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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %1,4’lük 

düşüşle 1.524 puandan tamamladı.  

Cuma günü 90,80 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, günü 

%0,6’nın üzerinde bir yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki 

güçlenme paralelinde GOÜ para birimlerinde satıcılı bir seyir hakimken, 

TL’nin Brezilya realinin ardından dolar karşısında en fazla değer 

kaybeden ikinci GOÜ para birimi olduğu takip edildi. Bu çerçevede 7,50 

seviyesi üzerine çıkan USDTRY paritesi, Cuma günü 7,51 seviyesini test 

etmesinin ardından günü 7,4623 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 332,60 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi 

ise %13,43 seviyesine yükseldi. Bu sabah saatlerindeki görünüme 

baktığımızda Asya borsaları ve ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir resmin 

ön plana çıktığı görmekteyiz. 

Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri 

bulunmuyor. Bugün ABD’de Martin Luther Kin günü nedeniyle piyasalar 

kapalı olacak. 

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günkü 

yorumumuzda; “1552-1567 aralığı önemli bir direnç halini aldı. 1520 

desteğine geri çekilmek suretiyle kısa vadede yataya dönebileceğimizi 

düşünüyoruz.” demiştik. Cuma günü en düşük 1516 seviyesini gördük ve 

1524 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdik. 1540 seviyesi kısa vadede 

önemli bir direnç haline geldi. 1540 yeni direncimiz olarak 1500 

psikolojik ve 1494 ise yatay düzeltme seviyesi olarak destek arayışının 

yeni hafta ile birlikte devam etmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

18 – 22 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe 

gerçekleşmelerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ ANHYT – 2020 yılı brüt prim verilerini açıkladı. 

▪ ANSGR – 2020 yılı brüt prim verilerini açıkladı. 

▪ AYGAZ – McKinsey ile dağıtım faaliyetlerinde Stratejik işbirliği 

kurulması hk.  

▪ HLGYO – 4Ç20 konut satış verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Ocak   Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                Aralık Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri

                TCMB Ocak Beklenti Anketi sonuçları

19 Ocak   Hazine ihaleleri (15ay kuponsuz, 5 yıl TLREF endeksli)

                Kasım Konut Fiyat Endeksi

20 Ocak   Aralık Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri 

21 Ocak   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (8 - 15 Ocak)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (8 - 15 Ocak)

                Ocak Tüketici Güven Endeksi

                Para Politikası Kurulu toplantısı

22 Ocak  S&P Türkiye değerlendirmesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.547 -%0,8 %1,6

BIST-30 1.681 -%1,0 %0,2

Banka 1.586 -%1,4 -%2,6

Sanayi 2.494 -%0,5 %3,8

Hizmet 1.244 -%0,8 %1,3

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 14,74 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,27 13,12 13,29

Kur

USD/TL 7,39 %1,6 -%6,1

EUR/TL 8,98 %0,5 -%6,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,19 %1,1 -%6,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 197 196 216

Ortalama işlem hacmi * 6,35 6,43 5,60

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 1,01x 0,89x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,48x 0,43x

FD/Satışlar 0,87x 1,05x 0,91x

FD/FAVÖK 5,9x 6,2x 5,2x

Kar büyümesi -%9,0 %55,2 %32,6

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

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_18_-_22_Ocak.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

18-22 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı  

TCMB Ocak 2021 Beklenti Anketi sonuçları: 

• 2021 yılı TÜFE beklentileri %11,15 olarak oluştu. Söz konusu seviye, TCMB’nin 

%9,4 tahminin oldukça üzerinde bir yeri işaret ediyor. 28 Ocak’ta TCMB Başkanı 

tarafından sunumu yapılması beklenen çeyrek dönemli Enflasyon Raporu ve 

ardından gerçekleştirilecek soru-cevap bölümünün ayın en önemli para politikası 

iletişim kanalı olacağını düşünüyoruz. Zira söz konusu raporda, orta vadeli 

enflasyon tahmin patikasına ilişkin daha detaylı ve ek bilgiler görmeyi bekliyoruz. 

• Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde hafif gerileme kaydedildi. 12 ve 24 aylık 

ileriye yönelik enflasyon tahminleri %10,84 ve %9,24 seviyelerinden sırasıyla 

%10,53 ve %9,24 seviyelerine revize edildi. 

• Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde de hafif bir gerileme izledi. 5 ve 10 yıllık 

enflasyon tahminleri %7,09 ve %6,09 olarak gerçekleşti. Ancak halen TCMB’nin %5 

olan resmi enflasyon hedefi göz önüne alındığında önemli bir kredibilite 

boşluğunu ifade ediyor.  

• 21 Ocak’ta gerçekleştirilen PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliği 

beklenmiyor. Piyasa katılımcıları ayrıca 3-aylık süre içerisinde politika faizinin sabit 

kalmasını bekliyorlar. 

• … ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlanması bekleniyor. 6 ay 

içerisinde politika faizinde 100 baz puan, 12 aylık süre içerisinde ise toplam 375 

baz puan faiz indirimi bekleyişleri mevcut. 

• 2021 ylıında GSYİH reel büyümesinin %3,9 olması bekleniyor. Gelecek sene için ise 

büyüme tahminleri %4,3. 

• 2021 yılında cari işlemler açığının 24 milyar dolar’a , gelecek yıl ise 22,3 milyar 

dolar’a gerilemesi bekleniyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe 

gerçekleşmelerini açıkladı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 

Buna göre Aralık ayında tüm ödeneklerin serbest bırakılması ile beraber beklendiği üzere 

yüksek bir bütçe açığı kaydedildi. 40,7 milyar TL’l,k aylık bütçe açığı, 2020 yılı bütçe açığını 

172,7 milyar TL’ye (GSYİH’nın %3,6’sı)  yükseltti. Bilindiği üzere Ekim ayında revize edilen 

YEP’de bütçe açığının GSYİH’ye oranı %4,9 olarak belirlenmişti. Söz konusu seviyenin 1,3 

yüzde puan altında bir gerçekleşme kaydedilirken, gelecek seneye ilişkin %4,3 oranındaki 

hedefinde aşağı yönlü revize edilmesi düşünülebilir. 2020 yılı faiz dışı açık ise GSYİH’nın 

%0,8’i olarak gerçekleşti. Aralık ayına gelindiğinde vergi gelirleri tarafında iç talepteki 

güçlü seyrin devamı ile özellikle ÖTV ve KDV gelirlerinde Aralık ayında yıllık %54,8 ve 

%74,6 oranlarında artış kaydetti. Hazine’nin takas ihalelerinde elde ettiği gelirlerin de 

katkısıyla faiz gelirleri kaleminde de 5 milyar TL’nin üzerinde gelir yazıldığı takip edildi. 

Gelirlerdeki güçlü performansa rağmen oldukça yüksek aylık açık kaydedildiği dikkat 

çekiyor. Bu çerçevede giderler tarafında özellikle faiz dışı harcamalar tarafında Aralık 

ayında %32,8 artış yaşanırken, mal ve hizmet alımı giderlerinde %28, cari transferlerde 

%37,5 artış yaşandı. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_18_-_22_Ocak.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Hayat Emeklilik - Şirket’in 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt prim 

üretimi, hayat dalı 1.684.083.167,65.-TL, hayat dışı 998.199,10.-TL olmak üzere toplam 

1.685.081.366,75.-TL olarak gerçekleşmiştir. Hayat dalı primleri yıllık bazda %37 

artarken, hayat dışı dalı yıllık bazda %5 azaldı. 

Anadolu Sigorta – Şirket 2020 yılı brüt prim verilerini 8.015.704.097 TL olarak açıkladı. 

Açıklanan brüt prim verisi yıllık bazda %21 artışı işaret etmektedir. 

Aygaz - Şirketin mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve 

giderek büyüyen kargo dağıtım sektöründeki  %100'üne sahip olduğu Aygaz Aykargo 

Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin 

yürütülmesi amacıyla, Aygaz, Aykargo ve McKinsey Grubu (‘McKinsey') arasında 

stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak 15.01.2021 tarihinde Ortaklık Çerçeve 

Sözleşmesi (Sözleşme)  imzalanmıştır. Sözleşme ile işbirliğinin ana unsurları belirlenmiş 

olup, taraflarca ilk 5 yılda Aykargo'ya toplam 75 milyon ABD Doları sermaye konulması 

suretiyle yatırım yapılması ve ortaklık yapısının %80 Aygaz, %20 McKinsey olarak 

belirlenmesi öngörülmüştür. Bu dönemde McKinsey tarafından Aykargo'ya üstlendiği 

yatırım tutarı kadar teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması 

öngörülmektedir. Ayrıca beşinci yılın sonundan itibaren McKinsey'e sahip olduğu 

payları belirli dönem ve koşullarda halka arz ve/veya Aygaz'a satma opsiyonu verilmesi 

suretiyle çıkış hakkı, Aygaz'a da ön alım hakkı ve satın alma opsiyonu tanınması kabul 

edilmiştir. İşbirliğinin detaylarına ilişkin tamamlayıcı ek sözleşmelerin ise 15 Nisan 2021 

tarihine kadar imzalanması planlanmaktadır. 

Halk GYO - Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 4. çeyrek (01.10.2020-

31.12.2020) dönemine ilişkin satış rakamları açıklandı. Bizimtepe Aydos Projesi'nde 

(Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 527,04 m² satılabilir alana sahip, 

6 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.771.640.-TL tutarla satılmıştır. Erzurum Şehristan 

Konutları Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 780,71 m² 

satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.580.504-TL tutarla satılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ocak 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Cuma günkü bültenimizde dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesini 

beklediğimizi ifade etmiştik. Beklentimiz doğrultusunda yükseliş eğilimini koruyan dolar 

endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 90,80 seviyesine kadar çıktı ve günü 

90,77 civarından yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki güçlenme paralelinde 

gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir hakimken, TL’nin Brezilya realinin 

ardından dolar karşısında en fazla değer kaybeden ikinci GOÜ para birimi olduğu takip 

edildi. Bu çerçevede 7,35 seviyesi üzerinden yükselişe geçen USDTRY paritesi, Cuma 

günü 7,51 seviyesini test etmesinin ardından günü 7,4623 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 332,60 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise 

%13,43 seviyesine yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,47 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler USDTRY paritesinin 7,50 seviyesini test edebileceğinin sinyalini 

veriyor. Hatırlanacağı üzere USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta içinde birkaç defa 7,50 

seviyesi üzerini denemiş ancak bu seviye üzerinde kalıcı olamamıştı. Kısa vadede kurun 

7,50 seviyesini aşıp aşamayacağını takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması durunda 7,55 

ve 7,60 seviyeleri ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise mevcut durumda 

7,3490 seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalamanın önemli bir destek 

olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz.  

Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bugün 

ABD’de Martin Luther Kin günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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EUR/USD 

Cuma günkü bültenimizde, dolar endeksindeki düşüş hareketlerinin sınırlanmaya 

devam ettiğini ve teknik göstergelerin endeksteki yükseliş hareketinin sürebileceğinin 

sinyalini verdiğini belirtmiş, bu çerçevede EURUSD paritesindeki düşüş eğiliminin 1,21 

seviyesi altında doğru devam etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Beklentimiz 

doğrultusunda yükselişini hızlandıran dolar endeksi 90,80 seviyesine kadar tırmanırken, 

1,21 seviyesi altına inen EURUSD paritesi ise 1,2075 seviyesine kadar inmesinin 

ardından günü 1,2077 civarından düşüşle kapattı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2070 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz 

hafta başında kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, zayıf 

görünümünü koruyor.  Kanal kırılması hareketi aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir. 

Diğer yandan dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Teknik 

göstergeler, dolar endeksinin kısa vadede 91 seviyesi üzerini hedef alabileceğinin 

sinyalini veriyor. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri ve kanal 

kırılması sonrasında parite etkili olmaya devam eden aşağı yönlü düzeltme hareketini 

göz önünde bulundurarak paritenin düşüş eğilimini kısa vadede 1,20 seviyesine doğru 

sürdürebileceği görüşündeyiz.   

Bugün yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bugün ABD’de 

Martin Luther Kin günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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XAUUSD 

Cuma günkü ons altın analizimizde, dolar endeksinin yükseliş hareketini sürdüreceğine 

ilişkin beklentimiz çerçevesinde ons altın fiyatlarının kısa vadede 1860 seviyesi altında 

kalmaya devam etmesini ve düşüş eğilimini korumasını beklediğimizi belirtmiştik. Cuma 

günü 1825 seviyesi altına kadar gerileyen ve 1823,46 seviyesini test eden ons altın, 

günü 1827,82 seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde, dolar endeksindeki güçlenme paralelinde ons altındaki düşüş 

eğiliminin de hız kazanmış olduğu takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cuma günkü 

bültenimizde, ons altının önümüzdeki dönemde düşüş eğilimini 1810 seviyesine doğru 

genişletebileceği görüşünde olduğumuzu ifade etmiştik. Beklediğimiz hareketi 

gerçekleştiren ons altın bu sabah saatlerinde 1810,44 seviyesine kadar indi. Teknik 

görünüme baktığımızda 1810 seviyesinin kısa vadeli bir destek konumunda olduğunu 

görüyoruz. Dolayısı ile bugün içerisinde 1810 seviyesi üzerinde bir tutunma çabası 

görebiliriz. Ons altında kısa vadede 1810 – 1860 bandında bir seyir görmeyi 

beklemekteyiz.   

Bugün yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bugün ABD’de 

Martin Luther Kin günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.768 -%0,7 -%1,5 %1,6 %16,9 %0,3

DAX 13.788 -%1,4 -%1,9 %1,2 %6,7 %0,5

FTSE 6.736 -%1,0 -%2,0 %3,2 %7,1 %4,3

Nikkei 28.519 -%0,6 %3,7 %6,6 %25,7 %3,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.524 -%1,4 -%1,0 %8,2 %28,3 %3,2

Çin 3.566 %0,0 -%0,1 %5,1 %11,0 %2,7

Hindistan 49.035 -%1,1 %0,5 %4,4 %32,5 %2,7

Endonezya 6.373 -%0,9 %1,8 %4,4 %25,5 %6,6

Rusya 3.451 -%1,1 -%0,1 %5,4 %24,4 %4,9

Brezilya 120.349 -%2,5 -%3,8 %2,0 %17,0 %1,1

Meksika 45.892 -%0,4 -%1,8 %4,6 %26,3 %4,1

Güney Afrika 63.550 -%0,5 %0,0 %6,3 %13,7 %7,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 24 %4,7 %12,9 %6,3 -%12,3 %7,0

EM VIX 25 %5,0 %10,0 %4,1 -%11,1 -%0,3

MOVE 45 -%2,4 %0,7 -%6,2 -%4,1 -%7,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4726 %1,5 %1,6 -%4,6 %9,0 %0,4

Brezilya 5,3003 %1,8 -%2,2 %4,3 -%1,3 %2,0

Güney Afrika 15,2313 %0,9 -%0,4 %2,4 -%8,2 %3,7

Çin 6,4809 %0,1 %0,1 -%0,9 -%7,3 -%0,7

Hindistan 73,0663 %0,0 -%0,2 -%0,8 -%2,8 %0,0

Endonezya 14020 -%0,3 %0,0 -%0,7 -%3,9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,4 0,2 0,3 0,0 a.d. 0,5

Brezilya %7,6 0,1 0,1 0,4 0,9 a.d.

Hindistan %6,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Endonezya %6,2 0,0 0,0 0,1 -0,9 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,8 0,09 0,21 -0,07 a.d. 0,37

Brezilya %3,6 0,06 0,14 0,30 -1,20 0,35

Güney Afrika %4,5 0,08 0,18 0,31 -1,03 a.d.

Endonezya %2,1 -0,01 -0,03 0,04 -0,50 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55,1 -%2,3 -%1,6 %8,6 %25,8 %6,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,36 -%2,3 %0,2 %10,0 %27,1 %7,9

Altın - USD / oz 1829,9 -%1,2 -%0,3 -%1,2 %0,9 -%3,4

Gümüş - USD / t oz. 24,866 -%3,6 %0,9 %1,2 %26,3 -%5,9

Commodity Bureau Index 455,31 %0,3 %1,4 %4,5 %25,1 %2,6

* 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. 


