilir. Paritedeki gün içi gidişat açısından bugün içerisinde Avrupa 

cephesinden gelecek olan PMI verileri ve ABD cephesinden gelecek olan ADP Tarım 

Dışı İstihdam ve ISM İmalat Endeksi verileri yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, 

akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı kararı da piyasadaki gelişmeler 

açısından belirleyici olabilir. Bugünkü FOMC toplantısında herhangi bir hamle gelmesi 

beklenmiyor. Ancak, dolar endeksinin kısa vadeli gidişatı açısından Fed cephesinden 

gelecek olan açıklamaların tonu önemli olacaktır. EURUSD grafiğine baktığımızda 

paritenin 1,0790 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0786 – 1,0818 seviyeleri arasında 

hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0818 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 

bir sonraki direnç seviyemiz 1,0856, 1,0786 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,0765. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Financial Times'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Peter Navarro'nun, 

euronun değerinin fazla düşük olduğunu belirtmesinin ardından euro sert bir şekilde 

değer kazandı. Eurodaki yükselişle birlikte dolar endeksi yeniden 100 seviyesinin altına 

geriledi. Piyasalardaki risk iştahının azalması ve güvenli liman talebinin yeniden artması 

ile birlikte hafta başından bu yana kayıplarını telafi etmekte olan altın fiyatları, dolar 

endeksindeki gözlemlenen sert düşüş hareketinden de beslenerek yükselişini sürdürdü. 

Dün sabahki bültenimizde de, piyasadaki güvenli liman talebinin halen daha güçlü 

seyretmekte olduğunu belirtmiş, mevcut riskten kaçış ortamının altın fiyatlarını bir süre 

daha besleyebileceğini ifade etmiştik. Beklediğimiz üzere yükseliş hareketini sürdüren 

altın, dün 1215,31 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son 1 haftanın zirvesini test etti. 

Altın fiyatlarındaki gün içi gidişat açısından ABD cephesinden gelecek olan veriler ve 

açıklamalar kısa vadede belirleyici olacaktır. ABD cephesinden gelecek olan ADP Tarım 

Dışı İstihdam ve ISM İmalat Endeksi verileri yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, 

akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı kararı da piyasadaki gelişmeler 

açısından belirleyici olabilir. Bugünkü FOMC toplantısında herhangi bir hamle gelmesi 

beklenmiyor. Ancak, dolar endeksinin kısa vadeli gidişatı açısından Fed cephesinden 

gelecek olan açıklamaların tonu önemli olacaktır. Grafiğe baktığımızda ise altının bu 

sabah saatlerinde 1208,85 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1207,02 - 1213 seviyeleri 

arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1213 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki direnç seviyemiz 1216,66, 1207,02 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1200. 

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 2,279 -%0.1 -%0.1 %1.8 %5.0 %1.8

DAX 11,535 -%1.3 -%0.5 %0.5 %11.7 %0.5

FTSE 7,099 -%0.3 -%0.7 -%0.6 %6.1 -%0.6

Nikkei 19,041 %0.5 %0.4 %0.1 %15.1 %0.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 86,296 %0.1 %2.5 %10.4 %12.5 %10.4

Çin 3,159 %0.3 %1.9 %1.4 %5.6 %1.8

Hindistan 27,656 %0.1 %1.1 %3.9 -%1.2 %3.9

Endonezya 5,294 %0.6 %0.6 %0.5 -%0.7 %0.5

Rusya 2,217 -%0.7 %2.0 -%0.7 %13.9 -%0.7

Brezilya 64,671 %0.6 -%1.6 %7.4 %13.9 %7.4

Meksika 47,001 -%0.2 -%2.4 %3.0 %0.4 %3.0

Güney Afrika 52,788 %0.2 -%1.0 %4.2 -%0.6 %4.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %0.9 %8.3 a.d. -%3.6 -%34.2

EM VIX 19 %0.3 %7.1 a.d. -%5.9 -%18.7

MOVE 73 %0.2 -%4.0 a.d. %13.9 %6.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7733 -%0.2 -%0.3 %6.5 %26.2 %29.3

Brezilya 3.1486 %0.7 -%0.7 -%4.2 -%3.6 -%20.6

Güney Afrika 13.4753 -%0.2 %0.7 -%1.9 -%3.2 -%12.9

Çin 6.884 %0.0 %0.2 -%0.9 %3.2 %6.0

Hindistan 67.865 -%0.1 -%0.4 -%0.5 %1.7 %2.6

Endonezya 13352 %0.0 %0.2 a.d. %2.1 -%3.2

CDS *

Türkiye 267.5 1.5 -5.1 -1.9 -11.7 9.2

Brezilya 250.2 2.9 -6.5 -26.9 -17.6 -15.2

Güney Afrika 213.2 2.4 5.1 a.d. -3.2 19.7

Endonezya 148.5 a.d. a.d. a.d. -4.4 9.2

Rusya 184.3 3.7 -1.4 a.d. -14.9 25.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 -0.1 1.2 -0.5 1.3 0.2

Brezilya %10.9 0.1 0.1 -0.3 -0.9 -5.6

Güney Afrika %8.8 -0.1 0.1 a.d. 0.2 -1.0

Hindistan %6.4 0.0 0.0 0.0 -0.7 -1.4

Endonezya %7.7 0.0 0.1 a.d. 0.7 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 0.03 1.27 a.d. 1.18 0.70

Brezilya %5.0 -0.07 -0.17 a.d. 0.40 -2.14

Güney Afrika %4.8 0.00 0.13 -0.13 0.74 -0.75

Endonezya %4.1 -0.01 0.10 a.d. 0.88 -0.62

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.7 %0.9 %0.5 -%2.0 %32.2 %49.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.81 %0.3 -%0.7 a.d. %31.8 %42.6

Altın - USD / oz 1208.6 %1.3 -%0.2 a.d. -%10.6 %14.0

Gümüş - USD / t oz. 17.543 %2.3 %2.1 a.d. -%14.4 %27.1

Commodity Bureau Index 432.47 %0.3 -%0.2 a.d. %6.4 %15.4

* 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. 

 


