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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi, 121.804 puana yükselerek rekor kırmasının 

ardından dünü %0,4’lü düşüşle 120.939 puandan tamamladı. 

Endeksteki düşüşün genele yayıldığını gözlemledik. USDTRY paritesi 

ise 5,87 – 5,90 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Bugün yurt içi 

piyasalarda Para Politikası Kurulu toplantı kararı ve 3 – 10 Ocak haftasına 

ilişkin portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. PPK 

toplantısında politika faizinde herhangi bir değişiklik 

beklememekteyiz. Piyasa tahminlerinde herhangi bir değişiklik 

beklenmeyen katılımcıların yanında ölçülü faiz indirimi beklentilerinin 

de olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ise Almanya Aralık Ayı TÜFE 

verileri, ABD Aralık Ayı Perakende Satışlar verileri ve Avrupa Merkez 

Bankası Aralık ayı toplantı tutanakları yakından takip edilecek. ABD – 

Çin arasında dün Washington’da imzalanan birinci faz ticaret 

anlaşmasının ardından bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında karışık 

bir görünüm hakimken, ABD vadelilerinde de benzer bir seyir olduğunuz 

görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında hafif 

primli bir seyir izliyor. Ancak TL, dolar karşısında en zayıf performans 

gösteren gelişen ülke para birimleri arasında yer almakta. Türkiye 5y CDS 

priminin ise 250 seviyesine gerileyerek Mayıs 2018’den bu yana en 

düşük seviyesine gerilediği görülüyor. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 

endeksinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Endeksteki görünümü teknik açıdan incelediğimizde ise, son iki 

gündür yatıklaşan seyir seans içi yükselen kanalın kırılması ile yatay 

trend halini aldı. Yaşanan ralli sonrasında zirve seviyelerden gelen 

satışlar ile konsolide oluyoruz. 120.000/119.750 hatta 119.150 

seviyesine kadar gerekirse geri çekilme ve konsolide olma süreci 

olabilir. 119.150 kırılmadığı sürece güç toplama görüntüsü ya da 

zayıflık sınırlı kalır. 121.500 zirve seviyesi. Bu zirvenin üzerinde 

kapanışlar konsolidenin bittiğini bize gösterecektir.121.500 zirvenin 

üzerinde piyasa yeniden kısa vadeli bir ralliye başlayabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyor.  

▪ TCMB 14:30’da haftalık portföy hareketleri ve para & banka 

istatistiklerini açıklayacak. 

▪ Aralık merkezi yönetim bütçesi 30,7 milyar TL açık verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akbank – Pay satışı hk. 

▪ Alkim Kimya – Bedelsiz sermaye artırımı hk. 

▪ Bagfaş - Yeni Sipariş Anlaşması İmzalanması 

▪ Konut Sektörü – Aralık ayında toplam 202.074 adet konut 

satıldı.  

▪ TSKB – 5 yıl vadeli 400 milyon ABD doları tahvil ihraç etti. 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 120.939 -%0,4 %7,1

BIST-30 146.595 -%0,6 %6,8

Banka 174.895 -%0,5 %10,7

Sanayi 144.990 -%0,6 %6,0

Hizmet 91.465 -%0,3 %6,7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 11,83 11,71 13,94

2 yıllık bono faizi 10,33 10,55 12,34

10 yıllık bono faizi 11,09 11,14 15,70

Kur

USD/TL 5,88 -%1,2 %1,9

EUR/TL 6,55 -%1,3 %1,6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,22 -%1,3 %1,7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 205 184 178

Ortalama işlem hacmi * 3,44 3,10 2,45

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

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

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

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

FD/Satışlar 0,99x 0,95x 0,87x

FD/FAVÖK 5,7x 5,3x 4,7x

Kar büyümesi %13,6 %25,0 %17,8

Özsermaye karlılığı %14,6 %14,9 %15,5

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  

Bugün Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyor 

Para Politikası kurulu toplantısında politika faizi değişikliği beklemediğimiz yönünde 

tahminimizi koruyoruz. Piyasa tahminlerinin ise herhangi bir değişilik beklenmeyen 

katılımcıların yanında, ölçülü faiz inidirmi beklentilerinin de olduğu bir resmi çizdiği 

görülüyor. Ölçülü faiz inidirmleri beklentilerinin ortalamasının 50 baz puanı işaret ettiği 

takip ediliyor. Karar bugün 14:00’de gelecek.  

• Hatırlanacağı üzere, bir önceki toplantı karar notundaki, “Gelinen noktada, mevcut para 

politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu 

değerlendirilmektedir” söyleminde “büyük ölçüde” ifadesinin düşürüldüğü dikkat 

çekmişti. Bu çerçevede söz konusu revizyonun gelecek dönemde faiz indirimlerine ara 

verileceği mesajını verdiğini düşünüyoruz. Son dönemde gerek mobilya sektöründe KDV 

indirimi, Tütün ve alkollü içeceklerde otomatik yarıyıl vergi artışlarının yapılamaması gibi 

adımların enflasyon üzerindeki baskıları azaltıcı yönde olduğunu düşünüyoruz ancak 

buna rağmen yıllık enflasyonun yılın ilk yarısında iki haneli devam etmesini bekliyoruz. 

Sonuç olarak mevcut görünümün faiz indirimleri çerçevesinde bir süreliğine durmayı 

gerektirdiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan yine enflasyonda kademeli düşüş 

beklentilimize paralel olarak 2Ç20 ile beraber PPK’nın ölçülü adımlarla faiz indirimleri 

sürecine yeniden dönmesini bekliyoruz.     

• TCMB ayrıca 31 Ocak’ta yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. TCMB Başkanı Murat 

Uysal’ın sunumu sonrasında soru ve cevap bölümü yakından takip edilecek. Önümüzdeki 

döneme ilişkin para politikası duruşu çerçevesinde detaylar toplanmaya çalışılacak. 

TCMB 14:30’da haftalık portföy hareketleri ve para & banka 

istatistiklerini açıklayacak  

• Haftalık yabancı portföy hareketleri (3-10 Ocak). 27 Aralık – 3 Ocak haftasında standart 

portföy kanallarında yılsonu olması dolayısıyla oldukça sınırlı hareketler olduğu takip 

edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi ve tahvil piyasalarından 

sırasıyla 12,3 milyon dolar ve 60 milyon dolar (repo işlemleri hariç) yabancı çıkışı görüldü. 

Böylece son bir sene içerisinde hisse senedi piyasasına sadece 0,5 milyar dolar net 

yabancı girişi yaşanırken, tahvil piyasasından 3,3 milyar dolar çıkış yaşandı. Yabancı 

yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise en düşük seviyesine gerileyerek 

%10,4 olarak gerçekleşti.)                    

• Haftalık para ve banka istatistikleri (3-10 Ocak). 27 Aralık – 3 Ocak haftasında 

yerleşiklerin döviz mevduatında önemli bir değişim yaşanmadı. (EUR/USD parite 

etkisinden arındırılmış olarak). 2018 yılının Ağustos ayı ortasından beri hane halkı 

DTH’larındaki toplam artış 27,2 milyar dolar civarında.                  

Aralık merkezi yönetim bütçesi 30,7 milyar TL açık verdi 

Aralık merkezi yönetim bütçesi 30,7 milyar TL açık verirken, yıllık %68,3’lük bir genişleme 

kaydetti. Aralık verileri ile beraber 2019 kümülatif bütçe açığı 123,7 milyar TL olurken, 

2018’e göre %70 oranında kötüleşme gösterdi. Özetle 2019’da bütçe açığı / GSYİH, bir 

önceki yılki 2% seviyesinden %2,9’a yükseldi. (Eylül 2019’da yayınlanan Yeni Ekonomi 

Programı’nda bütçe açığı / GSYİH projeksiyonları 2019 yılı için %2,9’a güncellenmişti) 

• 2020 yılında bütçe açığı / GSYİH’nin %2,9 seviyesinde korunması bekleniyor. Kurum 

tahminimiz 2020 yılında bütçe açığı / GSYİH’nin %3,2 oranında gerçekleşmesi yönünde. 

Burada özellikle büyüme tahminimizin (%3,5) Yeni Ekonomi Programında yer alan %5’lik 

hedefin altında olduğunu belirtmek gerekir.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_Yonetim_Butcesi___Aralik_2019.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_Yonetim_Butcesi___Aralik_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Bloomberg’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan azınlık hissedarları 

Akbank’ın sermayesinin %1,9’una tekabül etmekte olan 101,1 milyon adete kadar payı 

hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satmayı planlıyor. Satıştaki fiyat beklentisi 8,45 TL 

olup, dünkü kapanışına göre %4 iskontoyu işaret etmektedir. Dünkü kapanış fiyatına 

göre, Akbank’ın 2020T F/K çarpanı 5,8 olup, 2020T PD/DD çarpanı 0,78’dir. 

Alkim Kimya – Yönetim kurulu şirketin sermayesini 24.725.000 TL’den 150 milyon TL’ye 

%506.6734 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile yükseltme kararı aldı. 

Bagfaş - Şirket ile Hexagon Group AG arasında, Ocak 2020 – Aralık 2022 arasında 

gerçekleştirilmek üzere takribi 600.000 tonluk (yıllık 200.000 ton), formül fiyat bazında 

yaklaşık 77 Milyon USD tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzalandı. 

Konut Sektörü – Konut satışları Aralık ayında toplam 202.074 adet olurken; aylık bazda 

%46, yıllık bazda ise %48’lik bir yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarındaki yıllık sert 

yükseliş devam ederken, diğer konut satışlarında da aylık bazda önemli bir artış yaşandı. 

İpotekli konut satışları Aralık ayında 50.278 adet ile aylık bazda %14 artarken, yıllık bazda 

ise %603 yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarında yıllık bazda görülen bu sert 

yükselişin temelinde konut kredi faizlerinde yaşanan gerileme yer alıyor. Bir önceki yılın 

aynı döneminde (Aralık 2018) aylık ortalama %28,63 olan konut kredi faizi Aralık 2019’da 

ortalama %12,68 oldu. Diğer konutlarda ise Aralık ayında aylık %61, yıllık bazda ise %17 

yükseliş kaydedildi.  Aralık ayında yabancılara toplam 5.298 adet konut satışı 

gerçekleştirildi. Yabancılara geçtiğimiz yılın aynı dönemde 4.560 adet konut satılmıştı. 12 

aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Aralık ayında aylık bazda %5,1 oranında bir 

yükseliş yaşandığını görüyoruz. Yıllık bazda ise %3,5’lik bir gerileme söz konusu.   

TSKB – 5 yıl vadeli 400 milyon ABD Doları tutarında sabit faizli tahvil ihracını tamamladı. 

Tahvillerin kupon oranı %6 olarak gerçekleşti. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi dün gün içerisinde, sabah bültenimizde belirttiğimiz hedef bandımız 

olan 5,87 – 5,91 aralığında seyretti. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan 

Yardımcısı Liu He’nin dün Beyaz Saray'da ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza 

atmasının ardından küresel risk iştahı iyileşirken, gelişen ülke para birimlerindeki karışık 

seyrin devam ettiği görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi 5,90 seviyesi üzerini test 

etmesinin arından dün öğle saatlerinde kademeli bir şekilde 5,87’ye doğru geriledi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,8760 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif primli bir seyir izliyor. Ancak TL, dolar 

karşısında en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimleri arasında yer almakta. 

Türkiye 5y CDS priminin ise 250 seviyesine gerileyerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük 

seviyesine gerilediği görülüyor. Bu noktada, temel görünüm ve teknik göstergelerin 

ürettiği kısa vadeli sinyaller çerçevesinde USDTRY paritesinin bugün içerisinde 5,87 – 5,91 

seviyeleri arasındaki bant hareketini sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Para Politikası Kurulu toplantı kararı ve 3 – 10 Ocak haftasına 

ilişkin portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. PPK toplantısında 

politika faizinde herhangi bir değişiklik beklememekteyiz. Piyasa tahminlerinde herhangi 

bir değişiklik beklenmeyen katılımcıların yanında ölçülü faiz indirimi beklentilerinin de 

olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ise Almanya Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı 

Perakende Satışlar verileri ve Avrupa Merkez Bankası Aralık ayı toplantı tutanakları 

yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Hafta başından bu yana 1,1110 – 1,1150 bandında hareket eden ERUUUSD paritesi, dün 

yukarı yönlü hareketini bir miktar genişletti. Dün gün içerisinde, dolar endeksindeki kısmi 

düşüş hareketi ile birlikte 1,1150 seviyesi üzerine çıkan parite, 1,1165 seviyesini test etti.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1152 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan 

bakıldığında, geçtiğimiz hafta itibarıyla 200 günlük hareketli ortalamasını (HO) ve kısa 

vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesin düşüş eğilimini bir süre daha 

devam ettirmesi beklenebilir. Bu çerçevede, kısa vadeli hareket açısından, 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 – 1,1160 bandının önümüzdeki döneme ilişkin satış fırsatları verebileceği 

görüşündeyiz. Paritenin bugün içerisinde 1,1130 – 1,11760 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz.  

Bugün Almanya Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı Perakende Satışlar verileri ve 

Avrupa Merkez Bankası Aralık ayı toplantı tutanakları yakından takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, gerek mevcut zayıf risk iştahı ortamını gerekse de kısa vadeli 

teknik gösterge ve formasyonların verdikleri sinyalleri dikkate aldığımızda, altın 

fiyatlarının yükselişini kısa vadede 1560 seviyesine doğru devam ettirebileceğini ifade 

etmiştik. ABD’nin Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Çin ürünlerine 

uyguladığı gümrük vergisini daha fazla düşürmeyeceği ve Huawei’nin satışlarına yönelik 

engel getirebileceği haberleri sonrasında bozulan risk iştahı ile birlikte yükselişe geçen 

altın fiyatları, beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. Bununla birlikte dün 1558 seviyesi 

üzerine kadar yükselen ons altın, günü yükselişle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1554,15 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler altın fiyatlarının bugün içerisinde 1547 – 1557 seviyeleri arasında 

hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün Almanya Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı Perakende Satışlar verileri ve 

Avrupa Merkez Bankası Aralık ayı toplantı tutanakları yakından takip edilecek. 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.289 %0,2 %1,1 %3,1 %9,5 %1,8

DAX 13.432 -%0,2 %0,8 %0,2 %8,1 %1,4

FTSE 7.643 %0,3 %0,9 %1,6 %0,9 %1,3

Nikkei 23.917 %0,1 %3,2 %0,0 %11,2 %1,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 120.939 -%0,4 %7,1 %8,8 %23,4 %5,7

Çin 3.090 -%0,3 -%0,4 %3,2 %4,9 %1,0

Hindistan 41.873 -%0,2 %1,0 %2,3 %7,0 %1,5

Endonezya 6.283 %0,0 %0,1 %1,2 -%1,9 -%0,3

Rusya 3.133 %0,1 %0,7 %4,2 %13,7 %2,8

Brezilya 116.414 -%1,0 %0,1 %4,0 %12,2 %0,7

Meksika 44.453 -%0,7 %0,0 %0,2 %3,4 %2,1

Güney Afrika 58.064 %0,2 %1,3 %2,3 %0,0 %1,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %0,2 -%7,7 -%1,7 -%2,1 -%9,9

EM VIX 15 %0,1 -%7,8 -%4,2 -%2,0 -%13,5

MOVE 52 -%1,7 -%16,4 -%7,2 -%16,6 -%10,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8751 -%0,1 -%0,6 %1,2 %2,8 -%1,3

Brezilya 4,1831 %1,2 %2,9 %1,8 %11,3 %3,8

Güney Afrika 14,3894 -%0,1 %1,6 -%1,0 %3,5 %2,8

Çin 6,8909 %0,1 -%0,8 -%1,2 %0,2 -%1,0

Hindistan 70,8212 -%0,1 -%1,2 %0,0 %3,3 -%0,8

Endonezya 13695 %0,1 -%1,5 -%2,1 -%1,6 -%1,2

CDS *

Türkiye 250,4 -12,4 -29,2 -42,9 -148,7 -31,7

Brezilya 100,1 -0,9 2,5 -0,8 -28,0 0,4

Güney Afrika 167,6 -1,1 9,2 -6,1 7,5 4,3

Endonezya 60,9 0,1 -4,3 -6,8 -25,3 a.d.

Rusya 61,5 0,9 3,3 7,5 -45,2 6,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,1 -0,1 -1,0 -1,3 a.d. -1,1

Brezilya %6,8 0,0 0,0 0,0 -0,4 a.d.

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,15 -0,35 -0,56 a.d. -1,43

Brezilya %3,6 0,00 -0,06 -0,08 -0,92 -0,10

Güney Afrika %3,8 -0,01 0,06 -0,25 -0,37 -0,07

Endonezya %2,9 -0,04 -0,01 -0,02 -0,43 -0,02

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64 -%0,8 -%2,2 -%1,9 -%3,7 -%3,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,81 -%0,7 -%3,0 -%3,8 -%3,0 -%5,3

Altın - USD / oz 1554 %0,6 -%0,4 %5,3 %9,9 %2,0

Gümüş - USD / t oz. 17,988 %1,4 -%1,0 %6,4 %17,6 %0,4

Commodity Bureau Index 410,07 -%0,1 %2,1 %3,5 %1,2 %2,1

* 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. 

 

 

 

 

 


