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Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %1,9 değer kaybı 

ile 96,811 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki değer kaybı 

%3,1 oldu. Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri 

akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de 

gerçekleştireceği sunumlar bugün ve yarın yakından izlenecek. Fed 

Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler 

Komitesinde, yarın ise Senato’nun Bankacılık Komitesinde sunum 

yapacak. Powell’ın gerçekleştireceği sunum ve sunumun ardından 

yapılacak olan soru-cevap kısmında Fed’in faiz politikasına ilişkin 

yapacağı iletişim, bu hafta piyasalarda yakın takip edilecek 

gelişmelerin başında yer alıyor. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Temmuz ayı başında 

gerçekleşen yükselişin gap kapandı. 96.600 desteği gap ve 96.000 

noktası 200 günlük hareketli ortalama olarak bugün dünkü 

düşüşün tepkisinin gelebileceği seviyeler olmasını bekliyoruz. 

84.000’den gelen yükseliş trendi dün itibariyle kırıldı ve geçen hafta 

gerçekleşen 100.600 yeni zirvemiz oldu. 96.600/96.000 aralığında 

dengelenme orta vadeli yükseliş devam etmesi için kritik bölgeyi 

temsil ediyor. Biz bu seviyenin korunacağını ve kısa vade yataya 

geçileceğini düşünüyoruz. 96.000 orta vadeli pozisyonlar için stop 

noktası olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek dönüşünde soruları 

cevapladı. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün üç ihale daha 

gerçekleştirildi. 

Şirket Haberleri 

▪ Sasa – Geleceğe yönelik beklentilerini açıkladı. 

▪ Türk Havayolları – Haziran ayı trafik verilerini açıkladı.  

 

  
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Temmuz   Yabancı Portföy Hareketleri (28 Haz-5 Tem)

                       Para & Banka İstatistikleri (28 Haz-5 Tem)

                       Mayıs Ödemeler Dengesi

12 Temmuz   Mayıs Sanayi Üretimi 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 96,811 -%1.9 -%3.4

BIST-30 121,727 -%1.8 -%3.2

Banka 142,599 -%3.1 -%1.3

Sanayi 108,219 -%1.7 -%4.3

Hizmet 72,101 %0.0 -%2.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 23.87 23.86 24.00

2 yıllık bono faizi 19.15 19.12 22.90

10 yıllık bono faizi 17.01 16.87 18.94

Kur

USD/TL 5.71 %0.8 -%2.1

EUR/TL 6.40 %0.0 -%2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.06 %0.4 -%2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 148 153 138

Ortalama işlem hacmi * 1.37 1.40 1.27

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.7x 5.2x

PD/DD 0.93x 0.89x 0.78x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.57x 0.51x

FD/Satışlar 1.00x 0.99x 0.86x

FD/FAVÖK 5.7x 5.5x 4.6x

Kar büyümesi %14.4 -%0.1 %30.8

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.6 %14.0

Temettü verimi %4.6 %4.3 %5.8

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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek dönüşünde soruları cevapladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu 

çerçevede TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak, bu adımın yeni 

yönetim sisteminin cumhurbaşkanına vermiş olduğu bir yetkinin neticesi olduğunu 

belirtti. Cumhurbaşkanı, kendine has birçok tasarrufu olduğunu ve bu tasarruflar 

neticesinde de ağır bedeller ödendiğini belirtti. Erdoğan, piyasalarla iletişiminin iyi 

olmadığı ve bu çerçevede piyasa güven vermediğini belirtti.  

• Bu noktada yeni TCMB Başkanı Uysal’ın basın duyurusu çerçevesinde ilk 

söylemlerinde iletişimi ön plana çıkardığı dikkat çekmişti. Yeni dönemde fiyat 

istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile 

ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu 

çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.  

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün üç ihale daha gerçekleştirildi  

Bu çerçevede ROT satışlar dahil piyasadan toplam 8,4 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirildi. Bir önceki gün yapılan iki ihaledeki satışları da göz önüne aldığımızda 

toplam piyasaya satılın 19,5 milyar TL olduğu görüldü. Söz konusu borçlanma miktarı 

borçlanma projeksiyonunda yer alan 14,5 milyar TL’nin üzerinde bir yeri işaret etti.  

  

Şirket Haberleri 

Sasa – Geleceğe yönelik beklentilerini açıkladı. Şirket kısa ve orta vadeli beklentilerini 

açıkladı. Şirket 10 Haziran 2019’da devreye aldığı 350.000 ton kapasiteli Yeni Elyaf 

Üretme tesisi ile cirosunu 786 milyon ABD dolarına çıkarmayı hedeflemekte olup, 2020 

yılında tamamlanması beklenen 350.000 ton poy/tekstüre ve 315.000 ton pet chips 

yatırımları ile şirket kapasitesini 1,365,000 tona çıkarmayı hedeflemekte olup, şirketin 

cirosunun 1,5 milyar ABD dolarına çıkması hedeflenmektedir. 2021 yılı ciro beklentisi ise 

1,9 milyar ABD doları hedeflenmektedir. Şirket yönetiminin kısa ve orta vadeli beklentileri 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Şirket yönetimi beklentilerine göre Sasa 2019T FD/FAVÖK 

çarpanı olarak 11,2 ve 2019T F/K çarpanı olarak 3,4’den işlem görmektedir. 

 

Sasa - 2018-2022 yılları projeksiyonları

2018 2019T 2020T 2021T 2022T

Kapasite (bin  ton/yıl) 350 700 1,365 1,365

Üretim  (bin  ton/yıl) 287 528 1,048 1,313

milyon ABD doları

Net Satışlar 451 785 1,527 1,901 1,903

FAVÖK 116 126 251 321 313

FAVÖK marjı 26% 16% 16% 17% 16%

Net Kar 124 280 202 209 215

Net borç 383 454 351 32 0

Net borç/FAVÖK 3.3 3.6 1.4 0.1 0.0

Kaynak: Sasa
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Türk Havayolları – Haziran ayında toplam yolcu sayısı %3 artış ile 6.6 milyon olurken, iç 

hatlar yolcu sayısı %1 artış ile 2,9 milyon, dış hatlar yolcu sayısı ise %5 azalış ile 3.72 

milyon olarak gerçekleşti. AKK, yıllık bazda, %1,5 artarken, ÜKK ise %%3 arttı. Konsolide 

doluluk oranı 123 baz artarak %80,3 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı, iç hatlarda 402 baz 

puan artarak %86,1 olurken, dış hatlarda ise 82 baz puan artarak %79,4 oldu. 

2Ç19’da yolcu sayısı, yıllık bazda, %3 gerilerken, yurtiçi yolcu sayısı %7 azaldı ve yurtdışı 

yolcu büyümesi ise yatay kaldı. Doluluk oranı, yıllık bazda, 10 baz puan azaldı ve %80,2 

olarak kaydedildi. Yurtiçi doluluk oranı, yıllık bazda, 184 baz puan artarak %85,9 olurken, 

yurtdışı hatların doluluk oranı 33 baz puan gerileyerek %79,4 olarak kaydedildi. 

Yıllıklandırılmış bazda verileri incelediğimizde ise, a) toplam yolcu sayısındaki büyüme %1 

olarak kaydedilirken, yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı %2,6 azalmış ve yurtdışı hatlardaki 

yolcu sayısı, %3,2 arttı. b) Doluluk oranlarında ise, toplam doluluk oranı, yıllık bazda 70 

baz puan artarak, %81,8 olarak kaydedilmiş olup, yurtiçi hatlardaki doluluk oranı 91 baz 

puan ve yurtdışı hatlardaki doluluk oranı ise 70 baz puan artış göstererek, sırasıyla, %85,9 

ve %81,2 olarak gerçekleşti. 

Şirket yönetimi 2019 yılı için 80 milyon yolcu hedefi olup, yıllıklandırılmış rakamların 

mevcut seviyenin 74,6 milyon olduğunu göstermektedir. Öte yandan, doluluk oranları 

olarak şirket yönetiminin beklentisi %81-82 aralığı olup, Haziran ayı itibariyle 

yıllılklandırılmış rakam şirket yönetimi beklentileri dahilindedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası dün gün içerisinde dolar karışında görece güçlü bir seyir izleyerek hafta 

başındaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bununla birlikte USDTRY paritesi 5,70 seviyesi 

altına inerek 5,6845 seviyesine indi. Ancak, TL’deki söz konusu değerlenmenin uzun 

soluklu olmadığını ve kurun kısa süre içerisinde yeniden 5,73 seviyesi üzerine 

yükseldiğini gördük. Kurda akşam saatlerinde görülen bu yükselişin temelinde, yurt dışı 

basında Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj girişimlerine yönelik olası 

yaptırımları görüşmek için bugün toplanacağına yönelik çıkan haber akışı etkili oldu.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,73 seviyesi civarında hareket ediyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere USDTRY paritesi kısa vadeli düşüş trendinin sınır 

çizgisinde hareket ediyor. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından düşüş trendinin kırılıp 

kırılmayacağı oldukça belirleyici olacak. Bu noktada, trend ve momentum göstergelerinin 

kurdaki mevcut yükseliş çabasının devam edebileceğinin sinyalini verdiğini belirtmekte 

fayda var. Diğer yandan, dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve TL’de etkili olmaya devam 

kırılganlık, kurda bu hafta başlayan yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde 5,80 

üzerine doğru devam edebileceğini işaret ediyor. 

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında 

ise Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de gerçekleştireceği sunumlar bugün ve yarın yakından 

izlenecek. Fed Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, 

yarın ise Senato’nun Bankacılık Komitesinde sunum yapacak (Kongre’nin iki kanadında 

da yapacağı sunum aynı. Burada kritik nokta sunumların ardından gerçekleşecek olan 

soru – cevap kısmı). Powell’ın gerçekleştireceği sunum ve sunumun ardından yapılacak 

olan soru-cevap kısmında Fed’in faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişim, bu hafta 

piyasalarda yakın takip edilecek gelişmelerin başında yer alıyor. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün sabah saatlerinde, beklediğimiz üzere 1,12 seviyesi altın gevşeyen ve 1,1194 

seviyesine kadar inen EURUSD paritesi, daha sonra yeniden 1,12 seviyesi üzerine 

yükselerek 1,12 - ,1216 seviyeleri arasında dalgalandı. Dolar endeksinin Pazartesi 

gününden bu yana izlediği güçlü seyir ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Bankanın 

ek gevşeme adımlarına hazır olduğu vurgusunu yinelemesi, EURUSD paritesindeki satıcılı 

görünümün sürmesindeki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1210 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu 

noktada, teknik gösterge ve formasyonlar EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1200 – 

1,1240 seviyeleri arasında görece yatay bir seyir izleyebileceğini işaret ediyor. Ancak bu 

noktada, 1,12 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda paritedeki düşüş eğiliminin 

hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. Euro Bölgesine yönelik artan riskler, Avrupa 

Merkez Bankası’nın Christine Lagarde başkanlığında güvercin tavrını sürdürebileceği -- 

hatta maliye politikasının da ekonomiyi canlandırma çabalarına dahil olabileceği 

beklentisi ve piyasalarda Fed’in faiz indireceğine yönelik güçlü fiyatlamaların dolar 

endeksi üzerinde bir yükseliş potansiyeli oluşturabileceği gibi beklentiler, EURUSD 

paritesindeki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde 1,12 seviyesi altına doğru devam 

edebileceğini işaret ediyor.  

Fed Başkanı Powell’ın bugün ve yarın Kongre’de gerçekleştireceği sunumlar yakından 

izlenecek. Fed Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, 

yarın ise Senato’nun Bankacılık Komitesinde sunum yapacak (Kongre’nin iki kanadında 

da yapacağı sunum aynı. Burada kritik nokta sunumların ardından gerçekleşecek olan 

soru – cevap kısmı). Powell’ın gerçekleştireceği sunum ve sunumun ardından yapılacak 

olan soru-cevap kısmında Fed’in faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişim, bu hafta 

piyasalarda yakın takip edilecek gelişmelerin başında yer alıyor. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün 1385 – 1400 seviyeleri arasında görece dar bir bantta hareket eden ons altın, dolar 

endeksinde hafta başından bu yana görülen yükseliş eğilimi nedeniyle baskı altında 

kalmaya devam ediyor.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, ons altın fiyatlarının günlük grafiğinde 

bir ikili tepe formasyonu oluşmuş durumda. Bir “dönüş” formasyonu olan ikili tepe 

formasyonu bize, altın fiyatlarının 1270’lis eviyelerden başlayan ve 1438 seviyesi üzerine 

kadar çıkan yükseliş eğiliminin, 1450 seviyesi üzerine doğru devam etmeye gücü 

olmadığını ve altın fiyatlarının 1380 (formasyonunun boyun çizgisi) seviyesi altına 

gerilemesi durumunda da mevcut yükseliş trendinin bozulabileceğinin sinyalini veriyor. 

Dolayısı ile, formasyonun boyun çizgisine denk gelen ve aşağı yönlü kırılması durumunda 

düşüş hareketinin hızlanmasına neden olabilecek 1380 güçlü desteğini yakından takip 

edeceğiz. Bu seviyensin aşağı yönlü kırılması ikili tepe formasyonunun çalıştığına işaret 

edeceğinden, ons altının 1350 seviyesi altına doğru sert bir düşüş gerçekleştirmesine 

enden olabilir. Formasyonun çalışıp çalışmayacağını yakından izliyor olacağız.  

Fed Başkanı Powell’ın bugün ve yarın Kongre’de gerçekleştireceği sunumlar yakından 

izlenecek. Fed Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, 

yarın ise Senato’nun Bankacılık Komitesinde sunum yapacak (Kongre’nin iki kanadında 

da yapacağı sunum aynı. Burada kritik nokta sunumların ardından gerçekleşecek olan 

soru – cevap kısmı). Powell’ın gerçekleştireceği sunum ve sunumun ardından yapılacak 

olan soru-cevap kısmında Fed’in faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişim, bu hafta 

piyasalarda yakın takip edilecek gelişmelerin başında yer alıyor. 

 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,980 %0.1 %0.5 %3.2 %14.7 %18.9

DAX 12,437 -%0.9 -%0.7 %3.2 %13.9 %17.8

FTSE 7,536 -%0.2 -%0.3 %2.2 %8.5 %12.0

Nikkei 21,565 %0.0 -%0.4 %2.0 %6.9 %7.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 96,811 -%1.9 -%3.4 %2.9 %6.2 %6.1

Çin 2,928 %0.0 -%2.9 %2.6 %15.5 %17.4

Hindistan 38,731 %0.0 -%2.7 -%2.6 %7.3 %7.4

Endonezya 6,388 %0.2 %0.6 %1.8 %1.2 %3.3

Rusya 2,823 %0.0 %0.5 %2.9 %16.0 %19.1

Brezilya 104,530 %0.4 %3.1 %6.9 %11.7 %18.9

Meksika 42,819 -%1.8 -%1.4 -%1.8 -%1.9 %2.8

Güney Afrika 56,964 -%1.3 -%1.9 -%2.6 %6.9 %8.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %0.9 %9.0 -%13.6 -%29.5 -%44.6

EM VIX 18 %1.0 %6.2 -%11.1 -%18.9 -%29.5

MOVE 63 -%0.5 -%8.3 -%8.4 %10.3 -%5.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7322 %0.0 %1.3 -%1.7 %4.7 %8.4

Brezilya 3.791 -%0.4 -%1.5 -%2.3 %3.0 -%2.2

Güney Afrika 14.1792 %0.0 %0.6 -%5.2 %2.3 -%1.2

Çin 6.888 %0.1 %0.2 a.d. %1.1 a.d.

Hindistan 68.5488 -%0.2 -%0.6 -%1.3 -%2.7 -%1.8

Endonezya 14130 %0.2 -%0.1 a.d. %0.0 -%1.8

CDS *

Türkiye 395.6 -1.5 24.1 -76.5 25.6 34.1

Brezilya 137.7 -6.4 -9.2 -33.2 -42.5 -69.8

Güney Afrika 166.9 -0.5 3.8 -36.2 -40.8 -56.1

Endonezya 89.3 0.5 a.d. a.d. -38.9 -48.2

Rusya 110.3 -0.8 -0.5 -15.8 -32.7 -42.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17.0 0.1 0.8 a.d. 0.3 0.6

Brezilya %7.3 -0.1 0.0 -0.8 -1.9 a.d.

Hindistan %6.6 0.0 -0.3 -0.4 a.d. -0.8

Endonezya %7.3 0.0 -0.1 a.d. -0.7 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 0.01 0.24 -0.59 -0.06 0.16

Brezilya %4.7 0.07 0.01 -0.23 -0.22 -0.50

Güney Afrika %4.1 0.03 0.10 -0.41 -0.98 -0.99

Endonezya %3.3 0.03 -0.02 a.d. -1.06 -1.22

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.16 %0.1 %2.8 %1.4 %4.4 %19.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.83 %0.3 %2.8 %7.1 %10.4 %27.4

Altın - USD / oz 1400.5 %0.0 -%0.5 %4.4 %8.4 %9.3

Gümüş - USD / t oz. 15.068 %0.6 -%0.6 %0.2 -%4.2 -%3.0

Commodity Bureau Index 401.66 -%0.8 -%0.5 -%1.9 -%2.6 -%1.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Temmuz 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

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. 

 

 

 

 


