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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Çarşamba günü yoğun satış baskısı sonrasında dün BİST-100 

tarafında toparlanma çabaları görüldü. Bu çerçevede endeks %1,4 

yukarıda 102,651 seviyesinden kapadı.   

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında ABD’de açıklanacak olan Ağustos PCE verilerinin piyasa 

üzerinde hareketlilik yaratabileceğini düşünüyoruz. Kur tarafında 

TL’nin bir önceki güne göre daha güçlü bir noktayı işaret ettiği, 

burada özellikle Dolar endeksindeki geri çekilmenin önemli bir ol 

oynadığı görülüyor. 

ABD vadelilerinde yatay bir seyir hakimken, Avrupa borsalarında bu 

sabah itibariyle pozitif bir açılış bekleniyor. Petrol tarafında geri 

çekilmelerin yaşanması ile beraber kur tarafında (özellikle Ruble 

karşısında) ek satış baskısının kalkması beklenebilir. Bu çerçevede 

BİST’te pozitif bir açılış bekliyoruz. Gün içerisinde ise dar bir bantta 

hareket olasılığı görüyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Yabancı yatırımcıların hisse piyasasına olan talebi 15 – 22 Eylül 

haftasında zayıf kalmaya devam etti. 

▪ Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri saat 10:00’da açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Otomotiv sektörü - Ocak 2018’den itibaren binek araçlardan 

alınacak motor taşıt vergisinin detayları açıklandı. 

▪ Migros - Rekabet Kurumu 20 Migros mağazasının CarrefourSA 

tarafında devralınmasını onayladı.  

▪ Ulusoy Elektrik - ULUSE hakim ortağı Sait Ulusoy dün  4 milyon 

adet pay satışı gerçekleştirdi.  

▪ Akdeniz Güvenlik Hizmetleri - AKGUV 12.09.2017 tarihinde 

katıldığını açıkladığı Istanbul genelindeki yeşil alanlarda koru ve 

kent ormanları için özel güvenlik hizmet alım işi ihalesini 

kazandığını açıkladı.  

▪ Anel Elektirk – Anel Telekom- ANELE/ANELT birleşmesinde 

daha önce 15.06.2017 tarihinde SPK’na yapılan birleşme 

başvurusu sürecinde uzman kuruluş raporu güncellemesi yapıldı.  

▪ Aksa Enerji - Mali’de daha önce devreye alınan 10MW kurulu 

güç ile faaliyetlerine başlayan santralin 30MW’lık kabulü de 

yapılarak toplam kurulu güç kapasitesi 40MW’a ulaştı.  

▪ Ford Otosan - Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 48TL) hisse başına 

2 Kasım’da brüt 1,11 TL temettü dağıtacağını açıkladı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

29 Eylül        Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

2 Ekim          TİM İhracat Verileri

                     Ağustos İSO/Markit PMI 

3 Ekim          Eylül Enflasyon verileri

4 Ekim          Eylül Reel Efektif Kur Endeksi

5 Ekim          Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102.651 %1,4 -%1,3

BIST-30 126.005 %1,3 -%1,3

Banka 165.454 %2,0 -%2,4

Sanayi 114.624 %0,7 -%0,8

Hizmet 68.186 %1,9 -%0,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,25 9,25 9,25

AOFM 11,98 11,99 11,99

2 yıllık bono faizi 11,93 11,86 11,70

10 yıllık bono faizi 11,05 10,98 10,85

Kur

USD/TL 3,57 %1,8 %3,7

EUR/TL 4,20 %0,6 %2,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3,89 %1,2 %3,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 217 224 241

Ortalama işlem hacmi * 1,69 1,55 1,70

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9,3x 8,6x 7,5x

PD/DD 1,10x 1,23x 1,10x

PD/DD (Banka) 0,77x 0,83x 0,73x

FD/Satışlar 1,32x 1,44x 1,30x

FD/FAVÖK 7,9x 8,0x 7,2x

Kar büyümesi %13,5 %39,4 %14,8

Özsermaye karlılığı %12,7 %14,9 %14,9

Temettü verimi %2,9 %3,5 %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 

Hisse piyasasına olan talep zayıf kalmaya devam etti 

15 - 22 Eylül tarihlerinde hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta yaşanan 60 milyon 

dolarlık çıkışın ardından, 71 milyon dolarlık sınırlı bir giriş yaşandı. Böylelikle yılbaşından 

bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 3,11 milyar dolardan 3,18 milyar 

dolara geriledi.  

• Yabancı yatırımcılar, aynı hafta içerisinde bono piyasasında da net alıcı 

pozisyonundaydılar. Bununla birlikte 15 - 22 Eylül haftasında bono piyasasında (repo 

işlemleri hariç) net 160 milyon dolarlık bir giriş yaşandığı görülüyor. Böylelikle, 

yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 7 milyar dolardan 7,16 milyar 

dolara yükseldi.  

• Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %21,6’dan %21,5’ten yükseldi.  

• Eurobond piyasasında ise 15 - 22 Eylül tarihlerinde 75,22 milyon dolarlık bir çıkış 

görüldü. 

Ağustos ayı dış ticaret verileri saat 10:00’da açıklanacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmi olmayan dış ticaretler verileri 

çerçevesinde, ihracatın 13,3 milyar dolar, ithalatın ise 19,2 milyar dolar olması bekleniyor. 

Gerçekleşmelerin bu doğrultuda gelmesi durumunda yıllık dış ticaret açığının 62,9 milyar 

dolardan 64 milyar dolara yükseldiği görülecek. 

• Bu çerçevede dış ticaret açığının 5,8 milyar dolar olması bekleniyor. 

• Verinin herhangi bir piyasa etkisi beklenmemeli. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Otomotiv sektörü - Ocak 2018’den itibaren binek araçlardan alınacak motor taşıt 

vergisinin detayları açıklandı. 1.300cc motor hacmine sahip binek araçlarda 40bin TL baz 

fiyatın altında araçlar MTV %40 yükselirken, 40-70bin TL baz fiyat aralığındaki araçlarda 

%54 MTV artışı olacak ve 70bin TL baz fiyatın üzerindeki araçlarda MTV %68 yükselecek. 

Bilindiği üzere MTV yıllık iki taksitle tahsil edilmekte ve ilk taksidi araç satın alındığında 

fiyata yansıtılmaktadır. Vergi artışının talebi 4Ç17’de öne çekeceğini ancak 2018’de binek 

araç talebi üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere 8A17’de 

binek araç satışları yıllık %3 daraldı. 

• Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9.4TL) – Doğuş Otomotiv’in satışlarında 

kısa vadeli canlanma bekliyoruz. Bilindiği üzere 8A17’de Doğuş Otomotiv’in 

binek araç satışları %15 yıllık daralmıştı. 2018’de binek araç satışlarında zayıflama 

öngörüyoruz. 

• Tofaş (TUT, hedef fiyat 33 TL) – Egea modelinde üst segmentteki araçlara göre 

nispeten daha düşük MTV artışı değer bazında gerçekleşecek olmasına rağmen, 

bu segmentte fiyat duyarlılığı yüksek olduğundan satışların 2018’de hafif 

olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz. 

• Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 48TL) – Binek araç talebinde beklenen 

bozulmanın Ford Otosan’a etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bilindiği üzere 

binek araç satışları Ford Otosan’ın toplam satışlarının %8’ini oluşturmaktadır. 

Düzenlemenin binek araçtan ticari araca kayışı destekleyebileceğini ve Ford 

Otosan’ın hafif olumlu etkilenebileceğini tahmin ediyoruz. 
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Motorlu taşıt vergisi

 
Source: Main Body Table Source 

Migros - Rekabet Kurumu 20 Migros mağazasının CarrefourSA tarafında devralınmasını 

onayladı. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.   

Ulusoy Elektrik - ULUSE hakim ortağı Sait Ulusoy dün  4 milyon adet pay satışı 

gerçekleştirdi. Paylar %80 yabancı kurumsal yatırımcılar, %20 yurtiçi kurumsal 

yatırımcılara dağıtılmıştır. Pay satışının amacının yabancı kurumsal müşterilerden gelen 

talep üzerine likiditeyi artırmak amacıyla olduğu açıklandı. Satış sonrasında şirketin fiili 

dolaşım oranı %11.62’den %21.62’ye yükseldi. Likiditenin artışını hafif olumlu olarak 

algılıyoruz.  

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri - AKGUV 12.09.2017 tarihinde katıldığını açıkladığı 

Istanbul genelindeki yeşil alanlarda koru ve kent ormanları için özel güvenlik hizmet alım 

işi ihalesini kazandığını açıkladı. 224 milyon TL bedelle kazandığı ihale toplam tutarı 2016 

yılı hasılatının %48’ine denk geliyor. Şirketin piyasa değeri dünki kapanış fiyatına göre 

169 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayından bu yana ihale beklentisiyle 

fiyatlandığını görüyoruz, ancak toplam ihale gelirinin yüksek olmasından dolayı bugün 

olumlu bir performans göstermesini ancak oynaklığın yüksek olacağını tahmin ediyoruz.  

Anel Elektirk – Anel Telekom- ANELE/ANELT birleşmesinde daha önce 15.06.2017 

tarihinde SPK’na yapılan birleşme başvurusu sürecinde uzman kuruluş raporu 

güncellemesi yapıldı. Yeni güncellemede pay değişim oranı 0.208981 olarak açıklandı. 

ANELE ayrılma hakkı 1,346 TL. SPK süreci devam ediyor. SPK onayı alındığı takdirde şirket 

olağanüstü genel kurula giderek hissedarlar birleşme kararı almak için toplanacak.  

Aksa Enerji - Mali’de daha önce devreye alınan 10MW kurulu güç ile faaliyetlerine 

başlayan santralin 30MW’lık kabulü de yapılarak toplam kurulu güç kapasitesi 40MW’a 

ulaştı. EUR cinsinden gelirleri olan santralin, şirketin kısa döviz pozisyon riskinin 
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azaltılmasında fayda sağlamasını bekleyebiliriz. AKSEN yeni iş planında Afrika’da 

santraller açarak döviz pozisyonunu kontrol etmek istediğini açıklamıştı. Biz şirketin yeni 

iş modelini olumlu buluyoruz. Mali’deki santralin yıllık 10 milyon dolar FAVÖK yaratması 

bekleniyor. Gelişmeyi hafif olumlu olarak algılıyoruz.  

Ford Otosan - Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 48TL) hisse başına 2 Kasım’da brüt 1,11 TL 

temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü verimi %2,5’tir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Çarşamba günü yoğun satış baskısı sonrasında dün BİST-100 tarafında toparlanma 

çabaları görüldü. Bu çerçevede endeks %1,4 yukarıda 102,651 seviyesinden kapadı.   

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında ABD’de 

açıklanacak olan Ağustos PCE verilerinin piyasa üzerinde hareketlilik yaratabileceğini 

düşünüyoruz. Kur tarafında TL’nin bir önceki güne göre daha güçlü bir noktayı işaret 

ettiği, burada özellikle Dolar endeksindeki geri çekilmenin önemli bir ol oynadığı 

görülüyor. 

ABD vadelilerinde yatay bir seyir hakimken, Avrupa borsalarında bu sabah itibariyle 

pozitif bir açılış bekleniyor. Petrol tarafında geri çekilmelerin yaşanması ile beraber kur 

tarafında (özellikle Ruble karşısında) ek satış baskısının kalkması beklenebilir. Bu 

çerçevede BİST’te pozitif bir açılış bekliyoruz. Gün içerisinde ise dar bir bantta hareket 

olasılığı görüyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Bu haftaki bültenlerimizde, kurdaki yükseliş çabasının 3,58 seviyesini hedef alacak şekilde 

devam etmesini beklediğimizi belirtmiş, ancak kurun 3,58 – 3,60 bandını aşmakta 

zorlanabileceğini ve bu seviyelerden yönünü tekrardan aşağı çevirebileceğini ifade 

etmiştik. Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin hız kazanması ile birlikte 3,5960 

seviyesi üzerine kadar yükselen USDTRY paritesi, öngördüğümüz seviyelere ulaştı. Ancak, 

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı vergi reform paketinin piyasalar tarafından 

yetersiz ve zayıf görülmesi sonrasında dolar endeksinin 93,60 seviyesinden 93 seviyesine 

doğru geri çekilmesi üzerine USDTRY paritesinin de 3,58 – 3,60 bandından 3,55 seviyesin 

doğru düşüşe geçtiğini gözlemledik. USDTRY paritesinin 3,40 seviyesi civarından bir dip 

oluşturduğunu düşünmekle birlikte, bu seviyeye bir geri dönüş hareketi yaşanmasını 

beklemiyoruz. Kurun kısa vadede 3,60 seviyesini yukarı yönlü kırma çabasını içerisine 

girmesini, ancak ilk denemesinde başarısız olarak 3,53 – 3,55 bandına doğru sert bir geri 

çekilme gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Ancak kurun kısa vadede 3,60 seviyesini yukarı 

yönlü kırma çabasını devam ettirmesini beklemekteyiz. Kurun bugün içerisinde 3,55 – 

3,58 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel 

Tüketim Harcamaları, Kişisel Gelir ve Kişisel Tüketim verilerini yakından takip ediyor 

olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,5618 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5636 seviyesi direnç, 

3,55 seviyesi ise destek konumunda. 3,5636 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 3,5720, 3,55 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,5430. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki güçlü görünüm ve Almanya seçimleri sonrasında euroya olan 

güvenin zayıflaması ile birlikte düşüş eğilimini koruyan EURUSD paritesinin bu sabah 

saatleri itibariyle kayıplarının bir kısmını geri alma çabası içerisinde oluğunu görüyoruz. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı vergi reform paketinin piyasalar tarafından 

yetersiz ve zayıf görülmesi sonrasında dolar endeksinin 93,60 seviyesinden 93 seviyesine 

doğru geri çekilmesi üzerine EURUSD paritesinin de 1,18 seviyesi üzerini kısa süreliğine 

de olsa test ettiğini gördük. Bu noktada paritenin bugün içerisinde 1,1760 – 1,1820 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Kısa vadeli görünümde ise: Dolar 

endeksinin kısa vadede 93 seviyesi civarında dalgalanmasını, ancak daha sonrasında 

kanal kırılmasının da etkisi ile birlikte yükseliş hareketini sürdürmesi ve 94,50 seviyesine 

doğru ilerlemesi beklenebilir. Bununla birlikte EURUSD paritesinin de mevcut düşüş 

hareketini 1,16’lı seviyelere doğru sürdürmesini beklemekteyiz. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1777 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1818 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Bu haftaki altın analizlerimizde, altın fiyatlarındaki düşüş hareketinin 1280 seviyesi altını 

hedef alabileceğini belirtmiş, yatırımcılarımıza altındaki satış fırsatlarını 

değerlendirmelerini önermiştik. Beklediğimiz hareketi gerçekleştirerek 1280 seviyesi 

altına inen altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle dolar endeksindeki kısmi zayıflamanı 

da etkisi ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi etme çabası içerisinde. ABD Başkanı 

Donald Trump’ın açıkladığı vergi reform paketinin piyasalar tarafından yetersiz ve zayıf 

görülmesi sonrasında dolar endeksinin 93,60 seviyesinden 93 seviyesine doğru geri 

çekilmesi üzerine altın fiyatlarının da yeniden 1280 seviyesi üzerine çıktığını gördük. 

Ancak, dolar endeksindeki mevcut zayıflamanın ve altındaki yukarı yönlü çabasının kalıcı 

olmayacağı görüşündeyiz. Kısa vadeli görünümde ise: Dolar endeksinin kısa vadede 93 

seviyesi civarında dalgalanmasını, ancak daha sonrasında kanal kırılmasının da etkisi ile 

birlikte yükseliş hareketini sürdürmesi ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesi beklenebilir. 

Bununla birlikte altın fiyatlarının da düşüş hareketini kısa vadede 1260 seviyesini hedef 

alacak şekilde sürdürmesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1285,06 seviyesinden işlem görmekte olan 

altın fiyatlarında 1283 seviyesi destek, 1285 seviyesi ise direnç konumunda. 1285 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1287,90, 1283 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1277,76. 

 

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 2.510 %0,1 %0,4 %2,6 %6,3 %12,1

DAX 12.705 %0,4 %0,8 %6,4 %4,1 %10,7

FTSE 7.323 %0,1 %0,8 -%0,2 -%0,7 %2,5

Nikkei 20.363 -%0,3 %0,0 %4,9 %5,7 %6,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.651 %1,4 -%1,3 -%7,0 %15,0 %31,4

Çin 3.340 %0,3 -%0,1 -%0,5 %3,3 %7,9

Hindistan 31.282 %0,4 -%2,0 -%0,3 %5,9 %17,5

Endonezya 5.841 %0,9 -%0,3 %0,1 %5,4 %11,3

Rusya 2.072 -%0,5 %0,6 %4,1 %2,4 -%7,2

Brezilya 73.567 -%0,3 -%2,7 %3,1 %12,3 %22,1

Meksika 50.137 -%0,1 -%0,8 -%2,3 %2,2 %9,8

Güney Afrika 54.994 -%0,4 -%1,6 -%2,5 %4,9 %8,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%3,2 -%1,2 -%15,6 -%17,2 -%32,0

EM VIX 16 -%5,2 %6,0 -%3,0 -%5,8 -%26,8

MOVE 52 -%0,4 %7,3 %6,1 -%16,3 -%27,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,5594 -%0,5 %1,6 %3,4 -%2,7 %1,0

Brezilya 3,182 -%0,3 %1,4 %0,5 %1,3 -%2,1

Güney Afrika 13,5148 -%0,5 %1,8 %3,7 %4,0 -%1,6

Çin 6,6608 %0,3 %1,1 %0,7 -%3,2 -%4,1

Hindistan 65,5087 -%0,3 %1,1 %2,5 a.d. -%3,6

Endonezya 13505 %0,5 a.d. %1,2 a.d. %0,2

CDS *

Türkiye 190,0 -1,6 5,4 15,2 -47,2 -1,7

Brezilya 201,2 -3,3 0,3 4,6 6,6 -6,2

Güney Afrika 190,8 -2,4 2,7 a.d. a.d. a.d.

Endonezya 106,2 1,0 3,9 -1,3 -13,3 -7,6

Rusya 145,4 -1,7 -3,0 4,0 -4,1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,0 -0,1 1,2 0,4 0,1 -0,4

Brezilya %9,8 -0,1 0,1 -0,3 -0,4 a.d.

Güney Afrika %8,6 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,3

Hindistan %6,6 0,0 0,0 0,1 a.d. 0,1

Endonezya %6,5 0,1 a.d. -0,2 a.d. -1,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,1 -0,02 0,59 0,19 -0,37 -0,79

Brezilya %4,5 -0,04 0,00 -0,05 -0,44 -1,04

Güney Afrika %4,7 0,06 0,30 0,20 0,10 -0,18

Endonezya %3,5 0,08 a.d. 0,00 a.d. -0,80

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57,41 -%0,8 %1,7 %10,6 %11,8 %1,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 51,56 -%1,1 %2,0 %10,7 %6,6 -%4,0

Altın - USD / oz 1285,5 %0,1 -%0,4 -%1,8 %2,4 %11,6

Gümüş - USD / t oz. 16,847 %0,6 -%0,5 -%3,4 -%7,6 %5,4

Commodity Bureau Index 428,98 %0,3 -%0,1 -%1,5 -%0,4 %1,4

* 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. 

 

 


