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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

ABD ve Çin ticaret geriliminde birinci faz ticaret anlaşmasına 

varılmasıyla küresel hisse senetleri değer kazanmaya devam ederken, 

BİST-100 endeksi de 122.482 puanı test ederek rekor tazelemesinin 

ardından dünü %0,05’lik yükselişle 121.000 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişe bankacılık hisseleri öncülük etti. Bugün yurt içi 

piyasalarda Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ve Konut Fiyat 

Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesinden gelecek olan 

Aralık ayı TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Sanayi 

Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek. Bu sabah 

saatlerinde küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisini sürdürmekte 

olduğu görülüyor. Bu çerçevede ABD vadelilerinde ve Asya 

piyasalarında alıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan ülke 

para birimleri ise dolar karşısında hafif satıcılı bir seyir izliyor. Türkiye 5y 

CDS priminin ise 243 seviyesine gerilediği görülüyor. Bu gelişmeler 

ışığında BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını 

bekliyoruz. 

Endeksteki görünümü teknik açıdan incelediğimizde ise, dün TL bazlı 

tarihi zirveyi gün içi kırdık ama devamında yeni alıcı gelmemesi 

nedeniyle son bir haftaki düşük momentuma geri döndük. Dünkü 

yükselemeyiş sonrasında bugün tepki ile açılıp dünkü gün içi 

kayıpların bir kısmını yerine koyabilir. 121.500 burada sınırlı tepkinin 

gelebileceği tepki noktası olabilir. 120.800 üzerinde yükselen seans içi 

yükselen trend içerisinde kalıp güçlenebilirsek 122.700’de grafiklerde 

mümkün gözüküyor. Fakat öncelikle desteklerin güçlenmesi katılımın 

görülmesi gerekiyor. 120.800 desteği kırılırsa; 120.000 ana destek ve 

stop seviyemiz kısa vadeli pozisyonlar için. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ve 

Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. 

▪ PPK politika faizini 75 baz puan indirdi. 

▪ Haftalık yabancı net portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH 

değişimi (3 – 10 Ocak). 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akiş GYO - Tahsisli Sermaye Artışı hk. 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 10 Ocak haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.   

▪ İş Bankası – Sermaye benzeri kredi ihracını tamamladı. 

▪ Odaş Enerji – SPK şirketin %104 bedelli sermaye artırımını 

onayladı. 

▪ Pegasus – 2020 yılı beklentilerini muhafaza etti. 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Ocak     Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                  Kasım Konut Fiyat Endeksi

23 Ocak     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (10 - 17 Ocak)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Ocak)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 121,001 %0.1 %2.6

BIST-30 146,641 %0.0 %2.1

Banka 176,872 %1.1 %4.9

Sanayi 144,716 -%0.2 %1.9

Hizmet 91,236 -%0.3 %2.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13.50 13.50 15.50

AOFM 11.11 11.83 13.94

2 yıllık bono faizi 10.23 10.33 12.34

10 yıllık bono faizi 10.90 11.09 15.70

Kur

USD/TL 5.87 -%0.2 %0.6

EUR/TL 6.55 %0.2 %0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.21 %0.0 %0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 211 195 175

Ortalama işlem hacmi * 3.59 3.35 2.53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 6.7x 5.7x

PD/DD 0.93x 0.97x 0.86x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.62x 0.55x

FD/Satışlar 0.99x 0.95x 0.88x

FD/FAVÖK 5.7x 5.2x 4.7x

Kar büyümesi %13.6 %25.7 %17.8

Özsermaye karlılığı %14.6 %14.9 %15.7

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  

Saat 10:00’da Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ve Konut 

Fiyat Endeksi açıklanacak 

• 2019 Ekim ayı itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 117,9 milyar dolar olarak açıklandı. 

GSYİH’ya oranı olarak bakıldığında ise %15,7 gibi düşük bir seviye görülüyor. Ancak 

burada önemli olan “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle 

orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz 

konusu rakam 2019 Ekim ayı itibariyle 167,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu 

rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 156 

milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, 

önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin yıllık dış 

finansman ihtiyacına ulaşabiliyoruz. Bu durumda Türkiye’nin önümüzdeki 12 yılık 

süreçteki dış finansman ihtiyacını 157 milyar olarak hesaplıyoruz. (GSYİH’ye oranı 

%20,9) 

• Konut fiyat endeksi cephesinde ise Ekim ayı konut fiyat endeksi bir önceki aya göre 

%0,8 oranında artış kaydederken, yıllık artış %6,7 olarak gerçekleşti. Konut 

fiyatlarındaki artışın halen yıllık enflasyonun oldukça altında kalmaya devam ettiği 

görülüyor. 

PPK politika faizini 75 baz puan indirdi 

Para Politikası Kurulu, politika faizini 75 baz puan kadar indirme kararı aldı. Bu durumda 

%12 olan bir hafta vadeli repo faizi %11,25’e indirildi. Piyasa tahminlerinin ise herhangi 

bir değişiklik beklemeyen katılımcıların yanında, ölçülü faiz indirimi (50-100bps) 

beklentilerinin de olduğu bir resmi çizdiği görülmüştü. Kurum beklentimiz ise herhangi 

bir politika faizi değişikliği olmayacağı yolundaydı. 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 verdiği 

yönünde bir değerlendirmemiz olmuştu.  Ancak PPK bugünkü karar notunda da söz 

konusu söylemi tekrarlarken, ifadenin gelecek dönemde verilere bağlı olarak indirim 

sürecinin devam edebileceğini işaret ettiğini anlıyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Haftalık yabancı net portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH değişimi 

(3 – 10 Ocak) 

• 3-10 Ocak haftasında standart portföy kanallarından yabancı yatırımcı çıkışlarının 

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

piyasalarından sırasıyla 108 milyon dolar ve 138 milyon dolar (repo işlemleri hariç) net 

yabancı çıkışı görüldü. Böylece son bir sene içerisinde hisse senedi piyasasına sadece 

0,3 milyar dolar net yabancı girişi yaşanırken, tahvil piyasasından 3,3 milyar dolar çıkış 

yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise %10,4 ile en 

düşük seviyesinde kalmaya devam etti. 

• Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 1,6 milyar dolar artış yaşandı. 

(EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak). Artışın kurumlar kaynaklı olduğu 

görüldü. Hanehalkı DTH’larında ise önemli bir değişim takip edilmedi.  

tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Ocak_2020.pdf
tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Ocak_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akiş GYO – Şirket yönetim kurulu, Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 

430.091.850 TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850 TL'ye artırılmasına, 

Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, 

tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 

35.000.000 TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış 

yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Prosedürü" ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek olan pay satış 

fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına karar verdi. 

Bankacılık Sektörü – BDDK 10 Ocak haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı.  

Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 3 – 10 Ocak 

haftasında %13,6’dan %15,2’ye yükseldi. Sektör detayına baktığımızda kamu 

bankalarındaki büyüme %10,3’ten %10,9’a çıkarken, özel bankalardaki büyüme %16,3’ten 

%18,9’a doğru hızlandı. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari kredilerdeki büyüme 

ise aynı hafta içerisinde %6,6’dan %9,2’ye çıktı. Kamu bankalarında ticari kredi büyümesi 

%5,3’ten %6,5’e yükselirken, özel bankalardaki büyüme ise %7,9’dan %11,6’ya önemli bir 

hızlanma kaydetti. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise 

bankacılık sektörü genelinde %31,9 ile bir önceki hafta kaydedilen %32,7’lik büyümeye 

göre bir gerilemeyi işaret ederken; kamu bankalarındaki büyümenin %26,9’dan %24,9’a 

indiğini ve özel bankalardaki büyümenin ise %36,5 ile önemli bir değişim kaydetmediğini 

gözlemledik. Mevduat tarafına gelindiğinde ise 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış 

ortalamalarda büyümenin %29,3’ten %21,7’ye sert bir gerileme yaşadığını görüyoruz. 

Sektör detayına baktığımızda; kamu bankalarında büyüme %37,1’den %24,9’a inerken, 

özel bankalardaki büyüme ise %24,2’den %19,7’ye geriledi. 

İş Bankası – Bloomberg’de yer alan haberde, 750 milyon ABD Doları tutarında sermaye 

benzeri kredi ihracını tamamlandığı ve tahvilde getiri %7,75 olarak fiyatlandığı açıklandı. 

Yapılan işlemin İş Bankası’nın sermaye yeterliliği oranına 120 baz puan katkısı olacaktır. 

Odaş Enerji – SPK şirketin %104 bedelli sermaye artırımını onayladı. Yapılacak sermaye 

artırımı ile şirket sermayesini 294,7 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltecek. 

Pegasus – Şirket yönetimi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı'nda halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik 

yoğunluğu nedeniyle mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin 

başvurularının bu aşamada uygun olarak değerlendirilemeyeceğini bildirmesi üzerine 

yaptığı değerlendirme neticesinde, Pegasus’un 13 Ocak 2020 tarihinde açıkladığı 2020 

yılı finansal ve operasyonel beklentilerinde bir değişiklik ön görmediğini bildirdi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Para Politikası Kurulu, politika faizini 75 baz puan kadar indirme kararı aldı. Bu durumda 

%12 olan bir hafta vadeli repo faizi %11,25’e indirildi. Piyasa tahminlerinin ise herhangi 

bir değişiklik beklemeyen katılımcıların yanında, ölçülü faiz indirimi (50-100bps) 

beklentilerinin de olduğu bir resmi çizdiği görülmüştü. Kurum beklentimiz ise herhangi 

bir politika faizi değişikliği olmayacağı yolundaydı. Karar sonrasında TL’de oluşan ilk 

reaksiyonun pozitif olduğunu gördük. Faiz kararı sonrasında 5,8750 seviyesinden 5,85 

seviyesine gerileyen kur, daha sonra 5,86 seviyesi civarında stabilize oldu.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,8570 seviyesinden işlem görüyor. Dün ABD’den 

gelen güçlü Perakende Satışlar verileri sonrasında 97 seviyesinden 97,35 seviyesine 

doğru yükselişe geçen dolar endeksi, bu sabah saatlerinde 97,33 seviyesinden işlem 

görüyor. Bunula birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif satıcılı 

bir seyir izliyor. Türkiye 5y CDS priminin ise 243 seviyesine gerilediği görülüyor. USDTRY 

paritesi, geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana 5,85 – 5,90 bandı arasında 

hareket etmekte. Bu noktada 5,85 seviyesinin de önemli bir destek olarak ön plana 

çıktığını görüyoruz. Teknik görünüm çerçevesinde, kuru kısa vadede 5,85 – 5,90 

bandındaki hareketini devam ettirmesini beklemekteyiz. Ancak bu noktada, kurun 5,85 

seviyesi altında bir günlük kapanış gerçekleştirmesi ve bu desteği aşağı yönlü kırması 

durumunda kurdaki düşüş hareketinin 5,80 – 5,82 bandına doğru hızlanabileceğini 

belirtmek gerekir.  

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ve Konut Fiyat 

Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesinden gelecek olan Aralık ayı TÜFE 

verileri ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı 

verileri takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde 1,1173 seviyesine kadar yükselerek Temmuz ortasından bu yana en 

yüksek seviyesine yükselen EURUSD paritesi, daha sonrasında dolar endeksinde görülen 

yükseliş ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dün ABD’den gelen güçlü 

Perakende Satışlar verileri sonrasında 97 seviyesinden 97,35 seviyesine doğru yükselişe 

geçen dolar endeksi, EURUSD paritesinin 1,1170 seviyesi üzerinden geri çekilerek 1,1130 

seviyesi altını test etmesine neden oldu.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1137 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 1,11 – 1,1150 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz.  

Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan 

Aralık ayı Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün ABD’den gelen güçlü Perakende Satışlar verileri sonrasında 97 seviyesinden 97,35 

seviyesine doğru yükselişe geçen dolar endeksi, ons altın fiyatlarının da 1557 

seviyesinden yönünü aşağı çevirerek 1548’li seviyelere kadar gerilemesine neden oldu. 

Asya seansında ise dünkü kayıplarını silen ons altın yeniden 15556 seviyesi üzerine 

yükseldi.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1556,40 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler altın fiyatlarının bugün içerisinde 1548 – 1558 seviyeleri arasında 

hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan 

Aralık ayı Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri 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 3.317 %0,8 %1,3 %3,9 %11,1 %2,7

DAX 13.429 %0,0 -%0,5 %1,1 %8,8 %1,4

FTSE 7.610 -%0,4 %0,2 %1,1 %1,0 %0,9

Nikkei 23.933 %0,5 %1,3 -%0,1 %12,0 %1,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 121.001 %0,1 %2,6 %8,9 %21,2 %5,7

Çin 3.074 %0,1 -%0,5 %1,8 %5,0 %0,9

Hindistan 41.933 %0,0 %0,8 %1,4 %6,9 %1,6

Endonezya 6.286 -%0,2 %0,0 %0,5 -%1,9 -%0,4

Rusya 3.157 %0,8 %1,3 %4,8 %16,4 %3,7

Brezilya 116.704 %0,2 %0,7 %3,6 %12,4 %0,9

Meksika 45.303 %1,9 %1,6 %2,0 %6,5 %4,0

Güney Afrika 58.217 %0,3 %1,9 %1,6 %1,0 %2,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%0,8 -%1,8 %1,5 -%4,2 -%10,6

EM VIX 14 -%4,8 -%7,3 -%7,9 -%8,8 -%17,6

MOVE 51 -%3,5 -%16,4 -%10,5 -%18,3 -%13,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8595 -%0,3 -%0,3 %0,2 %2,6 -%1,5

Brezilya 4,1839 %0,0 %2,3 %3,1 %11,0 %3,8

Güney Afrika 14,4149 %0,2 %1,4 %0,4 %3,3 %3,0

Çin 6,8789 -%0,2 -%0,8 -%1,6 %0,0 -%1,2

Hindistan 70,9337 %0,2 -%0,4 -%0,1 %3,2 -%0,6

Endonezya 13643 -%0,4 -%1,5 -%2,6 -%2,1 -%1,6

CDS *

Türkiye 245,8 -4,6 -27,4 -42,1 -143,7 -36,3

Brezilya 97,7 -2,4 0,5 -0,6 -31,7 -2,0

Güney Afrika 167,6 0,0 6,8 -1,0 9,3 4,2

Endonezya 59,6 -1,3 -3,2 a.d. -26,5 a.d.

Rusya 60,0 -1,5 1,8 6,9 -45,7 4,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10,9 -0,2 -1,0 -1,6 -6,4 -1,3

Brezilya %6,9 0,1 0,1 0,0 -0,5 a.d.

Hindistan %6,6 0,0 0,1 -0,2 0,3 0,0

Endonezya %6,8 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,01 -0,33 -0,56 -1,68 -1,44

Brezilya %3,6 -0,04 -0,08 -0,12 -0,98 -0,15

Güney Afrika %3,8 -0,01 0,08 -0,22 -0,39 -0,08

Endonezya %2,9 0,00 -0,05 -0,02 -0,40 -0,03

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,62 %1,0 -%1,1 -%1,1 %0,4 -%2,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,52 %1,2 -%1,7 -%2,8 %1,6 -%4,2

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

Gümüş - USD / t oz. 17,939 -%0,3 %0,0 %5,4 %15,0 %0,1

Commodity Bureau Index 409,36 -%0,2 %0,4 %2,6 %1,2 %1,9

* 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. 

 

 

 

 

 


