
Günlük Bülten 
4 Ekim 2017 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Japonya ve Çin’de hafta başından bu yana açıklanan veri serisinin 

beklenenden iyi gelmesi ile Asya seansı pozitif seyrini koruyor. ABD 

piyasaları dün rekor kırması sonrasında ABD vadelileri ise hafif 

kuvvet kaybederken yatay seyrediyor. Dün, kısa-vadede kritik olarak 

gördüğümüz 104,000 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan endeksin, 

kapanışta bu seviyenin hafif altına gerilediğini gördük. Sanayi 

hisselerinde yükseliş 4. gününde devam ederken, bankacılık sektörü 

üzerinde baskının devam etmesi BIST’te yaşanan tepkinin kademeli 

gelişmesini sağlıyor.   

Asya endeksleri ve TL’nin bu sabah Dolar karşısında hafif değer 

kazanması etkisiyle, BIST-100 endeksinin bu sabah 104,000 üzerinde 

hafif pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. 103.750 üzerinde kalması 

durumunda kısa vadeli güçlenmenin 105.000’e kadar devam etmesi 

beklenebilir. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 104,457, 105,006 ve 105,523 

dirençlerini ve 103,390, 102,873 ve 102,324 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran’a gidiyor. 

▪ Eylül TÜFE aylık artışı %0,65 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. 

Ancak çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Albaraka Türk - 165 TL milyon TL büyüklüğündeki takipteki 

alacak portföyünü sattı.  

▪ Anadolu Cam - Eskişehir Fabrikasında, toplam sabit yatırım 

tutarı 58 milyon USD olan 150.000 ton/yıl kapasiteli D Fırını 

yatırımının yapılmasına karar verilmiştir. 

▪ Aselsan – 51 milyon ABD doları tutarında sipariş aldı. 

▪ BDDK Ağustos ayı bankacılık verilerini açıkladı. 

▪ Garanti Bankası - 229.4 milyon TL büyüklüğündeki takipteki 

alacak portföyünü sattı. 

▪ Otomotiv Sektörü - ODD Eylül ayı hafif vasıta verilerini açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Ekim          Eylül Reel Efektif Kur Endeksi

                     Eylül Aylık Fiyat Gelişmeleri

5 Ekim          Haftalık Portföy Hareketleri (22-29 Eylül)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

6 Ekim          Eylül Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ekim          Ağustos Sanayi Üretim Endeksi

11 Ekim        Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikelri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,908 %0.0 %0.0

BIST-30 127,193 %0.0 -%0.5

Banka 164,558 -%0.5 -%3.6

Sanayi 118,652 %0.8 %2.3

Hizmet 68,381 -%0.7 %0.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.98 12.00

2 yıllık bono faizi 11.88 11.88 11.89

10 yıllık bono faizi 10.98 10.98 11.04

Kur

USD/TL 3.58 %1.2 %4.0

EUR/TL 4.20 %0.6 %1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.89 %0.9 %2.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 220 221 241

Ortalama işlem hacmi * 1.46 1.58 1.68

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.74x

FD/Satışlar 1.32x 1.44x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %40.1 %14.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.5 %4.1

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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran’a gidiyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü resmi ziyareti kapsamında İran Lideri Hamaney ve 

Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecek. İkili ilişkilerin tüm yönleriyle görüşülmesi 

beklenen ziyarette, başta Irak ve Suriye olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası 

konuların ele alınması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, İran 

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 16 Nisan 2016'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete iade 

niteliği taşıyor. 

Çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor 

Eylül TÜFE aylık artışı %0,65 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Böylece yıllık TÜFE 

%10,68’den %11,20’ye yükseldi. TÜFE’nin Kasım itibariyle %11,5’e yükselmesi ve 2017 

yıl sonunda %9,7 olması beklentimizi koruyoruz. Yıllık çekirdek TÜFE’nin özellikle giyim 

sektörü fiyatları nedeniyle yükseliş kaydettiği görülüyor. Enflasyondaki mevcut yüksek 

seviyeler ve hizmet sektörü enflasyonundaki yükseliş, PPK’nın da belirttiği üzere 

fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturuyor. Eylül enflasyon verisinin, 26 Ekim’de 

gerçekleşecek olan PPK toplantısında bir politika hamlesine neden olmasını 

beklemiyoruz. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk - Kanuni takip müşterilerine ilişkin 164.549.997 TL tutarındaki nakdi 

alacakları 1,6 milyon TL' ye  Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ne sattı. Satış işleminin takipteki 

alacakların toplam kredilere oranını (1Y17: %6.23) 68 baz puan olumlu etkilemesini 

bekliyoruz. (Nötr) 

Anadolu Cam - Eskişehir Fabrikasında, toplam sabit yatırım tutarı 58 milyon USD olan 

150.000 ton/yıl kapasiteli D Fırını yatırımının yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak 

yatırımın işletme sermayesi gereksinimi dahil toplam yatırım tutarı 66 milyon USD' dir. 

Yorum: 150 bin tonluk yeni kapasite Anadolu Cam’ın mevcut üretim kapasitesinin %7 

civarında büyümesi anlamına gelmektedir. Haberin hisse üzerine sınırlı bir pozitif 

etkisinin olması beklenebilir. 

Aselsan - Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Ağ 

Destekli Yetenek (ADY) Projesinin tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 51 milyon ABD 

Doları olan bir sözleşme imzaladı. Şirketin 30 Haziran 2017 itibariyle devam eden işlerinin 

büyüklüğü 6,4 milyar ABD doları idi. 

BDDK Ağustos ayına ait bankacılık verilerini açıkladı. Türk bankacılık sektörünün 

konsolide net karı aylık ve yıllık bazda, sırasıyla %15 ve %12 yükseldi. Her ne kadar 

provizyon öncesi kar aylık bazda yatay kalmış olsa bile, aylık bazda gerileyen provizyon 

giderleri net karın artmasında en önemli rolü oynadı. Yılbaşından bu yana bankaların net 

karı, yıllık bazda, %25 arttı. Net faiz geliri aylık bazda %4 gerilerken, net faiz marjı aylık 

bazda 20 baz puan gerileyerek %4,4 olarak kaydedildi. Net faiz marjındaki gerileme 

menkul kıymetler portföyünden elde edilen gelirlerdeki gerilemeden ve çekirdek 

spreadlerde meydana gelen 14 baz puanlık gerilemeden kaynaklandı. Çekirdek 
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bankacılık gelirlerinde aylık bazda %3 gerileme kaydedilirken, yıllık bazda büyüme %13 

olarak gerçekleşti. Toplam provizyon giderleri, aylık bazda, %18 azaldı ve azalışın altında 

yatan ana sebepler genel karşılıklardaki aylık bazda %69 gerileme ve özel karşılıklarda 

aylık bazda %7 gerilemedir. Spesifik risk maliyeti 7 baz puan gerileyerek 86 baz puan 

olarak kaydedilirken, brüt risk maliyetleri 19 baz puan gerileyerek 91 baz puan olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %11 arttı. Personel giderleri %10 artış 

kaydederken personel harici giderler %11 artış kaydetti. Öz sermaye karlılığı Ağustos 

ayında bir önceki aya göre 175 baz puan artarak %15 olarak kaydedilirken, yılbaşından 

bu yana öz sermaye karlılığı %15,5 olarak gerçekleşti. Çekirdek Sermaye ve Sermaye 

Yeterliliği Standart Oranları, sırasıyla 22 ve 23 baz puan iyileşerek, sırasıyla %14.4 ve 

%17.2 olarak kaydedildi. 

Garanti Bankası - Takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 

229.362.220-TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi 

alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, 

toplam 13.370.000,00-TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ. ve Destek Varlık Yönetim AŞ.'ye 

satıldığını açıkladı. Satış işleminin takipteki alacakların toplam kredilere oranını (1Y17: 

%2.57) 11 baz puan olumlu etkilemesini bekliyoruz. (Nötr) 

Otomotiv Sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı Eylül’de %6 artışla 71 bin adet 

seviyesine ulaşırken, binek araç satışı %4 ve hafif ticari araç satışı %10 yıllık büyüdü.9A17 

verilerine göre hafif araç satışları %1 azalırken, binek araç pazarı %3 daraldı ve hafif ticari 

pazarı %2 büyüdü. Ekim ve Kasım aylarındaki yüksek baza rağmen, motor taşıt vergisi 

artışı beklentisi nedeniyle binek araç talebinin kısa vadeli olumlu olacağını öngörüyoruz. 

2018’de binek araç pazarındaki talep bozulması beklentimizi koruyoruz. ODD verisi 

haberini otomotiv şirketleri açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.  

Eylül verilerine göre Tofaş (TUT, hedef fiyat 33TL) satışlarını %38 yıllık artırırken, 

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39TL) satışlarını yatay korudu. Doğuş Otomotiv 

(TUT, hedef fiyat 9,4TL) ise satışlarını %4 yıllık artırdı.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Japonya ve Çin’de hafta başından bu yana açıklanan veri serisinin beklenenden iyi 

gelmesi ile Asya seansı pozitif seyrini koruyor. ABD piyasaları dün rekor kırması 

sonrasında ABD vadelileri ise hafif kuvvet kaybederken yatay seyrediyor. Dün, kısa-

vadede kritik olarak gördüğümüz 104,000 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan endeksin, 

kapanışta bu seviyenin hafif altına gerilediğini gördük. Sanayi hisselerinde yükseliş 4. 

gününde devam ederken, bankacılık sektörü üzerinde baskının devam etmesi BIST’te 

yaşanan tepkinin kademeli gelişmesini sağlıyor.   

Asya endeksleri ve TL’nin bu sabah Dolar karşısında hafif değer kazanması etkisiyle, BIST-

100 endeksinin bu sabah 104,000 üzerinde hafif pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. 

103.750 üzerinde kalması durumunda kısa vadeli güçlenmenin 105.000’e kadar devam 

etmesi beklenebilir. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 104,457, 105,006 ve 105,523 dirençlerini ve 103,390, 

102,873 ve 102,324 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Piyasa oyuncularının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkan adayları arasında keskin 

isimlerin yer almasına ilişkin endişe duymaları ile birlikte dolar endeksi 93,90 seviyesi 

üzerinden geri çekildi. Ayrıca, dolar endeksindeki teknik düzeltmenin de bu geri 

çekilmede etkili olduğunu görüyoruz. Dün yeniden 3,59 – 3,60 bandına giren ve 3,60 

seviyesini aşmayı deneyen USDTRY paritesi, dolar endeksindeki geri çekilme ve yurt içi 

yerleşiklerin 3,60 civarını kar realizasyonu bölgesi olarak değerlendirmeleri nedeniyle bu 

bandı aşmakta yeniden başarısız oldu. Teknik açıdan da bakıldığında, 3,60 seviyesinin 

200 günlük hareketli ortalamaya denk gelmesi, kurun bu seviyeye aşmakta 

zorlanmasının bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu notada, kurdaki mevcut 

gerilemenin bugün içerisinde 3,55 seviyesine doğru devam etmesini beklemekteyiz. 

Ancak, kurun haftalık grafiğindeki yükseliş eğilimi, düşüş hareketlerinin sınırlı kalacağını 

ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğini işaret ediyor. Kısa – orta vadede ise kurun 3,5150 

seviyesi altına gerilemesini beklemiyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan ADP (Özel 

Sektör)Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi paritedeki kısa vadeli gidişat açısından önemli 

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

3,5647 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5636 seviyesi direnç, 

3,5720 seviyesi ise destek konumunda. 3,5720 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,58, 3,5636 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,55. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Eylül ayının ilk haftasından bu yana istikrarlı bir yükseliş hareketi içerisinde olan dolar 

endeksi, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkan adayları arasında keskin 

isimlerin yer almasına ilişkin endişe duymaları ile birlikte hafif bir geri çekilme 

gerçekleştirdi. Dolar endeksinin 93,90’lı seviyelerden 93,30’lara kadar inmesi ile birlikte 

EURUSD paritesinin de 1,1750 seviyesi üzerine çıkarak kayıplarının bir kısmını telafi 

ettiğini gördük. Ancak, gerek dolar endeksindeki gerekse de EURUSD paritesindeki 

mevcut hareketlerin “düzeltme” olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. Dolar endeksindeki 

yükseliş hareketi ve Almanya seçimlerinin ardından zayıflayan euro, EURUSD paritesinin 

kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmasına ve 1,17’li seviyelere kadar gerilemesine 

neden olmuş durumda. Bu noktada paritenin, bugün içerisinde satıcılı seyrini 

sürdürmesini ve 1,17 seviyesi altını hedef almasını beklemekteyiz. Bugün ABD ve Euro 

Bölgesi’nden gelecek olan Hizmet PMI verilerini izliyor olacağız. Ayrıca, ABD’den gelecek 

olan ADP (Özel Sektör)Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi paritedeki kısa vadeli gidişat 

açısından önemli olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1768 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 1,1711 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1640. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkan adayları arasında keskin isimlerin 

yer almasına ilişkin endişe duymaları ile birlikte, hafta başından bu yana 93 seviyesi 

üzerinde tutunan ve istikrarlı bir yükseliş hareketi sergileyen dolar endeksi, hafif bir geri 

çekilme gerçekleştirdi. Dolar endeksinin 93,90’lı seviyelerden 93,30’lara kadar inmesi ile 

birlikte altın fiyatlarının da 1270 seviyesi üzerine çıktığı görüldü. Bu noktada, 93 seviyesi 

üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksinin, yılbaşına kıyasla daha şahinleşen Fed ve 

düzelmeye başlayan ABD verileri ile birlikte yükseliş hareketini sürdürmesi ve 94,50 

seviyesine doğru ilerlemesi beklenebilir. Dolayısı ile altındaki genel beklentimiz: Mevcut 

yukarı yönlü hareketin teknik bir düzeltme olarak sınırlı kalması ve düşüş hareketinin kısa 

vadede 1260 seviyesini hedef alacak şekilde devam etmesi yönünde. Bugün ABD’den 

gelecek olan Hizmet PMI ve ADP (Özel Sektör) Tarım Dışı İstihdam Değişimi verilerini 

izliyor olacağız. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1268,97 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 

seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç konumunda. 1270 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1275, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1262. 

 

 

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 2.535 %0,2 %1,5 %2,3 %7,4 %13,2

DAX 12.903 %0,6 %2,4 %6,3 %5,3 %12,4

FTSE 7.468 %0,4 %2,5 %0,8 %2,0 %4,6

Nikkei 20.614 %0,3 %2,0 %6,0 %10,0 %8,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103.908 %0,0 %0,0 -%5,5 %17,3 %33,0

Çin 3.349 %0,3 -%0,1 -%0,5 %3,9 %7,9

Hindistan 31.497 %0,0 -%0,4 -%0,7 %5,3 %18,3

Endonezya 5.939 %0,3 %1,7 %2,5 %5,5 %12,5

Rusya 2.077 %0,1 %0,3 %3,7 %2,5 -%7,0

Brezilya 76.763 %3,2 %3,3 %6,4 %16,7 %27,5

Meksika 50.615 %0,2 %0,5 -%0,4 %2,6 %10,9

Güney Afrika 56.358 %1,0 %2,3 %0,1 %7,0 %11,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0,6 -%6,5 a.d. -%23,2 -%32,3

EM VIX 16 -%3,1 -%10,5 a.d. -%3,5 -%28,9

MOVE 55 %0,3 %7,8 a.d. -%10,8 -%23,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,5706 %0,1 %0,8 %4,0 -%2,0 %1,3

Brezilya 3,1432 -%0,3 -%0,7 %0,1 %0,9 -%3,3

Güney Afrika 13,6583 %0,4 %2,1 %5,3 -%0,2 -%0,6

Çin 6,6528 -%0,1 %1,0 %0,9 -%3,4 -%4,2

Hindistan 65,5 a.d. %0,1 %2,3 %0,7 -%3,6

Endonezya 13543 %0,0 %1,2 %1,5 %1,7 %0,5

CDS *

Türkiye 181,0 -2,2 -8,8 29,7 -43,6 -16,1

Brezilya 189,5 -3,6 -11,9 13,7 15,0 -9,3

Güney Afrika 180,4 -1,4 -9,2 22,0 a.d. a.d.

Endonezya 102,0 -1,5 0,2 2,0 -9,8 -8,1

Rusya 135,2 -1,9 -12,6 9,3 4,0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,0 0,0 1,3 a.d. 0,1 -0,4

Brezilya %9,8 0,1 0,0 -0,2 -0,2 a.d.

Güney Afrika %8,7 0,0 0,1 0,1 -0,4 -0,3

Hindistan %6,6 a.d. 0,0 0,2 0,0 0,1

Endonezya %6,5 0,0 0,2 -0,2 -0,5 -1,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,0 0,00 0,53 a.d. -0,46 -0,85

Brezilya %4,4 -0,04 -0,07 a.d. -0,34 -1,11

Güney Afrika %4,7 0,00 0,03 0,21 -0,15 -0,21

Endonezya %3,5 -0,01 0,11 a.d. -0,36 -0,83

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56 -%0,2 -%4,2 %7,0 %5,4 -%1,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 50,42 -%0,3 -%2,8 a.d. %0,4 -%6,1

Altın - USD / oz 1271,5 -%0,1 -%2,0 a.d. %1,7 %10,4

Gümüş - USD / t oz. 16,65 %0,0 -%0,9 a.d. -%8,6 %4,1

Commodity Bureau Index 427,87 %0,3 %0,1 a.d. -%0,4 %1,1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 


