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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi Cuma gününü %0,4’lük yükselişle 127.209 puandan 

tamamladı. Endeksteki yükseliş genele yayılırken, hizmet sektörü 

hisselerindeki değerlenme ön plana çıktı.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Konut Satış verileri ve Mayıs Merkezi 

Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD 

Haziran Ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi takip 

edilecek. Piyasalardaki mevcut görünüme bakacak olursak bu sabah 

saatlerinde ise Asya piyasalarında satışlar ön plandayken, ABD 

borsalarında da satıcılı bir görünüm hâkim. Dolar endeksindeki 

yükseliş eğiliminin hızlanması ile birlikte bu sabah saatlerinde 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir gözlemlenirken, 

Türk lirasının ise orta sıralarda yer almakta olduğu görülüyor. Bu 

gelişmeler ışığında BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir 

başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Teknik görünüme baktığımızda, BIST-100 endeksinde Cuma günü 

108.500 desteğin tutuğunu ve güçlü bir tepki geldiğini gördük. 

110.300 direncine yakın bir noktada kapandık. Cuma gününden kalan 

alımlar ile başlamamız ve geçen haftanın geçilemeyen 110.300 

direncinin test edilmesini bekleyebiliriz. 110.300 ve 111.000 

dirençlerimiz, 109.000 ve 108.500 günlük destekler olarak izliyoruz. 

Haftalık olarak 108.500-110.300 aralığında dalgalanma piyasada 

yaşanan sıkışmada çıkılması için önemli olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

15 – 19 Haziran haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz.  

▪ Bugün saat 10:00’da Mayıs Konut Satış verileri açıklanacak. 

▪ Bugün saat 11:00’de Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe verileri 

açıklanacak. 

▪ Yıllık cari işlemler dengesi Nisan’da açığa döndü. 

▪ Nisan Sanayi Üretimi yıllık %31,4 düşüş sergiledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ALARK – Nakit kar payı teklifi hk. 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK yaptığı açıklama ile Aktif Rasyosu ile 

ilgili bazı noktalara açıklama getirdi. 

 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Haziran  Mayıs Konut satış verileri

                    Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe verileri 

16 Haziran  Hazine ihaleleri (6 ay, 3 yıl)

                    Nisan Konut Fiyat Endeksi

18 Haziran  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (5-12 Haziran)

                    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (5-12 Haziran)

                    Nisan Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri

19 Haziran  TCMB Haziran Beklenti Anketi sonuçları

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109.835 %0,6 -%0,2

BIST-30 127.209 %0,4 -%1,1

Banka 126.183 %0,2 -%1,3

Sanayi 140.819 %0,6 %1,1

Hizmet 97.377 %0,8 -%0,3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 7,69 7,74 8,39

2 yıllık bono faizi 9,29 9,86 14,13

10 yıllık bono faizi 12,23 11,86 13,07

Kur

USD/TL 6,81 %0,8 -%2,8

EUR/TL 7,71 %0,6 %1,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,26 %0,7 -%0,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 171 173 152

Ortalama işlem hacmi * 3,34 3,12 3,06

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

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

PD/DD (Banka) 0,63x 0,45x 0,41x

FD/Satışlar 0,86x 1,09x 0,90x

FD/FAVÖK 5,9x 7,1x 5,3x

Kar büyümesi -%10,7 -%12,5 %66,4

Özsermaye karlılığı %11,9 %9,7 %12,9

Temettü verimi %3,3 %3,1 %4,8

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_15_-_19_Haziran.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

15-19 Haziran haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimize linkte bulabilirsiniz. 

Bugün saat 10:00’da Mayıs Konut Satış verileri açıklanacak 
Konut satışları Nisan ayında toplam 42.783 adet olurken; aylık bazda %61, yıllık bazda ise 

%49’luk bir düşüş kaydetti. İpotekli konut satışları ise 17.088 adet ile aylık bazda %61 

düşüş kaydederken, yıllık bazda ise %58 yükseldi. İpotekli konut satışlarında yıllık bazda 

görülen bu sert yükselişin temelinde konut kredi faizlerinde yaşanan gerileme yer alıyor.  

• 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Nisan ayında aylık bazda %2,95’lik bir 

düşüş kaydedildiğini görüyoruz. Nisan ayında aylık bazda görülen bu gerileme, Haziran 

2019’dan bu yana görülen en sert düşüşü işaret ediyor. Yıllık bazda ise %4,7’lik bir 

yükseliş yaşanmış durumda. 

Bugün saat 11:00’de Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak 

Daha önce açıklanan nakit bütçe verileri merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde. Mayıs 

ayı nakit bütçe verilerine baktığımızda, 9,7 milyar TL açık verdiği takip edildi. Faiz dışı açık 

ise 1 milyar TL oldu. 12 aylık kümülatif verilere bakıldığında nakit açık 146,1 milyar 

olurken, GSYH’nin %3,2'si kadar bir açığı işaret etti. 

Yıllık cari işlemler dengesi Nisan’da açığa döndü 

Nisan Cari İşlemler Dengesi 5,1 milyar dolar açık verirken, medyan (4,4 milyar dolar açık) 

ve kurum (4,8 milyar dolar açık) tahminlerine göre bir miktar daha kötü bir gerçekleşme 

kaydetti. Böylece 12 aylık cari işlemler dengesi 1,3 milyar dolar fazla rakamından 3,3 milyar 

dolar açığa geçmiş oldu. Mal ticaretinin yanı sıra hizmetler dengesinin de ilk defa açık 

verdiği takip edildi. Zira Nisan ayı özellikle turizm sektörü için çarklar döndüğü bir ayı 

işaret ediyor. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 3,3 milyar 

dolar açık verirken, 12 aylık fazla 45,4 milyar dolar’dan 38,9milyar dolar’a geriledi.  

• Dış ticaret verileri Mayıs ayında da yüksek cari işlemler açığını işaret ediyor. Bu 

çerçevede yıllık cari açığın 7,5 milyar dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin 

ediyoruz.         

Ayrıntılı rapor için tıklayınız 

Nisan Sanayi Üretimi yıllık %31,4 düşüş sergiledi 
Nisan ayında düzeltilmemiş sanayi üretimi yıllık %31,4 oranında düşüş kaydetti. Düşüş 

oranı gerek kurum tahminimiz olan %28’lik gerek medyan tahmin olan %25’lik daralmanın 

üzerinde bir yeri işaret etti. Nisan ayı sanayi üretimi endeks seviyesi Ağustos 2013’dan beri 

ki en düşük seviyeyi gösteriyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisinin de 

yine yıllık %31,4 oranında düşüş kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi 

düşüşü de bir önceki aya göre %30,4 oldu. Sanayi üretimi momentumu ise (düzeltilmiş 3 

aylık HO, yıllıklandırılmıış) Nisan ayında %27,4 oranında düştü.  

• Mayıs ayı dış ticaret verileri sanayi üretiminin daralmaya devam edeceğini gösteriyor. 

Ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Mayıs ayında %22 oranında yıllık 

düşüşü işaret ediyor. İSO/Markit Mayıs PMI verisi Nisan ayında keskin bir gerileme 

sonrasında (33,4) 40,9 seviyesine yükseliş kaydetti. Bu çerçevede bir önceki aya göre 

sanayi üretimi hafif toparlama işaret ediyor olsa da, yıllık rakamlarda çift haneli sanayi 

üretimi düşüşlerinin Mayıs ayında da devam edeceğini anlıyoruz.    

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_15_-_19_Haziran.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Nisan_2020.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi__Nisan_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Alarko Holding – Yönetim Kurulu pay başına 0.079 TL nakit kâr payının 23 Ekim 2020 

tarihinde dağılmasını 14 Temmuz 2020 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel Kurul’a 

teklif etme kararı aldı. Teklif edilen nakit kâr payı %1,5 temettü verimini işaret etmektedir. 

Bankacılık Sektörü – BDDK yaptığı açıklama ile Aktif Rasyosu ile ilgili bazı noktalara 

açıklama getirdi. Yapılan açıklamanın önemli noktaları şöyledir: 3 aydan kısa vadeli 

kredilerin vade hesabı yapılırken kalan vadenin değil orijinal vadenin dikkate alınması ve 

3 aydan kısa vadeli hiçbir kredinin AR hesaplamasında “Krediler” kalemine dahil 

edilmemesi, Borçlu Cari Hesap(BCH) ve Rotatif kredilerden vadesi 3 ayın altında 

kalanların AR hesaplamasında “Krediler” kalemine dahil edilmemesi,  Kredili Mevduat 

Hesabı(KMH) ve Kredi Kartı alacakları ile iskonto ve iştira kredilerinin ise vadeden 

bağımsız olarak AR hesaplamasında “Krediler” kalemine 1 katsayı ile dahil edilmesi, 

Dövize Endeksli Kredilerin (DEK) hesaplamada, TL kredi olarak dikkate alınması, Kredi 

bakiyelerinin hesaplanmasında, Finansal Kiralama şirketleri hariç, Faktoring ve Tüketici 

Finansmanı şirketleri dışında kalan, sigorta, yatırım menkul değerler, portföy yönetimi 

gibi mali kesime dahil diğer şirketlere kullandırılan kredilerin de AR hesaplamasında 

“Krediler” kalemine dahil edilmemesi “YP Mevduat” altında dikkate alınması gereken altın 

ve kıymetli maden hesapları için, YP kredilerde olduğu gibi, AR’ın pay kısmına “Menkul 

Kıymetler” kalemi altına dahil edilen altın ya da kıymetli maden kira sertifikaları 

toplamına kadar olan kısmına 1 katsayısının, geriye kalan kısmına ise 1,75 katsayının 

uygulanması gerektiği bildirildi. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü petrol fiyatlarında oluşan satış baskısı ve beraberinde 

risk iştahında görülen düşüş neticesinde 96,90 seviyesi üzerine kadar çıkan dolar endeksi, 

Cuma günü yükselişini hızlandırdı. 97,45 seviyesine kadar yükselen endeks, günü 

yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte Cuma günü gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir izlendi. Türk lirası ile gelişen ülke para 

birimleri arasında pozitif ayrışarak dolar karşısında en iyi performans kaydeden üçüncü 

para birimi konumundaydı. Bununla birlikte Cuma günü 6,80 – 6,85 seviyesi arasında 

hareket eden USDTRY paritesi, dolar endeksindeki güçlenmeye rağmen günü düşüşle 

tamamladı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8190 seviyelerinde işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde karışık bir seyrin hâkim olduğu, Türk 

lirasının ise orta sıralarda yer aldığı görülüyor. 97 seviyesi üzerinde tutunmaya devam 

eden dolar endeksi ise 97,05 seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki geri 

çekilme eğiliminin ise sürmekte olduğu görülüyor. Petroldeki düşüş eğiliminin devam 

etmesi durumunda küresel risk iştahını olumsuz etkileyerek gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde kısmi satış baskıları oluşmasına neden olması beklenebilir. Kısa vadeli teknik 

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

edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Konut Satış verileri ve Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe 

verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD Haziran Ayı New York Empire State 

İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü petrol fiyatlarında oluşan satış baskısı ve beraberinde 

risk iştahında görülen düşüş neticesinde 96,90 seviyesi üzerine kadar çıkan dolar endeksi, 

Cuma günü yükselişini hızlandırdı. 97,45 seviyesine kadar yükselen endeks, günü 

yükselişle tamamladı. Dolar endeksinin Cuma günü yükseliş hareketini hızlandırması ve 

97,45 seviyesine kadar yükselmesi ile birlikte 1,13 seviyesi üzerine kalıcı olmayan 

EURUSD paritesi, 1,13 seviyesi üzerinden 1,1212 seviyesine kadar geri çekilerek düşüşünü 

ikinci güne taşıdı. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere yükseliş kanalını aşağı yönlü 

kırmasının ardından beklediğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi 

bu sabah saatlerinde 1,1260 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin aşırı 

satıma işaret ettiği EURUSD paritesinde, kısa vadeli momentum göstergeleri geçtiğimiz 

hafta yaşanan sert geri çekilmelerin ardından bu hafta düşüş eğiliminin güç 

kaybedebileceğini işaret ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

EURUSD paritesinin kısa vadede yeniden 1,13 seviyesi üzerini hedef alabileceğini 

düşünmekteyiz.  

Bugün ABD Haziran Ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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XAUUSD 

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. Geçtiğimiz hafta başından bu yana piyasalarda 

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

birlikte Perşembe günü itibarıyla hızlanması ile birlikte 1744 seviyesine kadar yükselen 

ons altın, Cuma günü ise 1720 – 1745 seviyeleri arasında dalgalanarak kazançlarını 

korudu.  

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

kanalını Perşembe günkü yükseliş hareketi ile birlikte yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu 

noktada eski düşüş kanalının çizgisine denk gelen 1725 seviyesinin kısa vadeli geri 

çekilmelerde destek görevi görebileceği ve ons altının kısa vadede bu seviye üzerinde 

tutunma çabası içerisinde olabileceği görüşündeyiz. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1725 – 1750 bandında işlem 

görmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD Haziran Ayı New York Empire State İmalat Endeksi 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 3.041 %1,3 -%4,8 %6,2 -%4,0 -%5,9

DAX 11.949 -%0,2 -%7,0 %14,2 -%10,0 -%9,8

FTSE 6.105 %0,5 -%5,8 %5,3 -%17,0 -%19,1

Nikkei 22.305 -%0,9 -%4,6 %10,3 -%8,0 -%6,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.836 %0,6 -%0,2 %10,1 -%0,6 -%4,0

Çin 2.920 %0,0 -%0,6 %1,8 -%1,6 -%4,3

Hindistan 33.781 -%0,8 -%2,5 %7,8 -%18,3 -%18,8

Endonezya 4.880 %0,1 -%3,6 %8,4 -%21,2 -%22,4

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

Brezilya 92.795 -%2,0 -%1,1 %19,6 -%17,6 -%19,8

Meksika 37.679 %2,3 -%3,3 %5,6 -%14,9 -%13,5

Güney Afrika 53.640 %0,6 -%2,0 %8,1 -%5,5 -%6,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 36 -%11,5 %47,2 %9,2 %158,9 %161,9

EM VIX 38 -%0,2 %43,5 %13,2 %117,0 %118,9

MOVE 56 -%1,2 -%9,9 -%8,9 -%9,4 -%4,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,809 -%0,4 %0,6 -%2,7 %17,6 %14,5

Brezilya 5,0497 a.d. %1,8 -%14,2 %23,4 %25,3

Güney Afrika 17,0784 -%0,5 %1,2 -%7,3 %17,8 %22,0

Çin 7,0842 %0,3 %0,0 %0,0 %1,4 %1,7

Hindistan 75,845 %0,1 %0,3 %0,4 %7,1 %6,3

Endonezya 14133 %0,8 %1,8 -%5,2 %0,7 %1,9

CDS *

Türkiye 479,2 -10,0 43,3 a.d. 181,6 197,1

Brezilya 259,8 -2,3 56,9 -45,1 156,4 160,2

Güney Afrika 289,5 -6,1 26,8 -91,0 110,3 126,2

Endonezya 156,6 29,1 32,1 -45,1 86,0 a.d.

Rusya 94,2 -6,5 13,4 a.d. 39,6 39,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

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

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,7 -0,05 0,30 -1,21 0,45 0,61

Brezilya %5,0 0,08 0,22 0,50 1,28 1,30

Güney Afrika %4,3 a.d. a.d. -1,40 0,23 0,41

Endonezya %2,6 0,06 0,11 -0,46 -0,24 -0,27

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 38,73 %0,5 -%8,4 %29,2 -%39,7 -%41,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 36,26 -%0,2 -%8,3 %40,7 -%38,7 -%40,6

Altın - USD / oz 1729,3 -%0,2 %3,2 %1,3 %17,9 %13,5

Gümüş - USD / t oz. 17,482 -%2,3 %0,0 %11,4 %3,8 -%2,4

Commodity Bureau Index 365,99 -%0,2 -%0,9 %1,1 -%7,3 -%8,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 

 


