
Günlük Bülten 
16 Temmuz 2019 
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Piyasa Yorumu 

Cuma günü %2,32 değer kaybı ile bitiren BİST-100 endeksinde 

satışların banka endeksinde yoğunlaştığını gözlemledik. Bugün 

ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri 

yakından izlenecek. Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 

endeksinde 100.000 düşen ana kanal direncinden gelen satışlar ile 

bir kere daha 200 günlük ortalamamıza doğru geriledik.  Düzeltme 

noktamız 96.700 ve 200 günlük ortalamamız 96.000’den geçiyor. 

Geçen hafta olduğu gibi 96.000/96.700 aralığında satışların 

karşılanmasını ve 100.000’ne doğru yeniden bir toparlanma 

olabileceğini düşünüyoruz. 96.000 seviyesi aynı zamanda stop 

seviyesi olarak izlenebilir. 96.000 kırılması 92.500 ve 90.000 

risklerini doğurur. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Başkanı Uysal dün Anadolu Ajansına bir röportaj verdi. 

▪ Fitch Türkiye’nin kredi notunu BB seviyesine düşürdü. 

▪ AB Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri çerçevesinde 

bazı adımlar atma kararı aldı. 

▪ Saat 10:00’da Nisan dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak. 

▪ Saat 11:00’da Haziran Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri 

açıklanacak. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Temmuz   Nisan Dönemi Dşgücü İstatistikleri

                       Haziran Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri

17 Temmuz   Haziran Konut Satış verileri

19 Temmuz   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (5-12 Tem)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (5-12 Tem)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 97,098 -%2.3 -%2.5

BIST-30 122,239 -%2.3 -%2.5

Banka 140,353 -%3.4 -%6.1

Sanayi 109,646 -%1.5 -%0.6

Hizmet 72,639 -%2.3 -%0.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 23.89 23.90 24.00

2 yıllık bono faizi 18.92 19.00 22.43

10 yıllık bono faizi 17.22 17.06 17.26

Kur

USD/TL 5.69 %1.6 -%1.9

EUR/TL 6.41 %1.6 -%2.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.05 %1.6 -%2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 149 155 138

Ortalama işlem hacmi * 1.33 1.36 1.30

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.7x 5.2x

PD/DD 0.93x 0.89x 0.78x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.56x 0.50x

FD/Satışlar 1.00x 0.98x 0.86x

FD/FAVÖK 5.7x 5.5x 4.6x

Kar büyümesi %14.4 %0.1 %30.5

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.6 %14.1

Temettü verimi %4.6 %4.3 %5.7

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 

TCMB Başkanı Uysal dün Anadolu Ajansına bir röportaj verdi 

TCMB Başkanı Uysal, dün Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı. Röportajın öne çıkan 

noktaları şu şekilde özetlenebilir:  

(i) Uysal iletişim politikası çerçevesinde mesajlar verirken, kurumsal şeffaflığı 

artırmaya ve politika iletişimini güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme 

adımlarının üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu kapsamda, para politikası karar 

alma süreci ve alınan kararların gerekçelerine dair daha fazla bilgi paylaşılacağı 

belirtildi. Çeşitli mecralarda daha sık ve somut bilgi paylaşımının yapılacağı ve 

ilerleyen süreçte detaylı iletişim çerçevesinin paylaşılacağının altı çizildi. 

(ii) Önümüzdeki dönemde, finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu 

karşılıklar başta olmak üzere araçların etkin bir şekilde kullanılacağı belirtildi. 

(iii) Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet 

olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı 

bir yaklaşım ile hareket edileceği belirtildi. 

(iv) Uysal, para politikası ve alınan diğer tedbirlerin katkısıyla enflasyonun 

geçtiğimiz Ekim ayından bu yana gerilemekte olduğunu, enflasyon 

beklentilerinin gerilediğini, fiyatlama davranışlarında bir iyileşmenin başladığını 

belirtti. Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı 

oluştuğuna işaret edildi. Politikanın sıkılık derecesini nominal değil reel faizler 

üzerinden tanımlamanın daha doğru olduğu ve bu çerçevede makul bir reel 

getirinin korunduğu bir çerçevenin esas alınacağı belirtildi. 

Fitch Türkiye’nin kredi notunu BB seviyesine düşürdü 

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB"den "BB-" seviyesine düşürürken, 

görünümü de "negatif" olarak bildirdi. Açıklamada kredi notunun indirilmesinin 

nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler ön plana çıkarıldı.  

• Gerek S&P gerekse Moody’s Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe 

altında değerlendirirken, Fitch geçen Cuma’ya kadar iki kademe altında bir 

değerlendirme sunuyordu Fitch bir sonraki değerlendirmesini 1 Kasım olarak 

belirtilmişti. Ancak mevcut gelişmeler ışığında bir kredi notu gözden 

geçirmesinin uygun bulunduğu ifade edildi. 1 Kasım’daki gözden geçirmenin 

de halen takvimde olduğu belirtildi. Bu gelimlerin yanısıra Fitch’in görünümü 

“negatif” olarak tutması halen teknik olarak kredi notunda aşağı yönlü riskleri 

de ifade ediyor. 

AB Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri çerçevesinde 

bazı adımlar atma kararı aldı 

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia 

ederek, bazı adımlar atma kararı aldı. Bu çerçevede AB üyesi ülkelerin dışişleri 

bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı 

kapsamında sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım 

öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi 

faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık 

anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog 

toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedildi. Türkiye karar 

tepkide bulunurken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme 

kararlığını hiçbir şekilde etkilemeyeceği belirtildi.  
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Saat 10:00’da Nisan dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak 

Tüketici güven endeksi alt kalemlerinden olan işsiz sayısı beklenti endeksinde Ağustos 

2018’den beri yaşanan kötüleşmenin ardından Nisan ayında bir iyileşme dikkat 

çekmişti. Ancak Mayıs itibariyle endeksin yeniden önemli bir düşüş gösterdiği 

görülüyor. Buna göre Mayıs ayında söz konusu endeks 2012 yılından beri en düşük 

seviyesine gerileyerek 56,3 oldu. Bir önceki aya göre de %11,3 düşüş kaydetti. Kapasite 

Kullanım oranlarında ise bir süredir yükselişin devam ettiği takip ediliyor. Buna göre 

mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’nın Mayıs ayında %75 seviyesinden %76,1’e artış 

kaydettiği dikkat çekmişti. Yakın dönem indikatörlerinin Mayıs ayına ilişkin nispeten 

karışık bir resmi işaret etmesine rağmen, işsizlik oranlarındaki kötüleşmenin bir miktar 

durulması beklenebilir. 

Saat 11:00’da Haziran Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri 

açıklanacak 

Mayıs ayı itibariyle, 12 aylık kümülatif olarak baktığımızda, bütçe açığı 103,9 milyar 

TL’den 118,7 milyar TL’ye (GSYİH’nin %3.1’i) yükseliş gösterdi. Faiz dışı açık ise, 12 aylık 

birimli rakamlarda 17 milyar TL açıktan 29,8 milyar TL açığa kötüleşme kaydetti. 

Haziran ayı nakit bütçe verilerine bakıldığında merkezi yönetim bütçe istatistiklerinde 

de bir miktar iyileşmenin ön plana çıktığı görülebilir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçtiğimiz hafta Cuma günü, 

Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu Mayıs en "BB-" seviyesine 

düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.  Not indirimi sonrasında TL 

üzerinde hafifi bir satış baskısı oluşurken, USDTRY paritesi yeniden 5,70 seviyesi üzerine 

yerleşti.  Yeni TCMB Başkanı Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanlığına atanmasının 

ardından verdiği ilk röportajında, mevcut gelişmelerin para politikasında hareket için bir 

manevra alanı oluştuğuna işaret ettiğini belirtmesi ve makul bir reel getirinin korunduğu 

bir çerçeveyi esas alacaklarını belirtmesi sonrasında ise TL üzerinde önemli bir hareketlilik 

oluşması. Ancak diğer yandan, AB ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik uygulamayı planladığı 

yaptırımlara ilişkin gelen haber akışı, TL varlıklar üzerinde baskı yaratma potansiyeli 

taşıyor.  

Cuma günü 5,70 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi, Dünden bu yana 5,70 – 5,73 

seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izliyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğimiz 

üzere, USDTRY paritesi kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu 

noktada, USDTRY paritesinin 5,60 seviyesi altına gerilemesini beklememekle birlikte, 

trend kırılması sonrasında yükseliş eğiliminin korunabileceğini ve mevcut yükseliş 

hareketinin kısa vadede 5,80 seviyesine doğru sürebileceğini düşünüyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri yakından 

izlenecek. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Powell Paris’te katılacağı bir yemekte ‘Kriz 

Sonrası Dönemde Para Politikalarına Bakış Açısı’  konulu bir konuşma gerçekleştirecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta içerisinde etkili olan satış baskıları ile birlikte, 

aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, günlük grafiğindeki düşüş kanalını 

yukarı yönlü kıran EURUSD paritesi, 1,12 seviyesi altından 1,1280 seviyesi üzerine doğru 

yükselişe geçti.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1260 seviyesi civarında hareket ediyor. Kısa 

vadeli teknik gösterge ve formasyonları incelediğimizde, paritenin bugün içerisinde 

1,1250 seviyesi üzerinde tutunabileceğini ve 1,1220 – 1,1270 seviyeleri arasındaki seyrini 

sürdürebileceğini görüyoruz. Ancak bu noktada, 1,12 seviyesinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda paritedeki düşüş eğiliminin hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. Euro 

Bölgesine yönelik artan riskler, Avrupa Merkez Bankası’nın Christine Lagarde 

başkanlığında güvercin tavrını sürdürebileceği -- hatta maliye politikasının da ekonomiyi 

canlandırma çabalarına dahil olabileceği beklentisi -- ve piyasalarda Fed’in faiz 

indireceğine yönelik güçlü fiyatlamaların dolar endeksi üzerinde bir yükseliş potansiyeli 

oluşturabileceği gibi beklentiler, EURUSD paritesindeki düşüş eğiliminin önümüzdeki 

dönemde 1,12 seviyesi altına doğru devam edebileceğini işaret ediyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri yakından 

izlenecek. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Powell Paris’te katılacağı bir yemekte ‘Kriz 

Sonrası Dönemde Para Politikalarına Bakış Açısı’ konulu bir konuşma gerçekleştirecek. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de gerçekleştirdiği konuşmalarında 

küresel büyüme konusundaki belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeye devam 

ettiğini belirtmesi ve Haziran toplantısından bu yana belirsizliklerin görünümü olumsuz 

etkilemeyi sürdürdüğünü ifade etmesi sonrasında dolar endeksindeki satış baskılarının 

hızlandığı görüldü.  Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte yeniden 1400 seviyesi üzerine 

yerleşen ons altın, 1427 seviyesi üzerine kadar yükseldi.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1413 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde ons altının grafiğinde bir üçlü tepe formasyonu 

oluştuğunu belirtmiştik. Ancak cuma ve pazartesi günkü fiyat hareketleri ile birlikte söz 

konusu formasyonunun üçlü tepeden yükselen üçgene evirilmiş oluğunu görüyoruz. Bir 

devamlılık formasyonu olan yükselen üçgen formasyonu bize, 1425 direncinin yukarı 

yönlü kırılması ile birlikte ons altındaki yükseliş hareketinin hızlanabileceğini ve 1450 

seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ediyor. Bu noktada, 1425 direncini yakından 

takip ediyor olacağız.  

Bugün ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri yakından 

izlenecek. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Powell Paris’te katılacağı bir yemekte ‘Kriz 

Sonrası Dönemde Para Politikalarına Bakış Açısı’ konulu bir konuşma gerçekleştirecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,014 %0.0 %1.3 %4.4 %15.2 %20.2

DAX 12,387 %0.5 -%1.2 %2.4 %13.3 %17.3

FTSE 7,532 %0.3 -%0.2 %2.5 %9.7 %11.9

Nikkei 21,686 -%0.7 %0.0 %2.0 %4.8 %7.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,098 -%2.3 -%2.5 %7.0 %4.2 %6.4

Çin 2,942 -%0.1 %0.4 %2.0 %14.3 %17.9

Hindistan 38,897 %0.3 %0.7 -%1.1 %7.4 %8.1

Endonezya 6,418 -%0.3 %0.2 %2.4 -%0.2 %3.3

Rusya 2,756 -%0.8 -%2.3 %0.6 %13.2 %16.3

Brezilya 103,803 -%0.1 -%0.3 %5.9 %10.0 %18.1

Meksika 43,064 %1.0 -%1.2 -%0.2 -%1.7 %3.4

Güney Afrika 57,537 %0.5 -%0.3 -%1.1 %7.0 %9.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2.3 -%9.2 -%17.0 -%31.8 -%50.1

EM VIX 15 -%3.4 -%12.4 -%24.6 -%23.7 -%38.8

MOVE 62 -%1.4 -%2.1 -%23.4 %16.8 -%7.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7147 -%0.1 -%0.3 -%3.1 %4.9 %8.0

Brezilya 3.757 %0.5 -%1.3 -%3.6 %1.0 -%3.0

Güney Afrika 13.9039 -%0.4 -%1.9 -%6.2 %1.2 -%3.1

Çin 6.8778 %0.0 -%0.1 -%0.7 %1.7 a.d.

Hindistan 68.5462 -%0.2 -%0.2 -%1.8 -%3.5 -%1.8

Endonezya 13919 -%0.6 -%1.3 -%2.8 -%1.2 -%3.3

CDS *

Türkiye 399.1 -11.1 1.9 -84.8 28.3 37.5

Brezilya 128.1 -1.2 -16.0 -37.4 -54.5 -79.4

Güney Afrika 160.1 -1.7 -7.3 -42.0 -43.4 -62.9

Endonezya 86.2 -0.5 -2.5 -16.6 -42.4 -51.2

Rusya 106.7 -1.5 -4.4 -17.0 -33.4 -46.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17.2 0.2 1.0 0.0 0.5 0.8

Brezilya %7.2 0.0 0.0 -0.7 -2.0 a.d.

Hindistan %6.4 -0.1 -0.1 -0.5 -0.8 -0.9

Endonezya %7.1 -0.1 -0.1 -0.6 -0.9 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.5 0.13 0.51 -0.25 0.15 0.42

Brezilya %4.5 0.01 -0.05 -0.31 -1.18 -0.62

Güney Afrika %4.1 -0.03 0.04 -0.35 -0.98 -0.98

Endonezya %3.3 -0.01 0.01 -0.21 -1.12 -1.24

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.48 -%0.4 %3.7 %7.2 %9.6 %23.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.58 -%1.0 %3.3 %13.5 %14.3 %31.2

Altın - USD / oz 1413.5 %0.1 %1.0 %5.5 %9.7 %10.3

Gümüş - USD / t oz. 15.29 %0.9 %2.1 %3.3 -%2.1 -%1.6

Commodity Bureau Index 405.36 -%0.1 %0.2 -%1.6 -%1.4 -%0.9

* 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. 

 

 

 

 


