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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem günü önemli bir 

değişim kaydetmedi ve günü 1.408 seviyesinden yatay bir seyirle 

tamamladı. Cuma günü 91,48 – 91,81 bandında işlem gören dolar 

endeksi, günü 91,55 seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Cuma günü karışık bir seyir 

izlenirken, Türk lirasının en zayıf performans gösteren ikinci gelişen 

ülke para birimi olduğu görüldü (-%0,6). Bununla birlikte Cuma günü 

Asya seansında 8,05 seviyesi altında işlem gören USDTRY paritesi, daha 

sonra yönünü yukarı çevirdi ve gün içerisinde 8,10 seviyesi üzerine 

yükselmesinin ardından günü 8,0720 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 400,91 baz puana inerken, 10 

yıllık tahvil faizi ise %17,96’ya geriledi.  Küresel hisse senedi 

piyasalarında bu sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarının ve 

ABD endeks vadelilerinin karışık bir seyir izlediğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışı 

piyasalarda ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

Teknik görünüme baktığımızda, Cuma günü dar bir bantta işlem gören 

BIST-100 endeksi günü 1.408’den tamamladı. Saatlik göstergeler yatay 

bir seyir içinde olup günlük bazlı göstergeler ise aşırı satım 

bölgesinden yukarı yönlü hareket etmektedirler. 5 günlük hareketli 

ortalamanın üzerinde kapanış yapan BIST-100 endeksi 22 günlük 

hareketli ortalaması olan 1.426’nın üzerinde kapanış yapması 

durumunda orta vadeli yükseliş trendine girmiş olacağız. Bugün 

yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.421’de olup 

bir sonraki direnç seviyesi 1.435’te bulunmaktadır. Satışlarda takip 

edilecek destek seviyeleri ise 1.402 ve 1.391’de bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

19 – 23 Nisan haftasına ilişkin veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz. 

▪ Hazine bugün iki ihale düzenleyecek. 

▪ Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 141.1 milyar dolar oldu. 

▪ Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan’da 60,12’ye indi. 

▪ Konut Fiyat Endeksi Şubat ayında 161,8’e yükseldi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BERA - Grup Şirketlerinden MPG A.Ş'nin Savunma Sanayi 

Başkanlığı ile sözleşme imzalaması hk. 

▪ YUNSA - Kısmi Duruş Planlaması 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Nisan   Hazine ihaleleri

20 Nisan   Hazine ihaleleri ve doğrudan satışları

                  Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

22 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (9 - 16 Nisan)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (9 - 16 Nisan)

                  Nisan Tüketici Güven Endeksi

                  Para Politikası Toplantı özetleri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.408 %0,0 %1,1

BIST-30 1.460 -%0,4 %1,9

Banka 1.119 -%1,3 %4,2

Sanayi 2.623 %0,4 %0,1

Hizmet 1.144 %0,0 -%1,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 18,50

AOFM 19,00 19,00 17,00

2 yıllık bono faizi 18,24 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,96 18,30 14,21

Kur

USD/TL 8,06 -%1,0 %7,4

EUR/TL 9,65 -%0,3 %7,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,85 -%0,6 %7,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 173 172 208

Ortalama işlem hacmi * 3,40 3,12 3,77

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,7x 5,2x

PD/DD 1,17x 0,89x 0,78x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,34x 0,30x

FD/Satışlar 1,18x 0,92x 0,79x

FD/FAVÖK 7,8x 5,4x 4,6x

Kar büyümesi -%7,0 %75,6 %29,5

Özsermaye karlılığı %9,5 %13,8 %14,9

Temettü verimi %1,1 %4,4 %5,1

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_19_-_23_Nisan.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

19 – 23 Nisan haftasına ilişkin veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Hazine bugün iki ihale düzenleyecek  

Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli iki tahvil 

ihalesi düzenleyecek. Hazine geçtiğimiz hafta içerisinde toplam 17,1 milyar TL’lik bir iç 

borçlanma gerçekleştirmişti. Bugünkü ihalelerin ardından Hazine yarın 4 yıl vadeli sabit 

kuponlu & 7 yıl değişken faizli tahvil ihalesi ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası 

doğrudan satışı gerçekleştirerek Nisan ayı borçlanma programını tamamlayacak. 

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayında 37,3 milyar TL’lik iç borç servisi 

gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise altı ihale ve üç doğrudan satış ile toplam 

33 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. 

Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 141.1 milyar dolar oldu 

Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 141.1 milyar dolar oldu. 2020 sonu itibariyle kısa 

vadeli dış borç stoku 138,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2020 yılsonu 

değerine göre 2,7 milyar dolar artış olduğu bunun da kamu bankaları kaynaklı olduğu 

izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %19,8 civarında.  

• Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “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 Şubat 2021 

itibariyle 192 milyar dolar.  Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak 

baktığımızda borç stokunun 172 milyar dolar olduğu görülüyor. (Söz konusu 

rakamın 54,2 milyar dolar gibi önemli bir kısmını da ticari krediler oluşturuyor) 

Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık 

beklentisini de ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış 

finansman ihtiyacını 190 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık 

dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını Şubat 2021 itibariyle %26,6 

hesaplıyoruz. 

• TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı 

yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, 

özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında 

bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler açığı tarafını eklemeden 

yapılan bir hesaplamada Şubat 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 100 

milyar dolar olarak hesaplanıyor.  Söz konusu finansal borcun rezervlere 

oranının ise %95.4 olduğu görülüyor.   

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan’da 60,12’ye indi  

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan ayında bir önceki ayın nihai 

endeksine göre %7,66 azalarak 60,12 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön 

Endeksi bir önceki aya göre %8,15 azalarak 71,78 değerini alırken, Bloomberg HT 

Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise %7,69 azalarak 34,66 oldu. Veri ile birlikte açıklanan 

notta tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde 

gerileme olduğu ifade edildi. Pandemi vaka sayılarındaki sert artışlar ve buna bağlı 

olarak gündeme gelen kapanmaların, finansal piyasalardaki iç ve dış kaynaklı stresin ve 

enflasyondaki yükselme eğiliminin güveni olumsuz etkilediği belirtildi. 

Konut Fiyat Endeksi Şubat ayında 161,8’e yükseldi 

Konut Fiyat Endeksi Şubat ayında 157,7’den 161,8 seviyesine yükselerek aylık bazda 

%3, yıllık bazda ise %31 oranında artış kaydetti.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_19_-_23_Nisan.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bera Holding - Grup Şirketlerinden MPG A.Ş ile Savunma Sanayi Başkanlığı 

arasında,8X8 Tekerlekli Kurtarıcı Aracın,Yurtiçi Geliştirme modeliyle tedarikine yönelik 

sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 38.500.000 Euro olup, teslimatlar 2 yıl 

içerisinde yapılacaktır. 

Yünsa - 19.04.2021 - 22.04.2021 tarihleri arasında 4 iş günü boyunca bazı üretim 

bölümlerinde pandemi nedeniyle kısmi duruş planlanmıştır. Şirketin faaliyetleri 

26.04.2021 tarihinden itibaren tüm üretim bölümleriyle devam edecektir. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Cuma günü karışık bir seyir izlenirken, Türk 

lirasının en zayıf performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olduğu görüldü 

(-%0,6). Bununla birlikte Cuma günü Asya seansında 8,05 seviyesi altında işlem gören 

USDTRY paritesi, daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve gün içerisinde 8,10 seviyesi 

üzerine yükselmesinin ardından günü 8,0720 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 400,91 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18 

seviyesi altına inerek %17,96’ya geriledi.   

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,0915 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 91,63 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,57 

civarında seyrettiği takip ediliyor. Kurdaki teknik görünüme baktığımızda 8,00 

psikolojik seviyesinin kısa vadede önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. 

Kurun 8,00 seviyesi altına inmesi durumunda 7,95 ve 7,90 desteklerini takip edeceğiz. 

8,00 seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda ise, teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 8,00 – 8,20 bandında bir seyir görmeyi 

bekleyebiliriz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda ise 

önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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EUR/USD 

Cuma günü 91,48 – 91,81 bandında işlem gören dolar endeksi (DXY), günü 91,55 

seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. EURUSD paritesinin ise 1,1950 – 1,1996 

seviyeleri arasında hareket etmesinin ardından günü 1,1982 seviyesinden yükselişle 

kapattığı takip edildi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1957 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 91,63 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Bir süredir 

bültenlerimizde ifade ettiğimiz üzere, EURUSD paritesinde 1,20 seviyesinin güçlü bir 

direnç seviyesi olarak ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu doğrultuda kısa vadeli 

görünüm açısından bu seviyeyi yakından takip etmeye devam ediyoruz. Teknik 

göstergeler paritenin kısa vadede 1,20 seviyesi altında hareket edebileceğinin ve 

1,1920 – 1,20 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada 1,20 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda paritedeki yükselişin hız kazanabileceğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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XAU/USD 

ABD tahvillerindeki satışın durulması ile birlikte değerli metallerdeki yükseliş 

eğiliminin Cuma günü de devam ettiği takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,60 

seviyesi altında işlem görürken, ons altın ise 1759,83 – 1783,82 seviyeleri arasında 

işlem görmesinin ardından günü 1776,67 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1778$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 

91,63 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,57 civarında 

işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünümü incelediğimizde ons altında yukarı 

yönlü hareketlerde 1785$ seviyesinin teknik olarak güçlü bir direnç olduğu görülüyor. 

Yükseliş eğiliminin devam etmesi açısından bu seviyenin aşılması önem arz ediyor. 

Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının 1785$ direncini 

yukarı yönlü kırması durumunda yükseliş eğilimi 1800$ seviyesine doğru devam 

edebilecekken, 1785$ seviyesinin aşılamaması durumunda ise kısa vadede 1750$ – 

1785$ bandında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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XAG/USD 

ABD 10 yıllıklarında hızlanan düşüş eğilimi ile birlikte değerli metallerde yukarı yönlü 

hareketlerin ön plana çıktığı görüldü. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1,5280 seviyesine 

kadar inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, gümüş fiyatlarının 

ise 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırdığı takip edildi. Bununla birlikte 

25,99$ seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesine çıkan 

gümüş, günü 25,84$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25,80$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 91,63 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,57 

civarında işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünümü analiz ettiğimizde gümüş 

fiyatlarında 26,30$ – 26,40$ bandının güçlü bir direnç bölgesi olarak ön plana çıktığını 

görmekteyiz. Gümüşte yukarı yönlü hareketin istikrar kazanması açısından bu 

bölgenin aşılması gerekiyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

gümüş fiyatlarının 26,30$ – 26,40$ bölgesini yukarı yönlü kırması durumunda yükseliş 

eğilimi 27$ seviyesine doğru devam edebilecekken, 26,30$ – 26,40$ direnç bölgesinin 

aşılamaması durumunda ise kısa vadede 25$ – 26,40$ bandında bir seyir görmeyi 

bekleyebiliriz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.185 %0,4 %1,4 %7,0 %22,1 %11,4

DAX 15.460 %1,3 %1,5 %5,7 %20,3 %12,7

FTSE 7.020 %0,5 %1,5 %4,6 %19,3 %8,7

Nikkei 29.683 %0,1 -%0,3 -%0,4 %25,4 %8,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.408 %0,0 %1,1 -%7,9 %16,8 -%4,6

Çin 3.427 %0,8 -%0,7 %0,6 %3,4 -%1,3

Hindistan 48.832 %0,1 -%1,8 -%2,1 %20,8 %2,3

Endonezya 6.086 %0,1 %0,3 -%4,2 %18,7 %1,8

Rusya 3.598 %0,8 %3,2 %3,5 %28,8 %9,4

Brezilya 121.114 %0,3 %2,9 %4,2 %22,8 %1,8

Meksika 48.727 %0,4 %2,3 %3,6 %29,4 %10,6

Güney Afrika 68.699 %1,3 %2,2 %4,2 %24,5 %15,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%1,9 -%2,6 -%17,9 -%40,7 -%28,6

EM VIX 18 -%6,4 -%14,4 -%27,3 -%27,9 -%27,7

MOVE 63 %6,0 %2,2 -%11,6 %9,3 %27,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,0656 %0,6 -%1,3 %7,6 %1,8 %8,4

Brezilya 5,5881 -%0,5 -%1,7 -%0,7 -%1,0 %7,5

Güney Afrika 14,3101 %1,0 -%2,1 -%3,9 -%13,6 -%2,6

Çin 6,5206 %0,0 -%0,5 %0,2 -%2,6 -%0,1

Hindistan 74,355 -%0,8 -%0,5 %2,5 %1,4 %1,8

Endonezya 14565 -%0,3 %0,0 %1,1 -%0,9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,0 -0,1 -0,3 3,8 a.d. 5,1

Brezilya %9,3 -0,2 -0,2 0,7 1,3 a.d.

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

Endonezya %6,5 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 -0,05 -0,43 0,63 -0,30 1,11

Brezilya %4,0 -0,04 -0,17 -0,08 0,49 0,82

Güney Afrika %4,3 -0,06 -0,27 -0,47 -0,89 a.d.

Endonezya %2,1 -0,04 -0,06 -0,53 0,08 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66,77 -%0,3 %6,1 -%2,4 %55,5 %28,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 63,13 -%0,5 %6,4 -%2,6 %54,4 %30,1

Altın - USD / oz 1779 %0,8 %2,0 %2,8 -%6,4 -%6,1

Gümüş - USD / t oz. 26,105 %0,5 %3,1 %0,5 %7,0 -%1,2

Commodity Bureau Index 515,34 -%0,2 %0,8 %3,8 %25,2 %16,1

* 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 (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. 

 


