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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Alıcılı seyrin devam ettiği BİST-100 endeksi dün gün içerisinde 105.000 

seviyesini denedikten sonra günü bir önceki güne göre %0,8 yukarıda 

104.828 puandan kapadı. İşlem hacminin güçlü olmaya devam ettiği 

görüldü. Alımların ise bankacılık endeksinde bir miktar daha 

yoğunlaşmış gibi gözükse de genel yayıldığını söylemek yanlış olmaz. 

Dün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki 

görüşmeye odaklanmıştı. Görüşme sonrasında liderler yapıcı bir 

zemini işaret ettiler. Yurtdışında ise FED Başkanı Powell’ın Kongre 

unumu beklentiler dahilinde herhangi bir sürpriz söylemi içermedi. 

Powell ekonominin rayında gittiği sürece mevcut politikanın uygun 

olduğunu yinelediği görüldü. Bu gelişmeler çerçevesinde sabah erken 

kotasyonlara bakıldığında gelişmekte olan ülke kurlarının dolar 

karşısında hafif satıcılı olduğu takip edilirken, TL en kötü performans 

gösteren kurlar arasında yer alıyor. Küresel hisse senedi piyasalarına 

bakıldığında karışık bir resim ortaya çıkıyor. Asya piyasalarında hafif 

alıcılı seyre rağmen, ABD vadelilerin zayıf olduğu takip ediliyor. Türkiye 

5y CDS primlerine bakıldığında ise yatay görünüm korunuyor. Bu 

karışık resim içerisinde bugün BİST-100 endeksinde hafif satıcılı bir 

açılış görmeyi bekliyoruz. Gün içerisinde takip edilecek önemli veriler 

ise yurtiçinde sanayi üretimi ve haftalık portföy hareketleri ile 

para&banka verileri olacak. Yurtdışında ise Euro bölgesi ve Almanya’ya 

ilişkin 3Ç19 büyüme verileri ön planda olacak.  

Teknik olarak bakıldığında, hafta başından bu yana 103.000-104.000 

aralığında dengelenme dün 105.000/106.000 ana direnç bölgesine 

yönelim şeklinde bozuldu. Bugünde 104.000 ve 104.300 desteği 

üzerinde kalıp 105.000/106.000 ana direncine kademeli yönelim 

devam edebilir. 105.000 ve 106.000 oldukça önemli bir direnç 

bölgesi bu uzun vadeli ana dirençler kırılırsa kısa vadede 110.000 

gündeme gelebilir. 104.000 altında kapanış olması durumunda kısa 

vade pozisyonlar gözden geçirilebilinir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dün bir araya geldi. 

▪ Eylül Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 

▪ Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri 

açıklanacak (1-8 Kasım). 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Halkbank – Bugün 3Ç19 mali tablolarını açıklayacak. 

▪ Karsan - %50 bedelli sermaye artırımı bugün yapılacak. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Kasım   Eylül sanayi üretimi verileri

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (1 - 8 Kasım)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (1 - 8 Kasım)

15 Kasım   Temmuz dönemi işgünü istatistikleri

                   Ekim Merkezi Yönetm Bütçe verileri

                   TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları

18 Kasım   Ekim Konut satışları

                  Eylül Konut Fiyat Endeksi 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104.828 %0,8 %3,6

BIST-30 129.592 %0,7 %3,8

Banka 148.226 %1,1 %5,3

Sanayi 121.786 %0,7 %3,0

Hizmet 80.630 %0,8 %3,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 18,00

AOFM 13,84 13,68 16,14

2 yıllık bono faizi 12,22 12,23 15,23

10 yıllık bono faizi 12,47 12,57 15,70

Kur

USD/TL 5,76 %0,2 -%1,4

EUR/TL 6,34 -%0,5 -%1,6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,05 -%0,2 -%1,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 172 172 157

Ortalama işlem hacmi * 2,06 1,84 1,48

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 7,9x 5,8x

PD/DD 0,93x 0,97x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,59x 0,52x

FD/Satışlar 0,99x 1,01x 0,88x

FD/FAVÖK 5,7x 5,8x 4,8x

Kar büyümesi %13,6 -%6,7 %35,0

Özsermaye karlılığı %14,6 %11,8 %14,4

Temettü verimi %4,6 %3,4 %4,6

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 ve ABD Başkanı Trump dün bir araya geldi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump dün akşam Beyaz Saray'da bir araya 

geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası gerçekleştirilen ortak basın 

toplantısında Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş 

birliğinin derinleştirilmesi konularında hemfikir olunduğunu, köklü müttefiklik bağına 

uygun bir şekilde ilişkilerde yeni bir sayfa açmakta kararlı olunduğunu belirtti. 

Erdoğan ayrıca S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere karşılaşılan 

problemlerin ancak diyalogla üstünden gelinebileceğini belirtti. Trump ise oldukça 

verimli bir görüşme geçirildiğini belirtti. Trump ayrıca Türk ve Amerikalı yetkililerin F-

35 konusunun çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.  

Eylül Sanayi Üretimi verileri takip edilecek 

Bugün saat 10:00’da Eylül ayına ilişkin Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. Ağustos 

ayında düzeltilmemiş sanayi üretimi yıllık %1,6 oranında daralma kaydetti. Geçen 

yılın aynı ayına göre daha fazla çalışma günü olması dolayısıyla takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimindeki yıllık düşüşün bir miktar daha hızlı olduğu (%3,6) 

olduğu görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir 

önceki aya göre %2,8 oranında ciddi oranda azalış kaydedildiği görüldü. 

• Söz konusu endeksin son dönemde oynaklığının yine önemli oranda artığının 

altını çizmek gerekir. Burada bayram tatilleri nedeniyle “köprü gün” etkilerinin 

rakamlardan arındırılmasının zorluğunun etkili olduğu düşünülebilir. 

• Eylül ayı dış ticaret verileri ara malları ithalatında (enerji ve altın hariç, Euro 

bazında) yıllık artışın Eylül ayında da devam ettiğini ve %3,3 oranında artış 

kaydettiğini takip ettik. Eylül ayı güven endekslerinde de de özellikle PMI 

tarafında 50 eşik değerine yükseliş dikkat çekmişti. Bu noktada Ağustos ayında 

yaşanan düşüş sonrasında Eylül ayında sanayi üretimi verilerinde bir miktar 

düzeltmenin söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. 

Saat 14:30’da Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka 

İstatistikleri açıklanacak (1-8 Kasım)  

25 Ekim – 1 Kasım haftasında hisse senedi piyasasından 19,4 milyon dolarlık oldukça 

sınırlı net yabancı çıkışı yaşandı. Yılbaşından beri gerçekleşen toplam net giriş rakamı ise 

oldukça sınırlı (52 milyon dolar)  

• Aynı hafta içerisinde tahvil piyasasında da yabancı ilgisinde bir miktar geri çekilme 

yaşandı. 25 Ekim – 1 Kasım haftasında repo işlemleri hariç bırakıldığında tahvil 

piyasasından net 141 milyon dolar yabancı çıkışı yaşandı.  

• Ekim ayının geneline bakıldığında ise çıkışların ağırlıkta olduğu ve toplamda net 840 

milyon dolar’ı geçtiği görülüyor. Yılbaşından beri net çıkış 3 milyar dolar’a yükseldi. 

Haftalık yaşanan giriş ile beraber yabancı yatırımcının toplam bono stoku 

içerisindeki payı ise %10,8 olarak gerçekleşti. 

Para & banka istatistiklerinde ise 25 Ekim – 1 Kasım haftasında yerleşiklerin döviz 

mevduatında 0,8 milyar dolar düşüş olduğu takip edildi. (parite etkisinden arındırılmış).  

• DTH’lardaki düşüşün kurumlar kaynaklı olduğu görülürken (1,2 milyar dolar artış), 

hanehalkı döviz mevduatında 0,37 milyar dolar artış gerçekleşti.  

• Geçen senenin Ağustos ayı ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam 

artış 27,8 milyar dolar civarında. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Halkbank – Bugün 3Ç19 mali tablolarını açıklayacak. Halkbank için 3Ç19 net kar 

tahminimiz 326 milyon TL olup, çeyreksel bazda %5 ve yıllık bazda %8 artışı işaret 

etmektedir. Piyasa net kar beklentisi ise 316 milyon TL’dir. 

Karsan – Bugün %50 bedelli sermaye artırımında bulunacak ve ödenmiş sermayesini 600 

milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltecek. Rüçhan hakkı referans fiyatı 0,05 TL. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Türk lirası dün dolar karşısında son beş gündür ilk defa yükseliş kaydederken, bununla 

birlikte USDTRY paritesi 5,77 seviyesi üzerinden 5,7335 seviyesine gerileyerek günü 

düşüşle tamamladı. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam 

saatlerinde gerçekleştirdiği konuşma öncesinde piyasadaki olumlu beklentiler, TL’nin 

dolar karşısında güçlenmesinde etkili oldu. Ancak, TL’deki kazançların kalıcı olamadığını 

gördük. Asya seansında dolar karşısında kazançlarının tamamını geri veren Türk lirası, 

USDTRY paritesinin de yeniden 5,77 seviyesi üzerinde geri dönüş yapmasına neden oldu.   

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7681 seviyesinden işlem görüyor. Hafta 

başındaki analizlerimizde kurun kısa vadede 5,70 – 5,80 seviyeleri arasında işlem 

görmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Öngördüğümüz bant harlağındaki seyrini koruyan 

USDTRY paritesinde, 5,7785 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu görüyoruz. Bugün 

içerisine kurun bu direnç seviyesini aşıp aşamayacağını takip edeceğiz. Kurun bu direnç 

seviyesini aşması durumunda yükseliş hareketinin 5,80 seviyesine doğru hızlanması 

beklenebilir. 

Bugün yurt içi piyasalarda Eylül Sanayi Üretimi ve haftalık yabancı portföy hareketleri (1-

8 Kasım) takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 3Ç19 

GSYİH Büyüme Oranı verileri, ABD Ekim Ayı ÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ve Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde yapacağı konuşma 

yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Kasım ayının başından bu yana, EURUSD paritesinde 1,12 seviyesi üzerinde bir seyir 

görmeyi beklemediğimizi ve paritenin kısa vadede yeniden 1,10 seviyesi altına 

gerilemesini öngördüğümüzü sıklıkla ifade ediyorduk. Gerek 98 seviyesi üzerinde 

yerleşen ve yükseliş eğilimini istikrarlı bir şekilde sürdürmekte olan dolar endeksi gerekse 

de Euro Bölgesi büyüme dinamiklerine yönelik varlığını koruyan riskler, paritede Ekim ayı 

boyunca görülen yükselişlerin yarısından fazlasının geri verilmesinde etkili oldu. Dün 

1,0995 seviyesine kadar gerileyerek Ekim ortasından bu yana en düşük seviyesine inen 

parite, bu sabah saatlerinde satıcılı eğilimini koruyor.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,0995 seviyesinde işlem görüyor. Paritedeki düşüş eğiliminin 

önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz. Teknik gösterge ve formasyonlar, 

paritede aşağı yönlü eğilimin daha ön planda olduğunun sinyalini veriyor. ECB’nin 

güvercin tavrını koruması ve yeni Başkanı Christine Lagarde’ın gelişi ile birlikte 2020’de 

farklı bir koordinasyonla maliye politikasının çok daha ön planda olması bekleniyor. Bu 

da, euro üzerindeki aşağı yönlü eğilimin orta vadede etkisini koruyabileceği anlamını 

taşımakta. Dolaysı ile hem teknik hem de temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam 

edebileceğinin işaretini veriyor. Bu doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde, EURUSD 

paritesinin kısa vadede 1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak şekilde düşüş hareketini 

sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugünkü veri akışı, EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. 

Gün içerisinde Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 3Ç19 GSYİH Büyüme Oranı 

verileri, ABD Ekim Ayı ÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Fed Başkanı 

Powell’ın Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde yapacağı konuşma yakından takip 

edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım sinyali verdiği altın 

fiyatlarının, gün içerisinde 1450 seviyesi üzerinde tutunmasını beklediğimizi ve 1450 – 

1480 bandında bir hareket görmeyi tahmin ettiğimizi ifade etmiştik. Öngördüğümüz 

üzere 1450 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran ons altın, 1467 seviyesi üzerinde kadar 

yükseldi. Altın fiyatlarının dün kaydettiği yükseliş hareketi ve kayıplarının bir kısmının 

telafi etmesinde ABD – Çin görüşmelerine yönelik gelen olumsuz veri akışı ve küresel risk 

algısında görülen bozulma etkili oldu. Yurt dışı basında yer alan haber akışında, ABD-Çin 

ticaret görüşmelerinin tarım ürünleri alımları konusunda çıkmaza girdiği, Çin'in tek taraflı 

olarak ABD'ye yarayacak bir anlaşma istemediği bildirildi. Wall Street Journal'ın 

haberinde, Çin cephesinden bir kaynağın, “Bir şeylerin daha da kötüye gitmesi 

durumunda alımları her zaman durdurabiliriz” ifadesinin altı çizildi. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1464,33 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli düşüş 

kanalını yukarı yönlü kırmakta başarısız olan ve kanalın üst sınırından (kanal direncinden) 

yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, yaklaşık son iki haftadır istikrarlı bir düşüş eğilimi 

içerisinde. Yaşadığı geri çekilme ile birlikte Mayıs – Ağustos dönemi yükselişinin %38,2’lik 

kısmını geri veren altın, bugün itibarıyla Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesi üzerinde 

tutunmaya çalışıyor (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Ons altının Fibonacci 

çizgisine denk gelen 1450 seviyesi altında bir hareket sergilemesini beklemiyoruz. 

Fiyatların 1450 seviyesi üzerinde tutunmasını ve kısa vadede 1470 seviyesi üzerini hedef 

alacak şekilde yükselişini hızlandırmasını bekliyoruz. 

Bugün Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 3Ç19 GSYİH Büyüme Oranı verileri, 

ABD Ekim Ayı ÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın 

Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde yapacağı konuşma yakından takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.094 %0,1 %0,6 %4,3 %9,2 %23,4

DAX 13.230 -%0,4 %0,4 %6,0 %10,3 %25,3

FTSE 7.351 -%0,2 -%0,6 %1,9 %1,5 %9,3

Nikkei 23.320 -%0,6 -%0,6 %6,4 %10,1 %15,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104.828 %0,8 %3,6 %11,5 %19,1 %14,9

Çin 2.905 %0,1 -%2,4 -%3,3 %0,8 %16,6

Hindistan 40.116 %0,2 -%0,7 %5,1 %7,7 %11,4

Endonezya 6.143 -%1,1 -%1,5 -%0,9 %0,1 -%1,9

Rusya 2.934 -%0,6 -%1,6 %8,8 %14,5 %23,8

Brezilya 106.060 -%0,6 -%2,1 %1,7 %15,2 %20,7

Meksika 43.099 %0,0 -%1,6 -%0,5 -%0,8 %3,5

Güney Afrika 56.338 -%0,1 -%2,3 %2,0 %0,2 %6,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2,5 %3,0 -%16,6 -%36,7 -%48,9

EM VIX 19 %1,1 %8,5 %4,7 -%31,2 -%23,2

MOVE 70 a.d. %13,6 -%12,6 %30,5 %4,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7396 -%0,6 -%0,2 -%2,4 -%5,3 %8,5

Brezilya 4,1768 %0,3 %2,5 %1,6 %4,6 %7,8

Güney Afrika 14,9116 -%0,2 %0,7 %0,9 %4,1 %3,9

Çin 7,0234 %0,2 %0,4 -%0,9 %2,1 a.d.

Hindistan 72,0875 a.d. %1,5 %1,5 %2,2 %3,3

Endonezya 14079 %0,2 %0,4 -%0,4 -%2,4 -%2,2

CDS *

Türkiye 315,8 0,9 -12,2 -76,0 -181,3 -45,7

Brezilya 121,2 0,9 2,1 -13,1 -55,5 -86,3

Güney Afrika 183,2 4,6 1,0 -5,9 -10,7 -39,8

Endonezya 73,1 1,4 0,0 -16,0 a.d. -64,3

Rusya 73,3 1,8 0,2 -13,8 -58,0 -79,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,5 -0,1 -0,5 a.d. -8,2 -4,0

Brezilya %6,7 0,0 0,2 0,1 -2,1 a.d.

Hindistan %6,5 a.d. 0,0 0,0 -0,9 -0,8

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 -0,03 -0,15 -0,60 -1,97 -0,74

Brezilya %3,9 -0,02 0,03 -0,01 -1,26 -1,27

Güney Afrika %4,1 0,04 0,07 0,07 -0,69 -1,05

Endonezya %3,0 -0,01 0,01 0,11 -0,92 -1,54

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,37 %0,5 %1,0 %3,1 -%11,2 %15,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,12 %0,6 %1,4 %4,4 -%6,4 %25,8

Altın - USD / oz 1463,3 %0,7 -%2,0 -%1,3 %12,4 %14,2

Gümüş - USD / t oz. 16,913 %1,3 -%3,9 -%3,6 %15,0 %8,8

Commodity Bureau Index 391,86 a.d. %0,3 %0,2 -%4,4 -%4,2

* 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. 

 

 

 

 

 


