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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Koronavirüs salgınına yakalananların sayısının 200.000’i aşması ile 

birlikte piyasalardaki panik havasının devam etmekte olduğunu 

görüyoruz. Bununla birlikte, Salı günü hükükmetlerden gelen 

kurtarma paketi açıklamları ile bilrikte değer kazanan global 

endeksler, dün kaznaçlarını silerek yeniden eksiye döndü. ABD’de 

borsalar %6’yı aşan sert kayıplar yaşarken, Avrupa borsaları da günü 

satıcılı tamamladı. BİST- 100 endeksi de, diğer gelişmekte olan ülke 

borsalarına paralel olarak düşüşünü sürdürdü ve günü %1,4’lük 

düşüşle 85,577 puandan tamamladı.  

Bugün 6 – 13 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri & 

para ve banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Mart Ayı 

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve ABD Şubat Ayı Conference Board 

Öncü Gösterge verileri açıklanacak. Piyasalardaki mevcut görünüme 

baktığımızda bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında satıcılı bir 

görünüm olduğunu, ABD endeks vadelilerinde ise %5’i aşan sert 

satışların ön plana çıktığın görüyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 

580,76 baz puana yükselidğini ve Türk lirasının bu sabah saatlerinde 

dolar karşısında zayıf bir seyir izlediği görülüyor. Bu doğrultuda 

BİST-100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını 

beklemekteyiz.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, son iki gündür 

Dolar bazlı 13.500 cent ve TL bazlı yatay bir önceki dip noktası olan 

83.500’de tutunma çabası devam ediyor. İki gündür destekte 

dengelenme var ama tepki yok. Tepkinin olmadığı ve desteklerin kırıldığı 

senaryo içeriisnde satış baskısı 73.000’ne kadar gerileyebilir. 83.500 

destek seviyesi aynı zamanda düşüşün toparlaması açısındanda önemli 

bir destek noktası olarak öne çıkacak. 83.500 üzerinde dengelenme aylık 

bazda 85.500 üzerinde kapanış yapılabilirse ancak yeniden 100.000 

denemesi görebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ekonomik önlemler paketi açıkladı. 

▪ Saat 14:30’da 6 – 13 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

& para ve banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ERBOS – Çinko oksit tesisinde kapasite düşürülmesi hk. 

▪ FROTO – Üretime ara verilmesi hk. 

▪ MAVI, VAKKO  Satış ve üretim faaliyetlerine ara verilmesi hk. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Mart     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mart)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (6 - 13 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 85.577 -%1,4 -%15,2

BIST-30 104.134 -%1,6 -%14,7

Banka 119.461 -%3,6 -%13,7

Sanayi 98.837 -%1,5 -%18,3

Hizmet 70.047 %1,3 -%14,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,25 12,25 15,50

AOFM 10,35 10,65 13,94

2 yıllık bono faizi 11,10 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 12,83 12,78 15,70

Kur

USD/TL 6,45 %4,9 %6,5

EUR/TL 7,09 %1,7 %8,0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,77 %3,3 %7,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 129 163 199

Ortalama işlem hacmi * 1,56 1,80 2,41

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8,9x 4,7x 3,9x

PD/DD 1,00x 0,64x 0,57x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x 0,35x

FD/Satışlar 0,86x 0,77x 0,71x

FD/FAVÖK 5,9x 4,2x 3,8x

Kar büyümesi -%10,4 %43,2 %18,3

Özsermaye karlılığı %11,9 %14,7 %15,3

Temettü verimi %3,3 %5,8 %7,4

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ekonomik önlemler paketi açıkladı  

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonucunda 

önlemler paketi açıkladı. Sözkonusu paketin toplam 100 milyar TL büyüklüğünde 

olduğu belirtildi. Buna göre;  

• Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, 

Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri 

için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran 

ödemeleri 6'şar ay erteleniyor. 

• Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulanmayacak.  

• Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, 

Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.  

• İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e indirildi. 

• En düşük emekli maaşı 1.500 T’ye yükseltilecek, emekli bayram ikramiyesi Nisan 

ayında ödenecek.  

• KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların 

bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelenecek ve 

gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.  

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması 

amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.  

• Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve 

sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve 

faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.  

• Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde 

önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat 

açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek  

• 500 bin TL’nin altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a 

çıkartacak, asgari peşinatı %10'a düşürülecek. 

• Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 

temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak. 

• Asgari ücret desteğini devam edecek. 

• Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi 

temin edilicek. 

Saat 14:30’da 6 – 13 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri & para ve banka istatistikleri açıklanacak 

28 Şubat – 6 Mart haftasında hisse senedi ve tahvil piyasalarından net çıkışlar 

sırasıyla 270 milyon dolar ve 405 milyon dolar (repo işlemleri hariç) oldu. Sonuç 

olarak yılbaşından beri toplam çıkış hisse senedi piyasasında 1,3 milyar dolar, tahvil 

piyasasında ise 2,7 milyar dolar’a ulaştı. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi 

piyasasından 2,3 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 5,2 milyar dolar net yabancı 

çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise daha da 

gerileyerek %8,5’den %8,2’ye geldi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.)  

• Diğer taraftan, söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 0,2 milyar 

dolar artış yaşandı. (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak). Hanehalkı tarafında 

DTH’larında 0,2 milyar dolar düşüş takip edilirken, parite etkisinden arındırılmış 

kurumların DTH’larında 0,4 milyar dolar artış izlendi. Yılbaşından beri bakıldığında 

yerleşiklerin DTH’larında (altın hariç) yine parite etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık 2,5 

milyar dolar artış dikkat çekiyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Erbosan – Şirketten gelen açıklamada, uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert 

düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma ve daralan demir çelik 

sektörüne bağlı olarak hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle çinko oksit geri 

kazanım tesisinde kapasite düşürülmesine karar verildiği açıklandı. Bunun sonucu olarak 

tesis önümüzdeki günlerde bakıma alınacak; yapılacak bakım faaliyetleri sonrasında ise 

düşük kapasiteyle faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. 

Ford Otosan – Şirketten gelen açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs 

etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa Ülkeleri ve Ford Motor 

Company ile tedarik, satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; Gölcük 

Custom hattında 20 Mart 2020'den, Gölcük Transit hattı, Yeniköy ve Eskişehir 

Fabrikalarında ise 23 Mart 2020'den itibaren iki hafta süreyle üretim çalışmalarına ara 

verilmesi kararlaştırıldığı bildirildi. Mevcut dinamikler nedeniyle alınan bu kararın 

etkilerinin minimum seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde her 

yıl yaz dönemlerinde uygulamaya alınan periyodik bakım çalışmaları mümkün ölçüde 

gerçekleştirileceği de açıklandı. 

Perakende Sektörü – Mavi Giyim Türkiye ve yurtdışındaki mağazalarını ve Vakko da 

Türkiye’de bulunan mağazalarındaki faaliyetlerine geçici süreyle ara vereceklerini ancak 

online mağazalar üzerinden satış faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladılar. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Piyasalarda artmakta olan güvenli liman talebi ile birlikte dün yükselişini hızlandıran 

dolar endeksi, 101,74 seviyesine kadar tırmanarak Mart 2017’den bu yana en yüksek 

seviyesine çıktı. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satıcılı seyrin 

sürdüğünü ve TL’nin dolar karşısındaki kayıplarını genişlettiğini gördük. Bununla birlikte 

USDTRY paritesi bugün Asya seansında 6,4980 seviyesine kadar yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,4970 seviyesinden işlem görüyor. Piyasada artan 

volatilite nedeniyle teknik göstergelerin zaman zaman sağlıklı sonuçlar üretemediğini ve 

bu tip yüksek oynaklık dönemlerinde teknik göstergelerin ürettikleri sinyallerin doğru 

çalışmadığını görmekteyiz. Diğer yandan, mevcut seviyeler geçmiş dönemde az test 

edilmiş ve rekor seviyelere yakın seviyeler olduğundan teknik destek – direnç seviyeleri 

de sağlıklı sonuç vermeyebilir. Bu noktada, piyasalardaki genel görünüm itibarıyla 

gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satıcılı seyrin devam ettiğini, dolar endeksindeki 

yükselişin de sürdüğünü görüyoruz. Bu görünüm doğrultusunda kurun kısa vadede 6,50 

seviyesi üzerini hedef alması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda 6 – 13 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri & para 

ve banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Mart Ayı Philadelphia Fed İmalat 

Endeksi ve ABD Şubat Ayı Conference Board Öncü Gösterge verileri açıklanacak. 
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EUR/USD 

Piyasalarda artmakta olan güvenli liman talebi ile birlikte dün yükselişini hızlandıran 

dolar endeksi, 101,74 seviyesine kadar tırmanarak Mart 2017’den bu yana en yüksek 

seviyesine çıktı. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte EURUSD paritesi 1,0802 seviyesine 

kadar geriledi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0895 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere EURUSD paritesi, dün yaşadığı sert geri çekilme 

ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını altına sarksa da kısa süre içerisinde yeniden kanala 

geri dönüş yaptı. Teknik görünüme baktığımızda paritedeki aşağı yönlü hareketlerde 

1,0880 seviyesinin güçlü bir teknik destek olarak ön plana çıktığını, yükseliş eğilimlerinde 

ise 1,0950 seviyesinin direnç konumunda olduğunu görüyoruz. 1,0950 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda paritedeki yükselişin 1,0985 seviyesi üzerine doğru sürmesi 

beklenebilir. Diğer taraftan, paritedeki düşüş eğiliminin ön plana çıkması ve 1,0880 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş hareketi 1,0808 seviyesine doğru 

hızlanabilir.  

Bugün ABD Mart Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve ABD Şubat Ayı Conference 

Board Öncü Gösterge verileri açıklanacak. 
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XAUUSD 

Yatırımcıların küresel borsalarda görülen değer kayıpları sonucunda sonucu teminat 

kapatmak için altın satışlarına gitmeleri ile birlikte sert satış baskılarına maruz kalan ons 

altın, bu haftanın başından buyana düşüşünü kısmen de olsa yavaşlatmış durumda. 1450 

seviyesi civarında düşüşünü durduran ons altın, 1450 – 1550 seviyeleri arasında 

dalgalanmaya devam ediyor.  Piyasalarda artmakta olan güvenli liman talebi ile birlikte 

dün yükselişini hızlandıran dolar endeksi, 101,74 seviyesine kadar tırmanarak Mart 

2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın fiyatları ise dolar endeksindeki 

yükselişe rağmen, artan güvenli liman talebinin etkisi ile birlikte dünü görece sakin 

geçirdi ve 1470 – 1520 seviyeleri arasında dalgandı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1473,15 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda 1471,65 seviyesinin destek olarak ön plana çıktığı görülüyor. Ons altının bu 

destek seviyesi üzerinde tutunabilmesi durumunda kısa vadede 1486,85 direncini hedef 

alması beklenebilir. 1486,85 direncini aşılması durumunda ise 1500 ikinci direnç seviyesi 

olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, 1471,65 desteğinin kırılması satışların kısa vadede 

ilk etapta 1455 seviyesine doğru hızlanmasına yol açabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle 

küresel piyasalardaki ve finansal enstrümanlardaki oynaklığın sürdüğü görülüyor. 

Bugün ABD Mart Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve ABD Şubat Ayı Conference 

Board Öncü Gösterge verileri açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.398 -%5,2 -%12,5 -%29,2 -%20,2 -%25,8

DAX 8.442 -%5,6 -%19,1 -%38,8 -%32,2 -%36,3

FTSE 5.081 -%4,0 -%13,5 -%31,9 -%30,9 -%32,6

Nikkei 16.727 -%0,8 -%10,6 -%29,1 -%24,8 -%29,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 85.577 -%1,4 -%15,2 -%28,2 -%14,7 -%25,2

Çin 2.729 -%2,1 -%8,7 -%10,3 -%11,0 -%12,5

Hindistan 28.870 -%5,6 -%16,9 -%34,1 -%24,5 -%34,0

Endonezya 4.331 -%5,3 -%16,2 -%30,8 -%34,3 -%34,9

Rusya 2.113 -%5,0 -%15,3 -%32,2 -%24,4 -%30,6

Brezilya 66.895 -%10,3 -%21,5 -%42,6 -%35,9 -%42,2

Meksika 35.533 -%3,6 -%10,2 -%20,9 -%17,4 -%18,4

Güney Afrika 38.605 -%7,2 -%21,3 -%33,4 -%31,2 -%32,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 76 %0,7 %41,8 %415,5 %448,0 %454,8

EM VIX 89 %14,7 %85,9 %402,1 %418,2 %417,0

MOVE 124 %13,0 -%2,9 %83,5 %55,8 %113,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,4819 %1,3 %4,4 %6,9 %14,2 %8,9

Brezilya 5,1089 %2,0 %6,1 %17,1 %24,3 %26,8

Güney Afrika 17,0954 %2,9 %5,5 %13,9 %16,4 %22,1

Çin 7,0475 %0,6 %1,2 %0,7 -%0,5 %1,2

Hindistan 74,2663 %0,1 %0,8 %3,8 %4,2 %4,0

Endonezya 15223 %0,3 %5,9 %11,2 %8,2 %9,8

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. 197,0 84,4 186,8

Brezilya 376,5 54,7 170,3 283,7 258,2 276,9

Güney Afrika 398,6 58,6 76,1 229,4 230,4 235,2

Endonezya 220,6 10,3 76,5 160,6 144,2 a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. 141,6 124,1 147,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,8 0,1 1,1 1,4 -2,1 0,6

Brezilya %8,6 0,8 0,3 2,1 1,5 a.d.

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

Endonezya %7,6 0,1 0,7 1,1 0,4 0,6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %9,0 0,97 2,41 3,42 2,02 1,90

Brezilya %5,5 1,03 1,89 2,37 1,67 1,77

Güney Afrika %6,3 0,85 1,87 2,65 2,36 2,44

Endonezya %3,7 0,39 1,21 1,10 0,84 0,81

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 24,88 -%13,4 -%30,5 -%56,9 -%60,9 -%62,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 20,37 -%24,4 -%38,2 -%60,9 -%64,9 -%66,6

Altın - USD / oz 1477,9 -%3,1 -%10,0 -%7,6 -%2,1 -%3,0

Gümüş - USD / t oz. 11,735 -%5,9 -%29,9 -%35,3 -%34,1 -%34,5

Commodity Bureau Index 377,22 %0,0 -%4,7 -%6,5 -%1,8 -%6,1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(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

(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: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

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

(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

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
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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. 

 

 

 

 

 


