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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %0,6’lık yükselişle 1.559 puandan tamamladı.  

Salı günkü geri çekilme hareketinin ardından dolar endeksi yükselişine 

dün itibarıyla kaldığı yerden devam ederken, GOÜ para birimlerinde 

karışık bir görünüm söz konusuydu. Türk lirasının ise dolar karşısında en 

iyi performans gösteren GOÜ para birimi olduğu ve GOÜ kurları 

arasında en üst sırada yer aldığı takip edildi. Bu çerçevede USDTRY 

paritesi, TL’deki olumlu ayrışmanın etkisi ile birlikte günü 7,40 civarından 

düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 320,38 baz puana inerken, 

10 yıllık tahvil faizi ise %13,27’ye yükseldi. Bu sabah saatlerinde Asya 

borsalarında satıcılı bir seyir hakimken, ABD endeks vadelilerinde ise karışık 

bir resmin ön plana çıktığı görmekteyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Konut Satış İstatistikleri ve 31 Aralık – 8 

Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka 

istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 

verileri ile Atlanta Fed Başkanı Bostic (TSİ 19:00) ve Fed Başkanı Powell’ın 

(TSİ 20:30) konuşmaları takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

yorumumuzda; “Yükselen kanal desteğimiz 1530’dan yükseliyor. 1530 

seans içi ortalamaların ve yükselen kanalın kesiştiği nokta oldu. 1530 

desteğinin korunmasını ve 1570 kanal direncine doğru yönelim 

bekliyoruz.” demiştik. Dün1545-1568 bandında hareket ettik. 

Bugünde yükseliş eğilimi ile açılmasını 1570-1580 aralığını gördükten 

sonra 1542 desteğinin üzerinde konsolide olarak yükselişini kanal 

içerisinde devam ettirmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Aralık Konut Satış İstatistikleri açıklanacak. 

▪ Bugün saat 14:30’da 31 Aralık – 8 Ocak haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Sanayi üretimi yılın son çeyreğinde de güçlü seyrini sürdürdü.  

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ EKGYO - İstanbul Sarıyer Ayazağa İhalesi 1. Oturum Sonucu 

▪ KONTR - İhale Sonucu hk. 

▪ TKFEN - Proje sözleşmesinin imzalanması hk. 

▪ YKBNK - Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracı hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 1.559 %0,6 %3,6

BIST-30 1.698 %0,6 %2,4

Banka 1.609 %0,1 %0,8

Sanayi 2.507 %0,3 %5,5

Hizmet 1.255 %0,8 %2,4

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 14,69 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,27 13,15 13,28

Kur

USD/TL 7,43 %1,3 -%6,4

EUR/TL 9,06 %0,2 -%5,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,24 %0,8 -%6,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 198 192 214

Ortalama işlem hacmi * 6,29 6,58 5,55

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 1,01x 0,90x

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

FD/Satışlar 0,87x 1,05x 0,92x

FD/FAVÖK 5,9x 6,2x 5,3x

Kar büyümesi -%9,0 %55,1 %32,4

Özsermaye karlılığı %12,0 %14,1 %14,5

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  

Bugün saat 10:00’da Aralık Konut Satış İstatistikleri açıklanacak 

Konut satışları Kasım’da toplam 112.483 adet olurken; aylık bazda %6, yıllık bazda ise 

%19 düşüş kaydetti. İpotekli konut satışları Kasım’da 24.450 adet ile aylık %4, yıllık 

bazda ise %44’lük bir daralmayı işaret etti. İpotekli konut satışlarında görülen 

gerilemede, Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine ve Ekim ayına göre artış 

kaydeden konut kredi faizi etkili oldu. Kasım 2019’da aylık ortalama %12,94 olan konut 

kredi faizi Kasım 2020’de ortalama %15,67 oldu. Konut kredi faizi Ekim ayında ise 

ortalama %15,06 seviyesindeydi. 12 aylık toplam konut satışları ise Kasım’da aylık %1,6 

düşüş kaydederken, yıllık bazdaki yükseliş ise %33,6’dan %26,4’e geriledi. 

Bugün saat 14:30’da 31 Aralık – 8 Ocak haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

25 – 31 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı 

konumundayken, tahvil piyasasında ise üst üste yedi haftalık girişin ardından net yabancı 

satışı gerçekleşti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 93,7 

milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşanırken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 59,6 

milyon dolarlık net yabancı çıkışı görüldü. Böylelikle 2020 yılı içinde toplam net yabancı 

çıkışı hisse senedi piyasasında 4,3 milyar dolar, tahvil piyasasında ise 6,4 milyar dolar oldu. 

Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 25 – 31 Aralık haftasında 

%5,2 seviyesinde sabit kaldı. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi. 

25 – 31 Aralık haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,80 milyar dolar düşüş görüldü. (altın 

hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Söz konusu hafta içerisinde hane halkı 

DTH’larında 0,50 milyar dolar artış yaşanırken, kurumlar DTH’larında ise 1,3 milyar dolar 

düşüş takip edildi. Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış 

olarak bakıldığında 0,66 milyar dolar artış yaşandı. Söz konusu artışın neredeyse tümünün 

hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan kaynaklandığı görülüyor. 

Sanayi Üretimi güçlü seyrini sürdürüyor 

Sanayi üretimi yılın son çeyreğinde de güçlü seyrini sürdürdü.  Kasım düzeltilmemiş sanayi 

üretimi %8,7 oranında yıllık artış ile %8,3 olan medyan tahminin üzerinde bir gerçekleşme 

kaydetti.  Kasım 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre daha az günü olması dolayısıyla 

takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi %11 oranında artış kaydetti. (Medyan tahmin 

%9,1) Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise üst üste yedinci ayında 

pozitif bir büyüme kaydederken, Kasım ayında aylık %1,3 oranında bir artış gösterdi. Söz 

konusu endeks pandemi öncesi seviyesinin üzerinde bir yeri işaret ediyor.   

• Aralık ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından önemli bir ışık 

tutuyor.  Ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Aralık ayında %13 

oranında yıllık artış kaydetti. Söz konusu artış aktivitenin halen canlı olduğunu 

işaret ediyor.  Diğer taraftan İSO/Markit PMI verisi Aralık ayında 50,8’e gerilerken, 

bir önceki aya göre sanayi üretiminde bir miktar gerileme olduğunu işaret etti.    

• 3Ç20’de beklenenden daha iyi bir büyüme performansı ve güçlü aktivitenin 

4Ç20’de de son hız devam etmesi, GSYİH yıllık büyümesinin 2020 yılını %1’in 

üzerinde bir artışla kapama olasılığı oldukça artırdı. Artan faiz oranlarının büyüme 

üzerindeki etkisinin özellikle 2021 yılının ilk çeyreğinde görülebileceğini 

düşünüyoruz. Bu çerçevede gelecek yıl GSYİH büyüme tahminimiz %4 iken, 

risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

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

Emlak Konut GYO - İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 

ihalesinin 1.Oturumu 13.01.2021 Çarşamba günü saat 11:00' de yapıldı. Söz konusu 

ihalenin ön yeterlik bölümüne 11 istekli firma katılmış olup, ihale komisyonu tarafından 

isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden 

sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. 

Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir. 

Kontrolmatik - Şirketin katılmış olduğu, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 

düzenlenen " Mardin 2.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" ihalesinde, 

sözleşmeye hak kazandığı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon 

kararı olarak şirkete bildirilmiştir. Toplam tutarı vergiler hariç 30.560.677,47 TL olan söz 

konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklenmektedir. 

Tekfen Holding - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da yapılacak olan 

Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme 

temini, anahtar teslimi yapım işleri için projesinin sözleşmesi imzalanmış olup, proje 

tutarı 218 milyon Euro olarak belirlenmiştir.  

Yapı ve Kredi Bankası - Bankamızca; altı Uluslararası bankadan oluşan banka grubu 

Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla 13 Ocak 2021'te 

başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa 

koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip Bankaların 

Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca ABD 

Doları cinsinden sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu sermaye) ihraç edilmesi 

hususu değerlendirilecektir. Söz konusu ihracın gerçekleşmesi durumunda bankanın 

yurt dışında ihraç edilen 9 Mart 2026 vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarında 10 yıl 

vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı 

Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınması hususu da değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ocak 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Salı günkü geri çekilme hareketinin ardından yükselişine dün kaldığı yerden devam 

eden dolar endeksi, günü 90,35 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dün gelişen ülke 

para birimlerinde karışık bir seyir hakimdi. Türk lirasının ise dolar karşısında en iyi 

performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu ve gelişen ülke kurları arasında en 

üst sırada yer aldığı takip edildi. Bu çerçevede USDTRY paritesi, TL’deki olumlu 

ayrışmanın etkisi ile birlikte günü 7,40 civarından düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 320,38 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,27’ye yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4135 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

ise 90,40 seviyesinde hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif satıcılı 

bir seyir hakimken, TL’nin orta sıralarda yer aldığı ve dolar karşısında görece yatay bir 

seyir izlediği takip ediliyor. Teknik görünüme baktığımızda, mevcut durumda 7,34 

civarına denk gelen 200 günlük hareketli ortalamanın destek konumunda olduğunu 

görmekteyiz. Diğer taraftan, USDTRY paritesi bu hafta başından bu yana birkaç defa 

7,50 seviyesi üzerini test etse de bu seviye üzerinde tutunmayı başaramadı. Bu 

çerçevede kurun 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi 

durumunda, teknik göstergelerin de ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 

7,34 – 7,50 seviyeleri arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. 7,50’nin aşılması 

durumunda 7,55 ve 7,60 seviyeleri takip edilecek. 

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Konut Satış İstatistikleri ve 31 Aralık – 8 Ocak haftasına 

ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında 

ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri ile Atlanta Fed Başkanı Bostic (TSİ 19:00) ve 

Fed Başkanı Powell’ın (TSİ 20:30) konuşmaları takip edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde EURUSD paritesinin Pazartesi günü aşağı yönlü kırmış 

olduğu yükseliş kanalına yeniden giriş yapma çabası içerisinde olduğunu belirtmiş, 

paritedeki bu hareketin teknik olarak bir Return Move formasyonu olduğunu ve 

dolayısı ile eski kanal sınırına denk gelen 1,2230 seviyesinin direnç görevi görmesini 

beklediğimizi ifade etmiştik. Paritenin 1,2230 seviyesini aşamaması ile birlikte tekrardan 

1,22 seviyesi altına doğru bir düşüş hareketi gerçekleştirebileceğini belirtmiştik. 

Beklediğimiz hareketi gerçekleştiren ve 1,2230 direncini aşamayarak yönünü aşağı 

çeviren EURUSD paritesi, 1,2140 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1,2155 

seviyesinden düşüşle tamamladı.   

• (Return Move – Geri Dönüş hareketi: Yükselen bir trend / kanal kırıldıktan sonra 

fiyatlar tekrar bu trend / kanal çizgisine doğru atak yaparsa, trend / kanal 

çizgisi genelde direnç noktası olarak algılanır ve fiyatların yönünü tekrardan 

aşağı çevirmesi beklenir.) 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2145 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin kısa vadede 1,21 – 

1,2230 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışında ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri ile Atlanta Fed Başkanı 

Bostic (TSİ 19:00) ve Fed Başkanı Powell’ın (TSİ 20:30) konuşmaları takip edilecek. 
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XAUUSD 

Salı günkü geri çekilme hareketinin ardından yükselişine dün kaldığı yerden devam 

eden dolar endeksi, günü 90,35 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolardaki güçlü 

seyir ile birlikte ons altın ise 1845 – 1865 bandında işlem görmesinin ardından günü 

1848 civarından düşüşle tamamladı.   

Ons altın bu sabah saatlerinde 1845 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil 

faizi dün %1,0710 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü %1,09 seviyesinden 

düşüşle tamamladı ve son dönemdeki yükselişinin bir kısmını silerek aşağı yönlü bir 

düzeltme gerçekleştirdi.  Ancak ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin bu sabah saatlerinde 

%1,1 üzerindeki seyrini sürdürdüğü ve genel yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor. 

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş eğilimi altındaki yükseliş çabalarını baskılayan 

önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan dolar endeksinin de 89,20 

seviyesine kadar inmesinin ve bu bölgeden bir dip oluşumu gerçekleştirmesinin 

ardından istikrarlı bir yükseliş eğilimi içinde olduğu ve 90 seviyesi üzerine yerleştiği 

takip ediliyor. Tüm bu gelişmeler altındaki yükseliş çabasının baskı altında kalmaya 

devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda ons altının kısa vadede 1860 seviyesi üzerine çıkmakta zorlanabileceği 

ve önümüzdeki dönemde düşüş eğilimini 1810 seviyesine doğru genişletebileceği 

görüşündeyiz. 

Bugün yurt dışında ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri ile Atlanta Fed Başkanı 

Bostic (TSİ 19:00) ve Fed Başkanı Powell’ın (TSİ 20:30) konuşmaları 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 3.810 %0,2 %1,6 %4,5 %19,1 %1,4

DAX 13.940 %0,1 %0,3 %5,4 %9,8 %1,6

FTSE 6.746 -%0,1 -%1,4 %3,3 %9,2 %4,4

Nikkei 28.457 %1,6 %6,9 %8,2 %28,0 %5,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.559 %0,6 %3,6 %12,3 %32,4 %5,6

Çin 3.599 -%0,3 %0,3 %6,5 %5,1 %3,3

Hindistan 49.492 -%0,2 %2,7 %6,8 %37,1 %3,5

Endonezya 6.435 %0,2 %4,8 %7,2 %26,9 %7,8

Rusya 3.470 %0,0 %3,3 %6,6 %26,4 %5,5

Brezilya 121.933 -%1,7 %2,4 %6,4 %21,4 %2,4

Meksika 45.740 -%0,5 %0,3 %5,0 %26,4 %3,8

Güney Afrika 63.475 -%0,1 %2,6 %6,7 %14,3 %6,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%4,8 -%11,4 -%4,7 -%31,0 -%2,4

EM VIX 26 -%3,8 -%7,2 %14,5 -%13,6 %3,4

MOVE 50 %4,9 %2,4 %5,5 %1,9 %2,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,403 -%0,7 %1,3 -%5,6 %7,9 -%0,5

Brezilya 5,3079 -%0,2 %0,1 %4,9 -%1,8 %2,1

Güney Afrika 15,257 %0,1 %1,2 %0,8 -%9,5 %3,8

Çin 6,4683 %0,1 %0,1 -%1,2 -%7,6 -%0,9

Hindistan 73,15 -%0,1 %0,1 -%0,7 -%2,7 %0,1

Endonezya 14060 -%0,5 %1,2 -%0,1 -%2,5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,3 0,0 0,1 0,0 a.d. 0,4

Brezilya %7,7 0,1 0,5 0,5 a.d. a.d.

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,14 0,14 -0,36 -1,18 0,28

Brezilya %3,5 -0,05 0,08 0,18 -1,35 0,26

Güney Afrika %4,5 -0,03 0,08 0,27 -1,10 a.d.

Endonezya %2,2 -0,02 0,13 0,10 -0,45 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56,06 -%0,9 %3,2 %12,2 %31,2 %8,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,91 -%0,6 %4,5 %13,6 %31,9 %9,0

Altın - USD / oz 1854,9 %0,6 -%2,8 %0,8 %2,2 -%2,1

Gümüş - USD / t oz. 25,572 %0,5 -%5,4 %6,4 %29,7 -%3,2

Commodity Bureau Index 453,8 -%0,2 %1,3 %4,1 %24,8 %2,3

* 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. 

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. 


