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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan BİST-100 günü %1,5 değer 

kazanımı ile 91.045 seviyesinden kapattı. Kur ve tahvil cephesinde 

nispeten daha olumsuz görünüme rağmen hisse senedi piyasasında 

güçlü görünümün korunduğu dikkat çekiyor.   

Bugün veri takvimine bakıldığında gerek yurtiçinde gerek yurtdışında 

oldukça sakin bir gün olduğunu görüyoruz. Yurtiçinde takip edilecek 

en önemli gündem maddesi ise Hazine ihaleleri olacak. Dün 

gerçekleştirilen ihalelere gelen talebin oldukça düşük olduğu 

gözlemlendi. Faizler tarafındaki görünümün zayıf olduğu dikkat 

çekiyor. Yüksek enflasyon verileri ve yine yükselen ABD tahvil faizleri 

önemli baskı unsurlarından biri. Bu çerçevede TCMB’nin ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetini %10,6 seviyesine yükselttiğini 

görüyoruz.  

Bu sabah itibariyle ABD vadelilerin yatay olduğu görülüyor. TL 

tarafında ise daha güçlü bir görünüm söz konusu. Sepet/TL’nin 3,81 

seviyelerine gerilediği görülüyor. Bu çerçevede güne hafif alıcılı bir 

başlangıç yapılmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

91.633, 92.222 ve 93.006 dirençlerini ve 90.261, 89.477 ve 88.888 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Hazine ihalelerine olan talebin zayıf olduğu dikkat çekiyor. 

 Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksi 88,83 olarak açıklandı.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Cam - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Bim – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Brisa – 2016 net karından temettü dağıtmayacağını açıkladı. 

 Pegasus - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Soda Sanayi - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Şişecam - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Trakya Cam - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Ülker Bisküvi – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Mart - Hazine Şubat Nakit Bütçe verileri

               Hazine İhaleleri

8 Mart - Ocak Sanayi Üretimi verileri

9 Mart - Haftalık yabancı portföy hareketleri 

              TCMB haftalık para ve banka göstergeleri

13 Mart - Ocak Ödemeler Dengesi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,045 %1.5 %3.7

BIST-30 112,005 %1.6 %4.0

Banka 156,094 %1.8 %4.7

Sanayi 96,409 %1.1 %2.8

Hizmet 56,865 %0.9 %3.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.62 10.62 10.39

2 yıllık bono faizi 11.45 11.45 11.07

10 yıllık bono faizi 11.31 11.31 10.80

Kur

USD/TL 3.71 %3.4 %0.9

EUR/TL 3.93 %3.6 -%0.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.82 %3.5 %0.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 185 180

Ortalama işlem hacmi * 1.20 1.23 1.32

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 7.8x

PD/DD 1.09x 1.13x 1.02x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.83x 0.74x

FD/FAVÖK 8.1x 7.6x 6.8x

Kar büyümesi %13.0 %18.4 %18.1

Özsermaye karlılığı %12.6 %12.9 %13.6

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.6

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 

Hazine ihalelerine olan talebin zayıf olduğu dikkat çekiyor 

Hazine dün iki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirdi : 5 yıl vadeli sabit kuponlu & 9 yıl 

vadeli TÜFE’ye endeksli. Her iki tahvil ihalesine gelen talebin oldukça zayıf olduğu 

görülüyor (talep/satış rasyoları %1,5’un altında). Toplam piyasaya satış tutarı ise 5,26 

milyar TL olarak gerçekleşti. 

 Hazine bugün iki tahvil ihalesi daha düzenleyecek: 2 yıl vadeli sabit kuponlu 

& 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 

 Söz konusu tahvil ihaleleri sonrasında yarın günü Hazine’nin piyasaya itfası 

11 milyar TL olacak. 

 Mart ayı toplamında ise 14,1 milyar TL kadar piyasa itfası bulunuyor. 

 Hazine Mart ayında %100’ün biraz üzerinde geri çevirme oranı planlıyor.  

 

Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksi 88,83 olarak açıkladı 

Ocak ayında 87.66 seviyesine gerileyerek endeks başlangıcından beri en düşük 

seviyesini gören Reel Efektif Kur Endeksi (REKE) Şubat ayında minimal bir artış kaydetti. 

Buna göre bir önceki aya göre %1,3 oranında bir artış gösteren REKE 88,83’e ulaştı.  

 Mevcut sepet değerinden hesapladığımız (3,81) REKE’nin yine 88 seviyelerinde 

bir yeri işaret ettiği görülüyor.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Cam – 4. çeyrekte 38 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 25 milyon 

TL’ydi. Net satışlar, Türkiye ve Rusya’daki fiyat artışları ile %11 artış gösterdi. Brüt kar 

marjı 239 baz puan artarak %20,9 oldu. Faaliyet giderleri %25 artarken, bu giderlerin 

net satışlara oranı 218 baz puan yükselerek %19,7’ye ulaştı. FAVÖK, %14 artışla 71 

milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı 35 baz puan iyileşerek %16,1 oldu. 

Operasyonel performans beklentinin altında kalırken, daha yüksek faiz gelirlerinden 

kaynaklanan net diğer gelir artışı, Şirket’in net karına katkıda bulundu. Şirket geçtiğimiz 

yıl 73 milyon TL net zarar açıklamasında yüksek kambiyo zararlarının etkisi olmuştu. 

Anadolu Cam ayrıca 30 Mayıs’ta dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,1126TL nakit kar 

payı dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %3,4. 

Bim (TUT, Hedef Fiyat: 52TL) – 4. çeyrekte 193 milyon TL net kâr açıkladı. Tacirler 

Yatırım beklentisi 168 milyon TL ve konsensus 166 milyon TL’ydi. Operasyonel kârlılık 

beklentiler dahilinde gerçekleşmesine rağmen net kârın beklentilerin üzerinde 

açıklanması 28 milyon TL bir seferlik iştiraklere ilişkin kur farkı geliri nedeniyledir.  

BIM 4. Çeyrekte %15 net satış büyümesiyle 5.234 milyon TL seviyesinde net satış 

gerçekleştirirken, FAVÖK marjı %5 seviyesinde korundu. Toplam mağaza sayısı 

Türkiye’de 5.623, Fas’ta 329 ve Mısır’da 215 adete ulaştı. Şikret 2017’de 635 (Türkiye 

525, Fas 60 ve Mısır 50)  mağaza açılışı, %15-18 ciro artışı ve %5 FAVÖK marjı bekliyor. 

Ayrıca 500 milyon TL yatırım harcaması öngörülüyor. Açıklanan 4. Çeyrek verisi ve 2017 

beklentileri tahminlerimize yakındır. Sonuçların değerlememize nötr etkisi olacaktır. 

Brisa – 2016 net karından temettü dağıtmayacağını açıkladı. 

Pegasus – 4Ç16’da 173 milyon TL net zarar açıklayarak, piyasa beklentisi olan 131 

milyon TL net zarar rakamının altında kalmıştır. Net satışlar 847 milyon TL (beklenti 859 

milyon TL), FAVÖK -130 milyon TL (beklenti -95 milyon TL). Operasyonel olarak zayıf 

sonuçlar olduğunu düşünüyoruz. Yolcu büyümesi %9-10 civarında bir artış gösterse de 

doluluk değişimleri ve birim gelir değişimleri hem iç hatlar hem de dış hatlarda düşüş 

göstermiş ve daralma göstermiştir. FAVÖK üzerinde baskı düşük talep (özellikle dış 

talep), artan maliyetler (gecikme maliyetleri dahil), yer hizmetleri maliyetleri ve diğer 

yapısal değişiklikler (filo yapısı etkisi dahil) üzerinden olmuştur. 2017 beklentileri: Yolcu 

büyümesi %5-7, Kapasite artışı (ASK) %6-8, iç hat doluluk oranları %84-85, dış hat 

doluluk oranları %72-73, yan gelirler 10-11 milyon EUR, EBITDAR %15-16. 

Soda Sanayi – 4. çeyrekte 245 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 2016 milyon 

TL’ydi.  Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 69 milyon TL seviyesindeydi. Artan 

karlılıkta yükselen döviz kuru başrolü oynadı. Net satışlar yıllık bazda %11 artarak 527 

milyon TL’ye ulaşırken, piyasa beklentisine paralel seyretti. Düşen hammadde fiyatları 

sonucu artan brüt karlılık sonucu FAVÖK marjı 352 baz puan artarak %26,9 oldu. 

Soda Sanayi ayrıca 31 Mayıs’ta dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,2666TL nakit kar 

payı dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %4,6. 
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Şişecam -  Şişecam 4. Çeyrekte 284 milyon TL seviyesinde net kâr açıkladı. Beklentilerin 

%33 üzerinde net kâr gerçeleşti. Net satışlar düzcam ve cam ambalaj bölümlerinin 

katkısıyla yıllık %20 büyüdü. FAVÖK ise 409 milyon TL seviyesinde (%14 yukarda) 

konsensus rakamı 448 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 80 baz puan 

düşüşle %17 seviyesine geriledi. Şişecam ayrıca 48 milyon TL 4. çeyrekte tek seferlik 

gelir elde etti. Şişecam’ın yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına 0,12195 TL brüt 

temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %3’tür. 

Trakya Cam – 4. çeyrekte 95 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 66 milyon 

TL’ydi. Net satışlar beklentilerin %17 yukarısında gerçekleşmesine karşın, FAVÖK 

gelişimi tek seferlik kalemlerin varlığı dolayısıyla zayıf kaldı. FAVÖK rakamı 130 milyon 

TL olurken, piyasa beklentisi 145 milyon TL’ydi. 

Trakya Cam ayrıca 31 Mayıs’ta dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,113978TL nakit kar 

payı dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %3,7. 

Ülker Bisküvi - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim beklentimiz 48 milyon 

TL, konsensus 51 milyon TL’dir. Ciroda beklenen iyileşmeye rağmen FAVÖK marjında 

daralma öngörüyoruz. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan BİST-100 günü %1,5 değer kazanımı ile 91.045 

seviyesinden kapattı. Kur ve tahvil cephesinde nispeten daha olumsuz görünüme 

rağmen hisse senedi piyasasında güçlü görünümün korunduğu dikkat çekiyor.   

Bugün veri takvimine bakıldığında gerek yurtiçinde gerek yurtdışında oldukça sakin 

bir gün olduğunu görüyoruz. Yurtiçinde takip edilecek en önemli gündem maddesi 

ise Hazine ihaleleri olacak. Dün gerçekleştirilen ihalelere gelen talebin oldukça 

düşük olduğu gözlemlendi. Faizler tarafındaki görünümün zayıf olduğu dikkat 

çekiyor. Yüksek enflasyon verileri ve yine yükselen ABD tahvil faizleri önemli baskı 

unsurlarından biri. Bu çerçevede TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 

%10,6 seviyesine yükselttiğini görüyoruz.  

Bu sabah itibariyle ABD vadelilerin yatay olduğu görülüyor. TL tarafında ise daha 

güçlü bir görünüm söz konusu. Sepet/TL’nin 3,81 seviyelerine gerilediği görülüyor. 

Bu çerçevede güne hafif alıcılı bir başlangıç yapılmasını bekliyoruz. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed Başkanı Jant Yellen’ın Cuma günkü açıklamalarının ardından gerileyen dolar 

endeksi, USDTRY paritesinin de kazançlarının bir kısmını geri vererek 3,71 seviyesinin 

altına inmesine neden oldu. Dolar endeksindeki görece zayıf seyrin devam ediyor 

olması ile birlikte, kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin de korunduğunu görüyoruz. 

TL’deki güçlü gidişat da kurdaki görece zayıf seyri besliyor. Bu sabah saatleri itibariyle 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. 

Türki lirası %0,17’lik artıyla en fazla değer kazanan para birimleri arasında yedinci sırada 

yer alıyor. Ancak, dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya 

devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak, kurdaki mevcut düşüş hareketinin 

istikrar kazanmasının zor olduğunu belirtebiliriz. Kurda, 3,70 seviyesi altındaki 

hareketlerin kalıcı olmasının zor olduğunu düşünüyoruz. Dolayısı ile bu seviye, aşağı 

yönlü hareketlerde önemli bir destek teşkil ediyor. Kurun 3,70 üzerindeki seyrini 

sürdürmesi durumunda yönünü yeniden yukarı çevirmesi ve alım fırsatları vermesi 

beklenebilir. Bugün içerisinde açıklanacak ve kurdaki kısa vadeli gidişatı etkileyebilecek 

önemli bir verimiz bulunmuyor. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatlerinde 3,7174 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,7052 seviyesi 

destek, 3,7195 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,7195 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,70, 3,7330 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7526 olarak karşımıza çıkıyor. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günü Yellen’in açıklamalarından sonra EURUSD paritesinin yeniden 1,06 seviyesi 

üzerine çıktığını görmüştük. Ancak, dün sabahki bültenimizde de öngördüğümüz üzere, 

1,06 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve EURUSD paritesi yönünü aşağı çevirerek 

kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu sabah saatlerinde 1,0580 desteği üzerinde 

tutunmaya çalışan paritede, bu destek üzerinde tutunulması durumunda sabah 

saatlerinde kısa vadeli yükseliş çabaları görebiliriz. Ancak, endekste genel satıcılı 

eğilimin korunmasını ve yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Dolar 

endeksinin 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması durumunda, Yellen 

konuşması sonrasında yaşadığı kayıplarını kısa süre içerisinde telafi  edebileceğini 

düşünüyoruz.  Dolar endeksindeki yükseliş eğimlinin sürebileceğini ve euro üzerindeki 

baskının yaklaşan seçimler ile birlikte artabileceğini göz önünde bulunduracak olursak, 

EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam 

edebileceğini belirtebiliriz. EURUSD paritesindeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0585 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0580 seviyesi destek, 1,0608 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0580 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0553, 1,0608 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0645. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, yatırımcılarımıza, altın fiyatlarının 1235,50 direnci civarındaki 

seyrini yakından takip etmelerini ve bu direncin aşılamaması durumunda oluşabilecek 

satış fırsatlarını değerlendirmelerini önermiştik. Öngördüğümüz üzere 1235,50 direncini 

aşamaması sonrasında sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları, 1225 desteğine 

kadar gerileyerek yatırımcılarımıza güzel satış fırsatları verdi. Cuma günü CFTC 

tarafından açıklanan ve bir önceki haftaya ilişkin pozisyon dağılımını gösteren COT 

(Commitment of Traders) raporuna baktığımızda, yatırımcıların altında alım tarafında 

olmayı sürdürdüklerini görüyoruz. Piyasa genelinde uzun pozisyon oranının %75’e 

çıkmış olduğu görülüyor. Ancak bu rapor bir hafta gecikmeli olarak yayınlandığından 

dolayı, altındaki söz konusu hareketi temsil etmiyor. Bugün içerisinde açıklanacak ve 

altın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişatı etkileyebilecek önemli bir verimiz bulunmuyor. Bu 

sabah saatleri itibariyle 1225 desteği üzerinde tutunmaya çalışan altın fiyatlarında, kısa 

vadeli teknik göstergeler aşırı satımı işaret ediyor. Altında mevcut seviyelerden yukarı 

yönlü bir düzeltme görebiliriz. Ancak, dolar endeksindeki yükseliş çabasının devam 

etmesi durumunda yükseliş hareketleri sınırlı kalacaktır. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1233,20 seviyesinden 

işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1230 seviyesi destek, 1235,50 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1235,50 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1239, 1230 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1225. 

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 2,375 -%0.3 %0.2 %3.6 %8.7 %6.1

DAX 11,958 -%0.6 %1.1 %3.5 %11.2 %4.2

FTSE 7,350 -%0.3 %1.3 %2.3 %7.4 %2.9

Nikkei 19,379 -%0.2 %1.2 %2.3 %13.7 %1.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,045 %1.5 %3.7 %4.1 %17.3 %16.5

Çin 3,234 -%0.1 -%0.3 %2.5 %4.5 %4.1

Hindistan 29,048 %0.7 %1.1 %2.5 %0.4 %9.1

Endonezya 5,410 -%0.1 %0.4 %0.5 %0.5 %2.1

Rusya 2,047 -%0.5 -%0.4 -%7.7 -%0.3 -%8.3

Brezilya 66,341 -%0.7 -%1.7 %3.3 %10.3 %10.2

Meksika 47,884 %1.0 %1.1 %2.5 %1.0 %4.9

Güney Afrika 51,498 -%0.4 %0.0 -%1.3 -%3.7 %1.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %2.6 -%7.0 -%1.1 -%6.5 -%19.9

EM VIX 18 -%1.6 -%1.0 %4.6 -%10.7 -%21.5

MOVE 65 -%0.6 -%7.7 -%3.2 %3.1 -%8.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7095 %0.1 %2.8 %0.7 %26.9 %5.3

Brezilya 3.137 %0.7 a.d. %0.6 -%1.8 -%3.5

Güney Afrika 13.02 -%0.1 %0.1 -%2.2 -%6.9 -%5.2

Çin 6.897 %0.0 %0.4 %0.5 %3.4 -%0.7

Hindistan 66.715 -%0.1 %0.0 -%0.7 %0.3 -%1.8

Endonezya 13351 -%0.2 %0.1 %0.2 %1.7 -%0.9

CDS *

Türkiye 242.8 -0.8 6.3 -13.5 49.7 6.8

Brezilya 219.5 -1.3 2.4 -22.1 49.5 126.2

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 128.1 0.3 -0.2 -14.7 28.6 49.3

Rusya 164.0 -1.5 -3.0 -9.3 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 0.0 1.6 0.4 1.7 -0.1

Brezilya %10.2 0.0 a.d. -0.3 -1.8 a.d.

Güney Afrika %8.7 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.2

Hindistan %6.9 0.1 0.0 0.5 -0.2 0.4

Endonezya %7.5 0.0 0.0 -0.1 0.6 -0.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.05 1.34 0.37 1.36 -0.04

Brezilya %4.8 0.00 0.03 0.01 0.43 -0.65

Güney Afrika %4.6 0.00 0.15 0.02 0.54 -0.32

Endonezya %3.9 0.02 0.10 -0.02 0.58 -0.38

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.01 %0.2 %0.1 %0.5 %18.5 -%1.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.2 -%0.2 -%1.6 %0.4 %18.7 -%1.0

Altın - USD / oz 1225.5 -%0.1 -%2.6 -%0.4 -%9.2 %6.4

Gümüş - USD / t oz. 17.725 %0.2 -%3.4 %0.2 -%11.6 %10.9

Commodity Bureau Index 433.73 -%0.2 %0.6 %0.2 %6.8 %2.5

* 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. 

 


