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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi günü yatay bir seyir ile (-%0,08) 108.786 

seviyesinden tamamladı.  Sanayii endeksi pozitif yönde ayrışırken, 

banka ve hizmet endekslerinde kayıplar vardı. 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam ve ücret artışları 

verilerinin arından kaydettiği sert yükseliş sonrasında dolar endeksi 

dün 97,70 seviyesi civarında dalgalandı. Gelişen ülke para 

birimlerinde dün karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar 

karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğu görüldü. 

TL’deki negatif ayrışma ile birlikte 5,80 seviyesi üzerine yükselen kur, 

5,8172 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalarda bugün Hazine’nin 

gerçekleştireceği 6 ay vadeli Hazine bonosu ve 7 yıl vadeli değişken 

faizli devlet tahvili ihaleleri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda ise 

Euro Bölgesi ve Almanya’da Aralık Ayı ZEW Ekonomik Büyüme 

Beklenti Endeksi verileri açıklanacak. Bu sabah itibariyle Asya 

piyasaları satıcılı işlem görmekte olup, ABD vadeli işlemlerinde ise 

hafif satıcılı bir seyir olduğu görülmektedir. Bununla birlikte BSİT-100 

endeksinin bugüne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını 

beklemekteyiz.  

Teknik analiz olarak ise, 108.000/108.150 desteği üzerinde gelen 

tepkiler ile dengeleniyoruz ama 109.000’de kesiliyor. Böylelikle 

birkaç gündür 108.000-109.000 aralığında sıkışma yaşıyoruz. 108.000 

desteği dipten yükselen kanal desteği ile daha da güçlenmiş 

konumda. Bu nedenle 108.000/108.150 destek bölgesi kırılmadığı 

sürece kısa vadede güçlenme devam edecektir. Seans içinde oluşan 

formasyonun hedefi 111.500 ve ara direnç olarak 109.200’ü takip 

ediyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 6 ay vadeli Hazine bonosu ve 7 yıl vadeli değişken 

faizli devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirecek.  

▪ TCMB Aralık ayı Beklenti Anketi yayınlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ PGSUS – Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ ULUUN – Tamamlanan yatırımlar hk. 

 
 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Aralık    Hazine ihaleleri (6 ay, 7 yıl)

11 Aralık    Ekim Ödemeler Dengesi verileri

12 Aralık    PPK Toplantı Kararı

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (29 Kas.- 6 Ara.)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Kas.- 6 Ara.)

13 Aralık    Ekim Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108.786 -%0,1 %0,7

BIST-30 132.490 -%0,3 %0,1

Banka 150.994 -%0,8 %0,4

Sanayi 130.787 %0,7 %1,6

Hizmet 83.353 -%0,4 %0,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 15,50

AOFM 13,66 13,67 13,94

2 yıllık bono faizi 12,17 12,15 12,34

10 yıllık bono faizi 12,61 12,40 15,70

Kur

USD/TL 5,79 %0,8 %0,8

EUR/TL 6,41 %1,3 %1,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,10 %1,1 %0,9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 175 177 174

Ortalama işlem hacmi * 2,14 2,21 2,07

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 8,1x 6,0x

PD/DD 0,93x 0,99x 0,86x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,60x 0,53x

FD/Satışlar 0,99x 1,04x 0,90x

FD/FAVÖK 5,7x 6,0x 4,9x

Kar büyümesi %13,6 -%5,7 %35,6

Özsermaye karlılığı %14,6 %11,6 %14,8

Temettü verimi %4,6 %3,4 %4,3

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Hazine bugün 6 ay vadeli Hazine bonosu ve 7 yıl vadeli değişken 

faizli devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirecek 

Bugünkü ihaleler sonrasında Hazine’nin önümüzdeki hafta Salı günü de 3 ihale 

gerçekleştirmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık ayında 11,7 milyar TL, iç 

borç ödeme karşılığında 11,2 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Söz konusu 

borçlanmanın 8,2 milyar TL’sinin ihaleler yoluyla, 1 milyar TL’sinin kira sertifikası satışı 

ile 2 milyar TL’sinin ise kamuya satışlarla karşılanması planlanıyor. Ek olarak Aralık 

ayında izleyen üç ay içerisinde vadesi gelecek senetlerin geri alımı suretiyle değişim 

ihalelerine başlanması planlandığı belirtildi. Değişim ihalelerine yönelik detaylı 

bilgilerin ise ilgili ihale tarihleri öncesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. 

TCMB Aralık ayı Beklenti Anketi sonuçlarıyla ilgili öne çıkanlar 

Kasım ayı enflasyon gerçekleşmelerinin tahminlerin odlukça altında gelmesi 

sonrasında ve bekleyişlerin çoğunlukla adaptif olması nedeniyle aşağı yönlü 

güncellenmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede yılsonu tahmininin %12 

seviyesinin altına gerilediği dikkat çekiyor.  

• 12 ve 24 aylık enflasyon bekleyişlerine baktığımızda %10,46 ve %9,16 

seviyelerinden %10,07 ve %8,94’e gerilediği takip ediliyor.  

• 2019 yılı TÜFE yıllık artışının beklentimiz %12 seviyesinin altında sonuçlanacağını 

ve 11.5% seviyelerine gerileme olabileceğini düşünüyoruz. 2020 TÜFE 

tahminimizi ise %9,7 olarak koruyoruz.    

Bu hafta gerçekleştirilen Para Politika Kurulu toplantısında 150 baz puan faiz indirimi 

bekleniyor. 3 ay sonrası politika faizi %12,15 seviyesinde tahmin ediliyor. 6 aylık ve 12 

aylık periyotlara ilişkin beklentiler ise sırasıyla %11,52 ve %10,6. 

• Yılın son PPK toplantısı 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıda 150 

baz puanlık bir politika faizi indirimi bekliyoruz. Piyasa medyan beklentinin aynı 

doğrultuda olduğu takip ediliyor. 2020 yılsonunda politika faizi beklentimizi ise 

%11 seviyesinde koruyoruz. 

Diğer yandan yılsonu USD/TL tahminlerinin 5,9055’den 5,8166 seviyesine revize edildiği 

görülüyor. 12 aylık vadede ise USD/TL seviyesinin 6,35 olacağı tahmin ediliyor.  

• Makro tahminlerimiz için kullandığımız yılsonu USD/TL tahminimiz 2019 için 

5,90, 2020 için 6,25. 

Yılbaşından beri cari işlemler açığında aşağı yönlü revizyonlar sonrasında beklentilerin 

1,2 milyar dolarlık bir fazla rakamını işaret ettiği görülüyor. 

• Kurum cari işlemler dengesi tahminimiz yılsonunda 2 milyar dolar fazla yönünde. 

2020 yılında ise ekonomik aktivitede beklenen bir miktar toparlamanın etkisiyle 

cari işlemler dengesinin açığa dönmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 2020 yılsonu 

cari işlemler açığı tahminimiz 12,5 milyar dolar. 

Büyüme cephesinde ise 2019 yılında GSYİH’nin %0,4 oranında büyüme kaydetmesi, 2020 

senesinde ise bir miktar toparlanma ile %3,2 oranında bir büyüme gerçekleşmesi 

bekleniyor.  

• Kurum tahiniminiz GSYİH’nin bu sene %0,5 oranında, 2020 yılında ise yıllık %3,5 

büyüme kaydedeceği yönünde. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Pegasus – Kasım ayında toplam yolcu sayısında %8 artış kaydetti ve 2,38 milyon yolcu 

taşıdı. Doluluk oranı ise 250 baz puan artarak %86,2 olarak gerçekleşti. İç hatlardaki 

doluluk oranı 160 baz puan yükselerek %88,2 oldu ve dış hatlardaki doluluk oranı ise 410 

baz puan artarak %83,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde, Pegasus’un yolcu 

sayısında, yıllık bazda, %1,1 azalma kaydetti ve doluluk oranı ise 20 baz puan artarak 

%86,1 olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda ise, toplam yolcu sayısı %1,6 gerileyerek 

30,2 milyon yolcu olarak gerçekleşti ve doluluk oranı ise geçen senenin Kasım ayına göre 

yatay kalarak %86 olarak kaydedildi. 

Ulusoy Un - Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1,800 ton/gün 

buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ilk bölümü 

tamamlanmış ve üretime başlanmış olup, şirketin 900 ton/gün olan üretim kapasitesi 

1500 ton/güne yükseldiği açıklandı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam ve ücret artışları verilerinin arından kaydettiği 

sert yükseliş sonrasında dolar endeksi dün 97,70 seviyesi civarında dalgalandı. Gelişen 

ülke para birimlerinde dün karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en 

fazla değer kaybeden para birimi olduğu görüldü. TL’deki negatif ayrışma ile birlikte dün 

sabahki bültenimizde öngördüğümüz üzere 5,80 seviyesi üzerine yükselen kur, 5,8172 

seviyesini test etti. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,8080 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

97,60 civarında dalgalanırken, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın etkili olmaya devam 

ettiğini görüyoruz. Diğer yandan, OPEC’in petrol üretim kesintisini artırma kararı 

sonrasında yükselişe geçen petrol fiyatları da kazançlarını koruyor. Brent petrol varil 

başına 64,50$ seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu çerçevede, teknik göstergelerin 

verdiği sinyalleri de göz önünde bulundurduğumuzda, USDTRY paritesinin kısa vadede 

5,78 – 5,82 seviyeleri arasında işlem görmesini bekliyoruz. Bu notada, kurun 5,82 

seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda yükseliş eğiliminin 5,86 – 5,90 bandına doğru 

hızlanabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Yurt içi piyasalarda bugün Hazine’nin gerçekleştireceği 6 ay vadeli Hazine bonosu ve 7 yıl 

vadeli değişken faizli devlet tahvili ihaleleri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda ise Euro 

Bölgesi ve Almanya’da Aralık Ayı ZEW Ekonomik Büyüme Beklenti Endeksi verileri ve 

İngiltere’de Ekim ayına ilişkin Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. Hafta içerisinde Fed, 

Avrupa Merkez Bankası ve TCMB toplantı kararları ve ABD ve Çin den gelecek olan Kasım 

ayı TÜFE verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıkıyor. 12 Aralık 

Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB PPK toplantısından 150 baz puanlık bir faiz 

indirimi bekliyoruz. Piyasa beklentisi de kurum tahminiz ile aynı doğrultuda. 

USD/TL  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Aralık 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

EUR/USD 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam ve ücret artışları verilerinin arından kaydettiği 

sert yükseliş sonrasında dolar endeksi dün 97,70 seviyesi civarında dalgalandı. Dolar 

endeksindeki yükselişin durulması ile birlikte düşüşüne ara vere EURUSD paritesi, dün 

gün içerisinde 1,1050 – 1,1080 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, günlük grafiğindeki düşüş kanalının 

üst sınırını (kanal direncini) test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek kazançlarını 

geri vermeye başlayan EURSUD paritesinde, yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya 

devam ettiğini görüyoruz. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1067 seviyesinden 

işlem görüyor. Bu doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin: 

➢ Kısa vadede 1,1150 seviyesi üzerinde çıkmasını beklememekteyiz. 

➢ Önümüzdeki dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği ve ardından 

1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak şekilde düşüş hareketini sürdürebileceği 

görüşündeyiz.  

➢ Bugün içerisinde 1,1020 – 1,1080 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi ve Almanya’da Aralık Ayı ZEW Ekonomik 

Büyüme Beklenti Endeksi verileri ve İngiltere’de Ekim ayına ilişkin Sanayi Üretimi verileri 

açıklanacak. Yarın akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed kararı ve Perşembe günü 

açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı haftanın en önemli gündem 

maddeleri olarak ön plana çıkıyor. 
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XAUUSD 

ABD’den Cuma günü gelen güçlü istihdam ve ücret artışları verileri sonrasında dolar 

endeksinde görülen yükseliş nedeniyle 1460 seviyesi altına kadar gerileyen ons altın, dün 

dolar endeksindeki yükselişin durulması ile birlikte gün içerisinde 1458 – 1465 seviyeleri 

arasında dalgalı bir seyir izledi.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1461,28 seviyesinden işlem görüyor. Altın 

fiyatlarında kısa vadeli görünümde 1430 seviyesinin önemli bir destek olarak ön planda 

kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile ons altının önümüzdeki dönemde bu 

seviye altına inmekte zorlanabileceği görüşündeyiz. Teknik göstergelerin ve 

formasyonların verdikleri sinyaller çerçevesinde ons altın fiyatlarının kısa vadede 1450 – 

1470 seviyeleri arasında hareket edebileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Yukarı 

yönlü hareketlerde 1490 – 1500 bandı önemli bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi ve Almanya’da Aralık Ayı ZEW Ekonomik 

Büyüme Beklenti Endeksi verileri ve İngiltere’de Ekim ayına ilişkin Sanayi Üretimi verileri 

açıklanacak. Yarın akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed kararı ve Perşembe günü 

açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı haftanın en önemli gündem 

maddeleri olarak ön plana çıkıyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.136 -%0,3 %0,7 %1,4 %8,6 %25,1

DAX 13.106 -%0,5 %1,1 -%0,9 %8,8 %24,1

FTSE 7.234 -%0,1 -%0,7 -%1,7 -%1,9 %7,5

Nikkei 23.431 %0,0 %0,2 %0,1 %10,8 %17,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108.786 -%0,1 %0,7 %5,5 %15,6 %19,2

Çin 2.914 -%0,2 %0,8 -%1,9 %2,0 %16,6

Hindistan 40.487 -%0,1 -%0,5 %0,3 %1,7 %12,2

Endonezya 6.194 -%0,1 %0,9 %0,1 -%1,6 -%0,1

Rusya 2.945 %0,6 %0,8 -%0,9 %7,4 %24,3

Brezilya 110.977 -%0,1 %1,9 %3,1 %13,9 %26,3

Meksika 41.952 %0,0 -%1,4 -%4,0 -%3,8 %0,7

Güney Afrika 55.269 -%0,1 %0,8 -%2,4 -%5,5 %4,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %16,4 %6,4 %31,4 -%2,7 -%37,6

EM VIX 17 %2,8 -%2,5 -%2,1 -%11,9 -%30,2

MOVE 64 %0,5 %13,3 %3,8 -%12,7 -%3,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8094 %0,6 %1,2 %0,7 -%0,4 %9,8

Brezilya 4,1399 %0,0 -%1,8 -%0,7 %6,7 %6,8

Güney Afrika 14,6715 %0,3 %0,9 -%1,2 -%1,9 %2,3

Çin 7,0392 %0,1 %0,0 %0,6 a.d. a.d.

Hindistan 71,045 -%0,2 -%0,9 -%0,3 %2,3 %1,8

Endonezya 14014 -%0,2 -%0,8 %0,0 a.d. -%2,6

CDS *

Türkiye 310,1 0,4 -7,0 -7,0 -162,0 -51,5

Brezilya 116,6 -1,5 -9,2 -0,1 -54,3 -90,9

Güney Afrika 185,1 -3,3 -3,5 5,7 -18,0 -37,8

Endonezya 72,5 -0,6 -1,0 1,3 a.d. -65,0

Rusya 65,1 -0,9 -4,1 -6,4 -61,0 -88,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,6 0,2 0,2 -0,2 a.d. -3,8

Brezilya %6,8 0,0 -0,1 0,1 -1,3 a.d.

Hindistan %6,7 0,0 0,2 0,1 -0,3 -0,7

Endonezya %7,1 0,0 0,0 0,2 a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 0,00 -0,13 -0,08 -1,53 -0,77

Brezilya %3,8 -0,01 -0,09 -0,08 -1,08 -1,34

Güney Afrika %4,1 -0,01 0,01 0,01 -0,47 -1,05

Endonezya %3,0 0,00 -0,04 -0,03 a.d. -1,58

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,25 -%0,2 %5,5 %2,8 %1,5 %19,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,02 -%0,3 %5,5 %3,1 %9,3 %30,0

Altın - USD / oz 1459,3 %0,0 -%0,2 -%0,2 %8,8 %13,9

Gümüş - USD / t oz. 16,532 %0,3 -%1,8 -%1,7 %10,0 %6,4

Commodity Bureau Index 391,02 %0,1 %1,3 %0,1 -%4,5 -%4,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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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. 

 

 

 

 

 


