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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Küresel borsalardaki düşüş eğilimi sürüyor. Dün ABD ve Avrupa 

borsalarında satış baskıları hakimken, BIST-100 endeksi de günü 

%0,6’lık düşüşle 109.155 puandan tamamladı. Endeksteki gerilemenin 

genele yayıldığı gözlemlendi.  

Bugün yurt içi piyasalarda Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve 

Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise İngiltere 

Nisan Ayı büyüme verileri, Euro Bölgesi Nisan Ayı Sanayi Üretimi 

verileri ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) 

verisi takip edilecek. Bu hafta başından bu yana piyasalarda etkili olan 

riskten kaçış eğiliminin, petrol fiyatlarında etkili olan geri çekilme 

hareketi ile birlikte dün itibarıyla hızlandığı ve güvenli limanlara olan 

talebin arttığı görüldü. Bu sabah saatlerinde ise Asya piyasalarında 

satışlar ön plandayken, ABD borsalarında dün görülen sert satışların 

ardından ABD endeks vadelilerinde ise hafif alıcılı bir görünüm hâkim. 

VIX endeksi sert bir yükseliş kaydederek 42 seviyesi üzerine çıkarken, 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise dünkü satış baskılarının 

ardından karışık bir seyir izleniyor. Bu gelişmeler ışığında BIST-100 

endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Teknik görünüme baktığımızda, BIST yıl başından bu yana en yüksek 

işlem miktarına son iki günde ulaştı. Son iki günlük hacimli yükseliş 

denemesi sınırlı kalınca 110.000’de oldukça güçlü bir direnç oldu. Dün 

108.500 geri çekilmeden bir tepki denemesi görmüştük. Bugün 

yurtdışı piyasalarda sert düşüşler nedeniyle 108.500 altında açılış ve 

105.000’ne doğru satış baskısı zarar kes noktaları ile tetiklenebilir. Ana 

kanal içerisinde düzeltmenin 105.000-108.500 aralığında denge 

bulmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve Sanayi 

Üretimi verileri açıklanacak. 

▪ 29 Mayıs – 5 Haziran dönemine ilişkin yabancı net portföy 

hareketleri & yerleşiklerin DTH değişimi açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 5 Haziran haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.  

▪ Otokar - Eshot Otobüs İhalesine Teklif Verilmesi 

▪ Tat Gıda - Süt ve süt ürünleri işkolunda stratejik 

alternatiflerin değerlendirilmesi hk. 

 

 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Haziran  Nisan Ödemeler Dengesi verileri

                    Nisan Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109.155 -%0,6 -%0,3

BIST-30 126.724 -%0,8 -%0,9

Banka 125.963 -%0,7 -%0,3

Sanayi 139.970 -%0,2 %1,2

Hizmet 96.561 -%0,6 -%1,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 10,25

AOFM 7,75 8,22 8,35

2 yıllık bono faizi 8,89 9,86 14,13

10 yıllık bono faizi 13,21 13,00 14,24

Kur

USD/TL 6,78 %0,5 -%4,0

EUR/TL 7,71 %1,9 %0,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,25 %1,2 -%1,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 171 172 150

Ortalama işlem hacmi * 3,41 3,13 3,03

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9,0x 9,4x 5,8x

PD/DD 1,00x 0,87x 0,78x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,44x 0,40x

FD/Satışlar 0,86x 1,04x 0,85x

FD/FAVÖK 5,9x 6,7x 5,0x

Kar büyümesi -%10,7 -%9,0 %61,3

Özsermaye karlılığı %11,9 %10,4 %13,4

Temettü verimi %3,3 %2,9 %4,8

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  

Saat 10:00’da Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve Sanayi Üretimi 

verileri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Nisan Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Mart itibariyle 12 aylık 

cari işlemler fazlası 6,26 milyar dolar’dan sert bir düşüşle 1,46 milyar dolar’a geriledi. Brüt 

turizm gelirlerindeki yıllık %53 oranındaki gerileme, gelecek aylara ilişkin daha hızlı 

gerilemeleri işaret etti. Altın ve enerji hariç cari işlemler ise Mayıs 2018’den beri ilk açığını 

verdi (1,16milyar dolar). 12 aylık fazla 50,6 milyar dolar’dan 45,6milyar dolar’a geriledi.  

• Nisan ayında 4,8 milyar dolar civarında bir cari açık tahmin ediyoruz. Piyasa 

medyan tahmini ise 4,4 milyar dolar. Beklentilerimiz dahilinde bir gerçekleşme 

olması durumunda cari işlemler dengesi yıllık olarak 1,4 milyar dolar fazladan 2,9 

milyar dolar açığa gerileyecek. 

Bugün aynı saatte Nisan Sanayi Üretimi verilerini de karşılayacağız. Mart ayında 

düzeltilmemiş sanayi üretimi yıllık %1,3 oranında düşüş kaydetti. Takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimindeki yıllık düşüşün %2 olduğu takip edildi. 

• Nisan dış ticaret verileri sanayi üretiminin oldukça keskin bir düşüş sergileyeceğini 

gösteriyor.  Bu çerçevede sanayi üretiminin %28 oranında düşmesini bekliyoruz. 

Medyan tahminin ise %25 oranında daralma yönünde. Ara malları ithalatı (enerji 

ve altın hariç, Euro bazında) Nisan ayında %19 oranında yıllık düşüşü işaret ediyor. 

Söz konusu düşüş 4Ç18’den beri en hızlı gerilemeyi gösteriyor. Buna ek olarak 

İSO/Markit Nisan PMI verisi beklendiği üzere oldukça ciddi bir düşüş ile 48,1 

seviyesinden 33,4’e gerileme kaydetti.  

Haftalık yabancı net portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH değişimi  

Yurtdışı yerleşiklerin aylardır çıkış yönünde devam eden akımları sonrasında Haziran ayının 

ilk haftasında hisse senedi piyasasında oldukça sınırlı bir hareket, tahvil piyasasında ise 

giriş görüldü. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasından sadece 

15,6 milyon dolar kadar net yabancı çıkışı görüldü.  Tahvil piyasasında ise Haziran ayının 

ilk haftasında 139,3 milyon dolar net giriş yaşandı. (repo işlemleri hariç) 

• Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 4 milyar dolar, tahvil 

piyasasında ise 6,0 milyar dolar oldu.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,3 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 6,6 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,8 seviyesinde 

gerçekleşti. Söz konusu oran geçen hafta itibariyle %4,6’ya kadar gerileme 

kaydetmişti. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.      

Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin DTH’larının 0,7 milyar dolar artırdığı görülürken, 

yine ağırlıklı olarak kurumlar kaynaklık olduğu takip edildi.  

• Hanehalkı DTH hesaplarında ise 0,2 milyar dolar azalış olduğu takip edildi.  (altın 

hesapları hariç, EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak).  

• Yılbaşından beri hanehalkı DTH’larında 8,8 milyar dolar’a (altın hesapları hariç, 

EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak) yakın düşüş olduğu görüldü. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bankacılık Sektörü – BDDK 5 Haziran haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. 

Buna göre kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 29 

Mayıs – 5 Haziran haftasında %47,7’den %47,9’a sınırlı bir yükseliş kaydetti. Sektör 

detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyüme %75,6’dan %74,1’e inerken, özel 

bankalardaki büyüme %23,1’den %24,8’e çıktı. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık 

ticari kredilerdeki büyüme ise aynı hafta içerisinde %57,7’den %57,3’e geriledi. Kamu 

bankalarında ticari kredi büyümesi %80,9’dan %78,7’ye inerken, özel bankalardaki 

büyüme ise %35,3’ten %36,7’ye yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici 

kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü genelinde %20,6’dan %22,4’e çıktı. Kamu 

bankalarındaki büyüme %58,4’ten %59’a doğru hızlanırken, özel bankalardaki büyüme 

ise -%5,4’ten -%3’e doğru bir iyileşme kaydetti. Mevduat tarafına gelindiğinde ise 13 

haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyümenin %33,6’dan %31,8’e 

gerilediğini görüyoruz. Sektör detayına baktığımızda; kamu bankalarında büyüme 

%75,4’ten %73,4’e düşerken, özel bankalardaki büyüme ise %2,5’ten %0,8’e gerilemiş 

durumda.   

Otokar - Eshot Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 170 adet solo tip dizel otobüs ve 

134 adet körüklü tip dizel otobüs tedariki ve araçların 5 yıllık bakımını içeren ihalede en 

iyi fiyat şirket tarafından verildiği açıklandı. İhale bedeli 476 milyon TL’dir. İhale 

büyüklüğü, şirketin 1Ç20 itibariyle yıllıklandırılmış satış gelirlerinin %19’unu 

oluşturmaktadır. 

Tat Gıda – Şirketten gelen açıklamada, süt ve süt ürünleri işkolunda stratejik 

alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlık hizmeti alınması için 

3 Aralık 2019 tarihinde bir aracı kurumun yetkilendirildiği bildirildi. Söz 

konusu görevlendirme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekle birlikte, 

görevlendirme tarihinden sonra yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak üzerinde 

çalışılan stratejik alternatiflere dair bu aşamada herhangi bir somut karar alınmadığı 

açıklandı. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Bu haftaki bültenlerimizde USDTRY paritesinin 6,80 seviyesi civarındaki seyrini yakından 

takip ettiğimizi sıklıkla belirtmiş, bu seviyenin üzerinde tutunulması durumunda kurdaki 

yükselişin hızlanabileceğini ifade etmiştik. Bu hafta başından bu yana piyasalarda etkili 

olan riskten kaçış eğiliminin petrol fiyatlarında etkili olan geri çekilme hareketi ile birlikte 

dün itibarıyla hız kazandığı ve bununla birlikte USDTRY paritesinin de dün 6,80 seviyesini 

aşarak yükseliş eğilimini 6,86 seviyesi üzerine taşıdığı gözlemlendi. Bozulan risk algısı ile 

birlikte VIX endeksi sert bir yükseliş kaydederek 42 seviyesi üzerine çıkarken, gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde ise dün sert satış baskıları oluştuğu görüldü. Dolar endeksi 

ise Fed sonrasında kayıplarını silerek üç günlük düşüşün ardından dünü sert bir yükselişle 

tamamladı. Bozulan risk iştahı ve dolar endeksindeki güçlenme çerçevesinde 6,80 

seviyesini aşan USDTRY paritesi ise 6,8614 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son 1 

ayın en yüksek seviyesine yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8390 seviyelerinde işlem görüyor. Dün görülen 

sert satışların ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde 

karışık   bir seyrin hâkim olduğu görülüyor. Dolar endeksi ise 96,85 seviyesinden işlem 

görüyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme eğiliminin ise sürmekte olduğu görülüyor. Kısa 

vadeli teknik göstergeler USDTRY paritesinin kısa vadede 6,80 – 6,85 seviyeleri arasında 

hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve Sanayi Üretimi verileri 

açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise İngiltere Nisan Ayı büyüme verileri, Euro Bölgesi 

Nisan Ayı Sanayi Üretimi verileri ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

(Öncü) verisi takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Bu haftaki bültenlerimizde, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı kırması sonrasında 

paritedeki düşüş eğilimin hızlanarak sürmesinin bekleneceğini ifade etmiş ve 1,14 

civarındaki hareketlerin satış fırsatı verebileceğine işaret etmiştik. Petrol fiyatlarındaki 

düşüş eğilimi çerçevesinde piyasalarda bozulan risk iştahı dolar endeksini 

değerlendirirken, EURUSD paritesinin de beklediğimiz geri çekilmeyi gerçekleştirmesini 

sağladı. Fed açıklamalarının ardından 95,71 seviyesine kadar gerileyerek sert satış 

baskılarına maruz kalan dolar endeksi, piyasalarda bozulan risk algısı ile birlikte 

kayıplarının bir kısmını telafi etti. Üç günlük aralıksız düşüş sonrasında dünü sert bir 

yükselişle tamamlayan endeks, bu sabah saatlerinde 96,85 seviyesinden işlem görüyor. 

Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte 1,14 seviyesi üzerinden 1,1277 seviyesine kadar 

inene EURUSD paritesi ise dünü düşüşle kapattı.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere yükseliş kanalını aşağı yönlü 

kırmasının ardından beklediğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi 

bu sabah saatlerinde 1,1295 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli momentum 

göstergeleri ve oluşan fiyat formasyonları EURUSD paritesinin dünkü sert satış 

baskılarının ardından bugün içerisinde 1,1250 – 1,1350 seviyeleri arasında 

dalgalanabileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün İngiltere Nisan Ayı büyüme verileri, Euro Bölgesi Nisan Ayı Sanayi Üretimi verileri 

ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verisi takip edilecek. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz haftadan bu yana ons altın fiyatlarında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin 

kalıcı olmasını beklemediğimizi, bu seviyelerin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatları 

yaratmaya devam etmesini öngördüğümüzü sıklıkla ifade ediyorduk. Geçtiğimiz hafta 

1700 seviyesi altına gerilemesinin ardından bir süre 1670 – 1700 bandında dalgalanan 

ons altın, beklediğimiz üzere 1700 seviyesi altında kalıcı olamadı ve yeniden 1740’lara 

doğru yükselişe geçti. Bu hafta başından bu yana piyasalarda etkili olan riskten kaçış 

eğiliminin, petrol fiyatlarında etkili olan geri çekilme hareketi ile birlikte dün itibarıyla 

hızlandığı ve güvenli limanlara olan talebin arttığı görüldü.  Artan güvenli liman talebi ile 

birlikte ons atlın dün 1744 seviyesi üzerini test ederek son 10 günün en yüksek 

seviyesine çıktı. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere ons altın 18 Mayıs’ta başlattığı düşüş 

kanalını dünkü yükseliş hareketi ile birlikte yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Ons altın bu 

sabah saatlerinde 1727 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergeler, dün yaşanan sert 

yükseliş sonrasında ons altın fiyatlarının bugün içerisinde 1720 – 1740 bandında 

dalgalanabileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün İngiltere Nisan Ayı büyüme verileri, Euro Bölgesi Nisan Ayı Sanayi Üretimi verileri 

ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verisi takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.002 -%5,9 -%3,5 %4,6 -%5,3 -%7,1

DAX 11.970 -%4,5 -%3,7 %10,6 -%9,5 -%9,7

FTSE 6.077 -%4,0 -%4,2 %1,4 -%16,5 -%19,4

Nikkei 22.473 -%1,1 -%2,8 %9,1 -%5,1 -%6,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.155 -%0,6 -%0,3 %9,6 -%0,9 -%4,6

Çin 2.921 -%0,4 -%0,7 %0,6 -%0,2 -%4,6

Hindistan 33.538 -%2,4 -%4,5 %4,4 -%19,3 -%20,6

Endonezya 4.855 -%0,7 -%2,6 %5,1 -%21,5 -%23,5

Rusya 2.744 -%1,5 -%0,8 %3,9 -%8,0 -%9,9

Brezilya 94.686 -%2,1 %1,8 %19,8 -%14,7 -%18,1

Meksika 36.827 -%3,8 -%2,8 -%1,7 -%14,7 -%15,4

Güney Afrika 53.295 -%0,7 %0,2 %5,9 -%4,5 -%6,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 41 %48,0 %58,0 %48,0 %172,1 %196,0

EM VIX 38 %38,2 %37,4 %18,3 %117,8 %119,5

MOVE 56 -%5,9 -%7,7 -%8,3 -%7,9 -%3,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8416 %1,0 %1,3 -%3,3 %17,9 %15,0

Brezilya 4,975 %1,5 -%1,8 -%13,2 %20,0 %23,4

Güney Afrika 17,1696 %3,9 %1,5 -%6,8 %16,9 %22,6

Çin 7,065 %0,1 -%0,6 -%0,5 %0,4 %1,5

Hindistan 75,785 %0,3 %0,3 %0,1 %7,0 %6,2

Endonezya 14020 %0,3 -%0,5 -%5,9 -%0,2 %1,1

CDS *

Türkiye 489,1 36,6 -12,3 a.d. 124,4 188,6

Brezilya 262,2 36,3 -1,4 -86,4 95,1 68,7

Güney Afrika 295,6 24,4 -13,4 -117,5 134,6 34,1

Endonezya 127,5 9,5 -14,9 -73,6 72,3 a.d.

Rusya 100,7 12,1 -3,2 a.d. 124,7 68,2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %6,9 -0,1 a.d. a.d. 0,1 -3,3

Hindistan %5,8 0,0 0,0 -0,4 -1,0 -0,8

Endonezya %7,2 -0,1 0,1 -0,9 0,0 0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,29 0,17 -1,33 0,47 0,66

Brezilya %4,9 0,07 0,13 0,44 1,17 1,23

Güney Afrika %4,3 0,23 -0,15 -1,54 0,20 0,41

Endonezya %2,6 0,03 0,04 -0,53 -0,32 -0,34

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 38,55 -%7,6 -%3,6 %30,1 -%39,5 -%41,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 36,34 -%8,2 -%2,9 %50,5 -%38,2 -%40,5

Altın - USD / oz 1732 %1,1 %0,8 %2,0 %17,9 %13,7

Gümüş - USD / t oz. 17,889 %0,5 -%1,0 %14,4 %6,8 -%0,2

Commodity Bureau Index 366,64 -%0,3 -%0,5 %1,3 -%6,9 -%8,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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

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. 

 

 

 

 

 


