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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,3’lük düşüşle 1.536 

puandan tamamladı. Bankacılık sektörü hisseleri %2,2 gerilerken, sanayi 

sektörü hisselerinin %0,8’lik primle olumlu ayrıştığı takip edildi.    

Haftanın ilk işlem gününde 90 seviyesi üzerinde tutunan dolar endeksi 

90 – 90,73 bandında işlem gördü ve günü 90,46 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. GOÜ para birimlerinde dün satıcılı bir seyir hakimken, Türk 

lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden GOÜ para birimi 

olduğu takip edildi. Bununla birlikte 7,5234 seviyesine kadar yükselen 

USDTRY paritesi günü 7,4842 seviyesinde yükselişle tamamladı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 319,59 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise 

%13,25’e yükseldi.  Bu sabah saatlerinde Asya borsaları karışık bir seyir 

izlerken, ABD endeks vadelilerinde ise alıcılı bir resmin ön plana çıktığını 

görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise Fed YK Üyesi Brainard’ın konuşması takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

yorumumuzda; “1533.7 üzerinde kalıp, 1558.5’e doğru yönelmesini 

bekleyebiliriz.1533.7 kısa vadede güçlenmenin teyit noktasıdır. Bu 

destek kırılması durumunda 1509’a geri çekilme görülür.” demiştik. 

Dün en yüksek 1557.5 seviyesini test ettik ve sonrasında satışlar geldi. 

Dünkü düşüş ardından desteklerden gelen dengelenme, sağlıklı bir 

trend hareketinin devam ettiğini gösteriyor. 1520-1159.6 arasında 

yükselen trendin devam etmesini bekliyoruz. 1511 kırılması 

durumunda ancak ana yükselen trendin realizasyonu başlıyor 

diyebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cari İşlemler Açığı Kasım ayında yıllık 38 milyar dolar oldu. 

▪ Ekim dönemi düzeltilmiş işsizlik oranı %12,9.  

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ PGSUS – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ YKSLN - Bugün %44,30847 oranında bedelsiz sermaye 

artırımında bulunacak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Ocak   Kasım Sanayi Üretimi verileri

14 Ocak   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (31 Ara. - 8 Oca.)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (31 Ara. - 8 Oca.)

                Aralık Konut Satış İstatistikleri

15 Ocak   Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                Aralık Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.536 -%0,3 %2,7

BIST-30 1.679 -%0,9 %1,6

Banka 1.613 -%2,2 %2,9

Sanayi 2.466 %0,8 %4,5

Hizmet 1.233 -%0,3 %1,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 16,50

AOFM 17,00 17,00 15,00

2 yıllık bono faizi 14,79 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,24 13,03 13,28

Kur

USD/TL 7,44 %1,1 -%6,2

EUR/TL 9,06 %0,3 -%5,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,25 %0,7 -%6,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 194 189 214

Ortalama işlem hacmi * 6,89 6,27 5,45

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 7,8x 5,9x

PD/DD 1,00x 1,00x 0,89x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,49x 0,44x

FD/Satışlar 0,87x 1,04x 0,91x

FD/FAVÖK 5,9x 6,1x 5,1x

Kar büyümesi -%9,0 %54,3 %32,5

Özsermaye karlılığı %12,0 %14,1 %14,6

Temettü verimi %3,3 %3,6 %4,1

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  

Cari İşlemler Açığı Kasım ayında yıllık 38 milyar dolar oldu 

Kasım Cari İşlemler Dengesi 4,1 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde bir açık kaydetti. 

Medyan beklenti 3,5 milyar dolar, kurum tahiniminiz 3,4 milyar dolar cari açık idi. 

Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 33,9 milyar dolar’dan (GSYİH’nın %4,7’si) 38 milyar 

dolar’a (GSYİH’nın %5,2’ü) yükseldi.   Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek 

denge) ise aylık 0,6 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 12,3 milyar dolar’dan 8,8 

milyar dolar’a geriledi.  

• Dış ticaret verileri Aralık ayında yıllık cari işlemler açığının 37,5 milyar dolar 

(GSYİH’nın %5,3’ü) civarında kalacağını işaret ediyor. 2021 yılında özellikle 

pandeminin etkilerinin kademeli hafiflemesi ve turizm gelirlerinin bir miktar 

arttırması, hane halkı portföy tercihlerinin altın tarafındaki ilgisinin göreceli olarak 

azalması beklentileri çerçevesinde cari işlemler açığının GSYİH’ya oranının %3-3,5’a 

gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan petrol fiyatlarında olası artışların ise 

cari işlemler açığı üzerinde risk faktörü oluşturabilecek bir unsur olduğunu da 

belirtmek gerekir.  

• Turizm sektörünün Kasım ayı ile beraber ufak çaplı kıpırdanma çabasının yeniden 

zayıflamaya döndüğü yabancı ziyaretçi sayılarından takip ediliyordu. Sözkonusu 

zayıflamanın gelirler üzerinde de kendisini gösterdiği izleniyor. Kasım ayında brüt 

turizm gelirlerinin 0,67 milyar dolar olduğu ve yıllık %65 düşüş kaydettiği 

görülüyor. En son olarak DHMİ Aralık ayı yolcu sayılarını açıklamıştı. Söz konusu 

verilerin yabancı ziyaretçi sayılarıyla oldukça güçlü bir korelasyon içinde olduğunu 

takip ediyoruz. Buna göre Aralık ayı DHMİ yurtdışı yolcu sayısı 1,9 milyon olarak 

gerçekleşirken, bir önceki yıla göre %69 daralma kaydetti. Yıllıklandırılmış olarak 

baktığımızda yurtdışı yolcu sayılarında geçen yılın aynı ayına göre %71 düşüş 

olduğu görüldü. Bu veriler ışığında Turizm Bakanlığı tarafından ilerleyen haftalarda 

açıklanacak olan Aralık ayı yabancı ziyaretçi sayısında da yıllık benzer bir düşüş 

takip edilebilir.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

Ekim dönemi düzeltilmiş işsizlik oranı %12,9 

Ekim dönemi (Eyl-Eki-Kas) işsizlik oranı %12,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı 

döneminde işsizlik oranı %13,4 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik 

oranında %12.8 seviyesinden %12,9’ye yükseldi. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik oranında 

ise %14,8 seviyesinden %14,9’ye hafif yükseliş takip edildi. İşgücüne katılım oranı ise 

%49,6 seviyesinde sabit kaldı. İşgücü piyasası verilerinde son dönemide yaşanan 

toparlanma çabalarının durulduğu takip ediliyor. 

• Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının gelecek dönemde ne yönde 

gelişeceği işsizlik oranları üzerinde oldukça etkileyici faktörler olacak. Finansal 

koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme 

kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet desteklerinin de kademeli 

olarak geri çekilmesi işsizlik oranındaki iyileşmeyi sınırlandıran bir faktör olarak 

öne çıkabilir. 

 

 

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Kasim_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Pegasus – Aralık ayında şirketin taşıdığı yolcu sayısı %61 gerilereyek 0,95 milyon yolcu 

olarak kaydedildi. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, %58 ve %65 olarak 

gerçekleşti. AKK yıllık bazda %50 azaldı ve yurtiçi hatlarda AKK %46 ve yurtdışı hatlarda 

%53 azaldı. Ortalama doluluk oranı %74,1 olarak kaydedildi ve geçen seneye göre 13,5 

yüzde puan azaldı. 4Ç20’de şirketin taşıdığı yolcu sayısı %50 azaldı. İç hatlardaki yolcu 

sayısı %37 azalırken yurtdışı hatlardaki yolcu sayısı %64 azaldı. AKK, yıllık bazda, %42 

azaldı ve ortalama doluluk oranı %76 olarak gerçekleşirken 4Ç19’a göre 12 yüzde puan 

geriledi. Yurtiçi hatların doluluk oranları %78 olarak kaydedildi ve yurtdışı hatların 

doluluk oranları %73 olarak kaydedildi. 2020 yılının tamamında ise, Pegasus’un taşıdığı 

yolcu sayısı %52 azaldı. Yurtiçi ve yurtdışı hatlardaki yolcu sayısı %40 ve %65 düştü. 

Ortalama doluluk oranı ise %80 olarak gerçekleşirken yıllık bazda 840 baz puan 

geriledi.  Yurtiçi hatların doluluk oranı %82 olurken yurtdışı hatların doluluk oranı ise 

%76 olarak gerçekleşti ve 2019 yılında göre sırasıyla 1000 ve 840 baz puan geriledi. 

Yükselen Çelik – Şirket bugün %44,30847 oranında bedelsiz sermaye artırımında 

bulunacak ve ödenmiş sermayesini 86.620.000 TL’den 125.000.000 TL’ye yükseltecek. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Haftanın ilk işlem gününde 90 seviyesi üzerinde tutunan dolar endeksi 90 – 90,73 

bandında işlem gördü ve günü 90,46 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksi 

ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi gelişen ülke piyasaları üzerinde baskı 

yaratmaya devam etti. Bu çerçevede gelişmekte olan para birimlerinde dün satıcılı bir 

seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke 

para birimi olduğu takip edildi. Bununla birlikte 7,5234 seviyesine kadar yükselen 

USDTRY paritesi günü 7,4842 seviyesinde yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 319,59 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,25’e yükseldi.   

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4780 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 90,60 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Hatırlayacağımız üzere 

USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta 7,24 seviyesine doğru gerçekleştirdiği düşüş hareketi 

ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarksa da bu ortalama altında kalıcı 

olmayı başaramamıştı. Bu çerçevede, mevcut durumda 7,3350 seviyesine denk gelen 

200 günlük hareketli ortalamanın destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Kurun 

200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda, teknik 

göstergelerin de ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 7,3350 – 7,50 seviyeleri 

arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. Kur dünkü hareketinde 7,50 seviyesi üzerini 

test etmiş ancak bu seviye üzerinde kalıcı olmayı başaramamıştı. Kısa vadede 7,50’nin 

aşılması ve kurun bu seviye üzerinde tutunması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz olan 7,70 seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Fed 

YK Üyesi Brainard’ın konuşması takip edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilim çerçevesinde EURUSD paritesindeki satıcılı 

seyrin haftanın ilk işlem gününde de korunduğunu takip ettik. Bununla birlikte dün 

1,2132 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, günü 1,2150 civarından 

tamamlayarak düşüşünü üçüncü güne taşıdı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2140 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere parite dün gerçekleştirdiği düşüş hareketi ile 

birlikte kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış durumda. Gerek kanal kırılması 

hareketi gerekse de dolar endeksindeki devam eden güçlü seyir, EURUSD paritesindeki 

düşüş eğiliminin sürebileceğini işaret ediyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda paritedeki mevcut düzeltmenin kısa vadede 1,21 seviyesi altına 

doğru devam edebileceği görüşündeyiz. Paritenin bugün içerisinde 1,22 seviyesi altında 

hareket etmesini ve 1,2050 – 1,22 bandında hareket etmesini bekliyoruz.  

Bugün yurt dışında Fed YK Üyesi Brainard’ın konuşması takip edilecek. 
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XAUUSD 

Haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimini sürdüren ons altın, 1817,36 seviyesine kadar 

gerilemesinin ardından günü 1845,24 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık 

tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ile birlikte altın fiyatlarının baskı 

altında kalmaya devam ettiği gözlemleniyor.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1851,55 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda, trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller ve 4 saatlik 

grafikte oluşan formasyonlar doğrultusunda ons altının kısa vadede 1800 – 1860 

bandında hareket edebileceği görüşündeyiz. Kısa vadeli görünümde 1860 seviyesi 

önemli bir direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor ve teknik göstergeler altın fiyatlarının 

kısa vadede bu seviye altında hareket edebileceğine işaret ediyor. 

Bugün yurt dışında Fed YK Üyesi Brainard’ın konuşması 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 3.800 -%0,7 %2,7 %3,7 %19,3 %1,2

DAX 13.937 -%0,8 %1,5 %6,3 %10,3 %1,6

FTSE 6.798 -%1,1 %3,4 %3,8 %11,5 %5,2

Nikkei 28.139 %0,1 %3,3 %5,7 %26,4 %2,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.536 -%0,3 %2,7 %12,1 %33,8 %4,0

Çin 3.531 %0,8 %0,9 %6,4 %5,2 %2,5

Hindistan 49.269 -%0,1 %1,6 %6,8 %34,5 %3,1

Endonezya 6.383 %0,2 %4,2 %7,7 %27,1 %6,9

Rusya 3.482 %0,8 %5,9 %6,3 %24,3 %5,9

Brezilya 123.255 -%1,5 %3,7 %7,1 %23,2 %3,6

Meksika 46.395 -%0,7 %3,8 %6,4 %27,2 %5,3

Güney Afrika 63.760 %0,4 %5,4 %7,3 %15,1 %7,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 24 %11,7 -%10,7 %3,3 -%11,8 %5,8

EM VIX 27 %21,0 -%0,7 %21,4 -%4,8 %9,7

MOVE 45 -%0,9 -%8,5 -%8,7 -%10,0 -%8,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4683 %1,5 %0,6 -%4,8 %8,8 %0,5

Brezilya 5,5077 %1,6 %4,5 %8,9 %3,4 %5,9

Güney Afrika 15,5302 %1,5 %5,5 %2,6 -%7,5 %5,7

Çin 6,4814 %0,1 %0,3 -%1,0 -%7,4 -%0,7

Hindistan 73,385 %0,2 %0,5 -%0,4 -%2,4 %0,4

Endonezya 14125 %0,7 %1,7 %0,3 -%2,1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,1 0,2 0,0 a.d. 0,3

Brezilya %7,6 0,1 0,7 0,4 0,9 a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1

Endonezya %6,2 0,0 0,3 0,1 -0,9 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 0,10 0,26 -0,37 -1,25 0,26

Brezilya %3,5 0,09 0,31 0,22 -1,33 0,30

Güney Afrika %4,4 0,04 0,28 0,18 -1,24 a.d.

Endonezya %2,1 0,00 0,15 0,07 -0,48 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55,66 -%0,6 %8,9 %11,4 %28,7 %7,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,25 %0,0 %9,7 %12,2 %28,9 %7,7

Altın - USD / oz 1850,8 %0,8 -%4,9 %0,6 %2,7 -%2,3

Gümüş - USD / t oz. 25,284 %2,6 -%7,6 %5,2 %33,2 -%4,3

Commodity Bureau Index 450,67 %0,4 %1,0 %3,4 %24,0 %1,5

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


