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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki yükseliş ve TL varlıklarına yönelik 

risk algısının iyileşmesi ile birlikte dün kazançlarını daha da genişleten 

BİST-100 endeksi, günü %1,34’lük yükselişle 120.249 puandan 

tamamladı. Türk lirasının da dün gelişmekte olan ülke para birimleri 

arasında olumlu ayrıştığı ve bununla birlikte USDTRY paritesinin 5,85 

seviyesi altını test ettiği görüldü.    

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. 

Ayrıca, Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken 

faizli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Yurt dışında ise ABD’den 

gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek. ABD’de 

enflasyonun Aralık ayında yıllık bazda %2,4 ile Ekim 2018’den bu yana 

en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Asya 

piyasalarında karışık bir görünümün hâkim olduğunu görüyoruz. ABD 

vadelilerinde de benzer bir görünüm söz konusu. Gelişmekte olan ülke 

para birimlerinin dolar karşısında primli seyrettiği dikkat çekiyor. 

Türkiye 5y CDS priminin ise 264 seviyesine gerileyerek Mayıs 2018’den 

bu yana en düşük seviyesine gerilediği görülüyor. Bu gelişmeler 

ışığında BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını 

bekliyoruz.  

Endeksteki görünümü teknik açıdan incelediğimizde ise, dolar bazında 

önemli yatay direncimizi kırdık ve 121.500’de TL bazlı tarihi zirvemize 

yöneldik. 20,370 cent ise dolar bazlı direncimizin kırılması bir bakıma 

121.500 direncinin kırılmasının habercisi olabilir. Dün 121.000’ne 

doğru gelen satışlar ile 120.250 seviyesinden kapandık. Dün TL bazlı 

zirvenin baskısı ve kar realizasyonu hissedilmesine rağmen artı kapanış 

gerçekleşti. Bugünde 121.500 zirvesine doğru yönelimin devamını 

bekliyoruz. 119.500/119.750 dolar bazında desteğimiz olacak. Dolar 

bazlı zirve kırılması ve rekor işlemler nedeniyle 121.500 zirvesinin 

kırılmasını mümkün görüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ocak’ta Almanya’ya ziyaret 

gerçekleştirecek. 

▪ Saat 10:00’da Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. 

▪ Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken 

faizli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. 

▪ Kasım Cari İşlemler dengesi 518 milyar dolar açık verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta – Aralık prim verilerini açıkladı. 

▪ Fonet - Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin 

kazanılması 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Ocak     Kasım Sanayi Üretimi verileri

                  Hazine ihaleleri (15 ay, 7 yıl)

15 Ocak     Aralık Konut Satışları

                  Aralık Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri

16 Ocak     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (3 - 10 Ocak)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (3 - 10 Ocak)

                  PPK Toplantı Kararı

17 Ocak     Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                  Kasım Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 120.249 %1,3 %7,9

BIST-30 146.338 %1,3 %8,0

Banka 173.754 %1,5 %13,9

Sanayi 144.731 %1,7 %6,4

Hizmet 90.470 %1,3 %6,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13,50 13,50 15,50

AOFM 11,96 11,74 13,94

2 yıllık bono faizi 10,72 11,21 12,34

10 yıllık bono faizi 11,24 11,47 15,70

Kur

USD/TL 5,85 -%1,9 %1,4

EUR/TL 6,51 -%2,4 %0,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,18 -%2,2 %1,2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 200 179 178

Ortalama işlem hacmi * 3,40 2,91 2,37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

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

PD/DD 0,93x 0,96x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,61x 0,54x

FD/Satışlar 0,99x 0,93x 0,86x

FD/FAVÖK 5,7x 5,1x 4,6x

Kar büyümesi %13,6 %25,2 %17,6

Özsermaye karlılığı %14,6 %15,1 %15,4

Temettü verimi %4,6 %4,0 %5,3

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ocak’ta Almanya’ya ziyaret 

gerçekleştirecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ocak’ta Almanya’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Erdoğan’ın Berlin’de düzenlenecek Libya konulu konferansa katılması bekleniyor. 

Almanya Başbakanı Merkel geçtiğimiz günlerde Moskova’ya giderek Rusya Devlet 

Başkamı Putin ile Libya’daki gelişmeleri ele almıştı. Merkel’in 24 Ocak’ta da Türkiye’ye 

gelmesi belleniyor.  

Saat 10:00’da Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak 

Ekim ayında arındırılmamış sanayi üretimi %2,8 oranında yıllık artış kaydetmişti. Takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksindeki yıllık artış ise %3,8 olarak 

gerçekleşmişti. Ana eğilim açısından özellikle yakından takip edilen ve oldukça oynak bir 

trend izleyen mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre 

%0,9 azalış göstermişti. 

• Kasım ayında ise mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretiminin aylık yükseliş 

göstereceğini bekliyoruz. Buna ek olarak daha az iş günü dolayısıyla arındırılmamış 

sanayi üretiminde %3,5 yıllık artış beklerken, takvim etkisinden arındırılmış artışın 

%6’nın üzerinde olacağını düşünüyoruz. 

Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken faizli 

devlet tahvili ihalesi düzenleyecek 

Hazine Ocak ayında, 23,6 milyar TL’lik iç borç ödemesi karşılığında toplamda 15 milyar TL 

borçlanmayı planlıyor. Söz konusu borçlanma hedefi, daha önceki stratejilerde 24,4 miyar 

TL olarak verilmişti. 9 milyar TL kadar aşağı yönlü revizyon olduğu görülüyor. Toplam 

borçlanma hedefi içerisinde ise Ocak ayında piyasadan ihlaleler yoluyla 11,7 milyar TL; 

kamuya satışlardan ise 3,3 milyar TL borçlanmasını öngörülüyor.  

Kasım Cari İşlemler dengesi 518 milyar dolar açık verdi 

Kasım Cari İşlemler dengesi 518 milyar dolar açık verirken, piyasa medyan beklentileri ve 

kurum tahminimiz olan 340 milyon dolar açık beklentisinin üzerinde bir gerçekleşme 

kaydetti.  

• Ekim ayı verileri ile beraber yıllık cari işlemler fazlasının kademeli olarak azalmaya 

başladığını takip etmiştik. Kasım ayında söz konusu azalmanın hızlandığını gördük.  

• Bu çerçevede 12 aylık cari işlemler fazlası Kasım ayında 4,3 milyar dolar’dan 2,7 

milyar dolar’a geriledi.  

• Yılsonuna kadar ise yıllık cari işlemler fazlasının 2 milyar dolar olan fazla tahminimiz 

bir miktar altında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.  

• 2020 yılının Şubat ayında ise yıllık fazlanın tekrar açığa döneceğini tahmin ediyoruz. 

2020 yılsonu cari işlemler açığı tahminimizi sie 12 milyar dolar (GSYİH’nin %1,5’u) 

olarak koruyoruz. 

Ay başında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık ayı dış ticaret verilerine göre yıllık 

cari işlemler fazlasının 1,5 milyar dolar’a gerilemesini bekliyoruz.  Bu çerçevede Aralık’ta 

aylık 2,7 milyar dolar kadar bir açık bekliyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Kasim19.pdf
tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Kasim19.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta – Şirket Aralık ayında, yıllık %31, prim büyümesi kaydetti. Trafik (Kasko ve 

zorunlu trafik sigortaları) segmenti primleri %27 büyürken, trafik harici ve sağlık 

segmentleri primleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %26 ve %73 artış kaydetti. 4Ç19’da prim 

büyümesi %40 olarak gerçekleşirken trafik, trafik harici segmentler ve sağlık segmenti, 

sırasıyla ve yıllık bazda, %43, %28 ve %79 artış kaydetti. 2019 yılının genelinde ise, 

Aksigorta’nın prim büyümesi %31 olarak gerçekleşti. 

Fonet – Şirketten gelen açıklamada, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay 

süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi 

Fonet Bilgi Teknolojileri’nin kazandığı açıklandı. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup 

akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.777.264 TL‘dir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Geçtiğimiz haftadan bu yana bültenlerimizde, kısa vadeli gösterge ve fiyat 

formasyonlarının verdikleri sinyaller çerçevesinde, son dönemde yaşanan sert yükselişler 

sonrasında kurdaki mevcut aşağı yönlü düzelme eğilimin bir süre daha etkili olmasını 

beklediğimizi ve kurun kısa vadede 5,85 seviyesi altını hedef almasını öngördüğümüzü 

ifade ediyorduk. Dün, beklediğimiz üzere düşüşünü genişleterek 5,85 seviyesi altına 

gerileyen USDTRY paritesi, 5,8495 seviyesini test etti.  

Dün 5,85 seviyesin altını test etmesinin ardından düşüşünü hızlı bir şekilde geri alan 

USDTRY paritesi, kısa süre içerisinde yeniden 5,85 seviyesi üzerine dönüş yaptı. Kur bu 

sabah saatlerinde 5,8750 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler 

kurun 5,85 – 5,9870 aralığında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bugün 

öğleden sonra ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verilerinin de kısa vadeli görünüm 

açısından önemli olacağını belirtmemizde fayda var.   

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. Ayrıca, Hazine 

bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi 

düzenleyecek. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip 

edilecek. ABD’de enflasyonun Aralık ayında yıllık bazda %2,4 ile Ekim 2018’den bu yana 

en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Verilere yönelik USDTRY senaryo analizimizi 

Global Piyasalar Bültenimizin “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz. 
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EUR/USD 

Gerek geçtiğimiz hafta içerisinde Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen zayıf veriler gerekse 

de dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasını (HO) 

ve kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, Cuma günü ABD 

verileri öncesinde 1,1085 seviyesine kadar gerilmiş durumdaydı. Ancak, ABD’den Cuma 

günü gelen zayıf Tarım Dışı İstihdam ve ücret artışları verisi sonrasında dolar endeksinde 

oluşan satış baskısı ile birlikte yönünü yukarı çeviren EURUSD paritesi, dün 1,1147 

seviyesine çıkarak yükselişini ikinci güne taşıdı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1137 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan 

bakıldığında, paritenin 200 günlük HO ve yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında 

düşüş eğilimini sürdürmesi beklenir. Bu çerçevede, geçtiğimiz haftaki analizlerimizde de 

belirttiğimiz üzere, EURUSD paritesindeki gerilemenin kısa vadede 1,10 seviyesine doğru 

sürmesini beklemekteyiz. Kısa vadede EURUSD paritesinde Cuma günü oluşan ve bu 

sabah saatlerinde de etkisini sürdürmekte olan yukarı yönlü eğilimin 1,1150 seviyesi 

üzerinde kalıcı olmasını beklemiyoruz. Aksine, 1,1140 – 1,1150 bandının önümüzdeki 

döneme ilişkin satış fırsatları verebileceği görüşündeyiz  

Bugün ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek. ABD’de enflasyonun 

Aralık ayında yıllık bazda %2,4 ile Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıkması 

bekleniyor. Verilere ilişkin detaylı analizimizi Global Piyasalar Bültenimizin 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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XAUUSD 

ABD – Çin arasında ilk faz ticaret anlaşmasının yarın imzalanacak olmasının yarattığı 

iyimserlikle güvenli limanlarda satış gözlemlendi. Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil 

faizleri %1,86 seviyesi üzerine yükselirken, ons altın ise 1536’lı seviyelere kadar geriledi. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1538,40 seviyesinden işlem görmekte. ABD ve Çin 

arasında yarın imzalanacak olan birinci aşama ticaret anlaşması öncesinde küresel risk 

algısının yüksek seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte altın fiyatlarının 

kısa vadede 1523 – 1555 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek. ABD’de enflasyonun 

Aralık ayında yıllık bazda %2,4 ile Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıkması 

bekleniyor. Verilere ilişkin detaylı analizimizi Global Piyasalar Bültenimizin 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.288 %0,7 %1,3 %3,8 %9,1 %1,8

DAX 13.452 -%0,2 %2,5 %1,3 %9,2 %1,5

FTSE 7.618 %0,4 %0,6 %3,6 %1,5 %1,0

Nikkei 23.851 %0,6 %3,4 -%0,1 %10,6 %1,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 120.249 %1,3 %7,9 %8,8 %23,8 %5,1

Çin 3.116 -%0,1 %0,3 %4,9 %6,3 %2,1

Hindistan 41.860 %0,0 %2,4 %2,1 %8,1 %1,5

Endonezya 6.297 %0,2 %0,5 %1,9 -%1,0 %0,2

Rusya 3.152 %0,9 %2,4 %5,2 %13,5 %3,5

Brezilya 117.325 %1,6 %0,4 %4,2 %12,9 %1,5

Meksika 44.847 %0,4 %0,8 %1,3 %5,2 %3,0

Güney Afrika 57.573 %0,2 %0,7 %1,5 %0,5 %0,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%1,9 -%11,0 -%2,5 -%0,6 -%51,5

EM VIX 15 -%1,0 -%15,7 -%4,7 -%5,8 -%40,3

MOVE 53 -%7,5 -%11,3 -%20,5 -%14,5 -%19,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8675 -%0,2 -%1,7 %1,1 %2,6 %10,9

Brezilya 4,1425 %1,1 %1,9 %0,8 %10,9 %6,9

Güney Afrika 14,4059 %0,3 %1,4 -%0,9 %3,2 %0,4

Çin 6,8932 -%0,4 -%1,2 -%1,2 %0,2 a.d.

Hindistan 70,8575 -%0,1 -%1,5 %0,1 %3,2 %1,6

Endonezya 13673 -%0,7 -%1,9 -%2,3 -%2,4 -%5,0

CDS *

Türkiye 264,6 -7,6 -22,0 -28,6 -145,6 -96,9

Brezilya 99,8 1,1 1,0 -1,0 -29,4 -107,7

Güney Afrika 169,7 4,9 5,9 -4,0 7,9 -53,2

Endonezya 62,5 -0,4 -1,6 -9,8 -25,3 -75,0

Rusya 59,7 0,0 1,6 5,7 -48,5 -93,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,2 -0,2 -1,2 -1,1 -6,0 -5,2

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

Hindistan %6,6 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,8

Endonezya %6,9 -0,1 -0,2 -0,4 -0,3 -1,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 -0,07 -0,21 -0,33 -1,62 -1,20

Brezilya %3,6 0,01 -0,06 -0,08 -0,91 -1,54

Güney Afrika %3,8 0,06 -0,02 -0,23 -0,38 -1,33

Endonezya %2,9 -0,01 0,04 0,01 -0,40 -1,63

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,2 -%1,2 -%6,8 -%1,6 -%3,8 %19,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,08 -%1,6 -%8,2 -%3,3 -%3,5 %27,9

Altın - USD / oz 1550,6 -%0,6 -%1,2 %5,1 %9,8 %21,0

Gümüş - USD / t oz. 17,996 -%0,6 -%1,0 %6,4 %18,7 %15,8

Commodity Bureau Index 407,05 -%0,1 %1,4 %2,7 %0,4 -%0,5

* 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 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. 

 

 

 

 

 


