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Piyasa Yorumu 

Önceki gün yaşanan sert satışların ardından küresel piyasalarda dün 

görece alıcılı bir seyrin ön plana çıktığı görüldü. ABD ve Avrupa 

borsaları günü yükselişle tamamlarken, gelişmekte olan ülke 

borsaları da primli bir seyir izledi. Ancak, BİST-100 endeksi satıcılı 

seyrini korudu ve endeks günü %0,45’lik sınırlı düşüşle 85,195 

seviyesinden tamamladı. 

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Şubat Ayı ÜFE ve ABD Şubat 

Ayı Güncel Konut Satışları verileri açıklanacak. Piyasalardaki mevcut 

görünüme baktığımızda bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında 

alıcılı bir görünüm olduğunu, ABD endeks vadelilerinde ise karışık 

bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

dün 600 baz puanın üzerine yükselerek Ağustos 2018’den bu yana 

en yüksek seviyesine yükseldi. TL ise bu sabah saatlerinde, dün 

yaşandığı kayıpların ardından dolar karşısında sakin bir seyir izlediği 

görülüyor. Bu doğrultuda BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir 

başlangıç yapmasını beklemekteyiz. 

BİST-100 endeksindeki teknik görünümde ise, 113.250’den bu yana 

devam eden düşüş boyunca en uzun süreli dengelenmeyi yaşıyoruz. 

Dip yenilenmemesi seans içi piyasayı aşırı satım bölgesinden 

uzaklaştırıyor. Dolar bazlı 13.500 cent ve TL bazlı yatay bir önceki 

dip noktası olan 83.500’de tutunma çabası şu ana kadar 

dengelenmeyi sağlaması olumlu ama tepki gelmedi. Bugünden 

itibaren dengelenme sonrasında bir tepki denemesi görebiliriz. 

85.300 üzerinde ayılık kapanış yapılabilirse; tepkide göreceğimiz yer 

100.000 denemesi görebiliriz. Böylelikle 85.300-100.000 

dengelenmesi olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

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

hareketleri & para ve banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ AKSGY, AKMGY, YGGYO – AVM faaliyetlerini geçici bir süre 

için durduğunu açıkladı. 

▪ ASUZU – Yeni siparişler alınması hk. 

▪ ARCLK - Beko Thai Co. Ltd. sermaye artırımına katılımı hk. 

▪ Borsa Istanbul - 2Ç20 dönemi endeks değişlikleri hk. 

▪ EGEEN – Müşteri siparişleri hk. 

▪ KATMR – Yeni sipariş alınması hk. 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 13 Mart haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.   

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Mart     Mart Tüketici Güven Endeksi

25 Mart     Mart Reeel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Mart     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (13 - 20 Mart)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (13 - 20 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 85,195 -%0.4 -%9.0

BIST-30 103,549 -%0.6 -%9.0

Banka 115,575 -%3.3 -%9.2

Sanayi 98,935 %0.1 -%11.7

Hizmet 70,528 %0.7 -%6.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11.25 12.25 15.50

AOFM 10.25 10.35 13.94

2 yıllık bono faizi 12.18 10.10 12.34

10 yıllık bono faizi 13.77 12.83 15.70

Kur

USD/TL 6.52 %4.6 %7.5

EUR/TL 7.06 %0.6 %7.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.79 %2.6 %7.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 128 146 197

Ortalama işlem hacmi * 1.46 1.71 2.33

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8.9x 4.6x 3.9x

PD/DD 1.00x 0.64x 0.57x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.38x 0.34x

FD/Satışlar 0.86x 0.76x 0.70x

FD/FAVÖK 5.9x 4.2x 3.7x

Kar büyümesi -%10.4 %43.3 %18.4

Özsermaye karlılığı %11.9 %14.7 %15.3

Temettü verimi %3.3 %5.9 %7.5

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

hareketleri & para ve banka istatistikleri açıklandı 

Yurtdışı yerleşiklerin standart portföy kanallarından çıkışları 6-13 Mart haftasında da 

devam etti.  (ardı ardına 6 haftadır çıkışlar takip ediyoruz)  

• Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi ve tahvil piyasalarından net 

çıkışlar sırasıyla 201 milyon dolar ve 596 milyon dolar (repo işlemleri hariç) 

oldu. 

• Sonuç olarak yılbaşından beri toplam çıkış hisse senedi piyasasında 1,5 milyar 

dolar, tahvil piyasasında ise 3,3 milyar dolar’a ulaştı.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 2,4 m ilyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 5,7 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise daha da 

gerileyerek %8,2’den %7,7’ye geldi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.      

6-13 Mart haftasında yerleşiklerin DTH değişimleri (altın hariç, parite etkisinden 

arındırılmış rakamlar) 

• Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 2,1 milyar 

dolar düşüş yaşandı. (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak).  

• Düşüşün önemli bir kısmı hanehalkı döviz mevduatından kaynaklandı. 

6-13 Mart _TCMB rezerv değişimleri 

• Brüt döviz rezervleri: 104,2 milyar dolar  (bir önceki haftaya göre 2.7 

milyar dolar azalış)  

• Net Uluslararası Rezervler: 34,3 milyar dolar  (bir önceki haftaya göre 

2,85 milyar dolar azalış) 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Akiş GYO, Akmerkez GYO, Yeni Gimat GYO –COVID-19 salgını nedeniyle alışveriş 

merkezlerinin faaliyetlerini geçici bir süre için durduklarını açıkladılar. 

Anadolu Isuzu – Şirket Taipei Triangle Motors Ltd ile 47,3 milyon Euro tutarında satış 

sözleşmesi imzaladığını ve söz konusu sevkiyatların, sipariş programına göre 2021-2025 

yılları içinde teslim edilmesi planlandığını açıkladı. 

Arçelik - Yönetim Kurulu, Tayland'da yerleşik ve Arçelik’in %99 hissedarı olduğu Beko 

Thai Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığının yapacağı 338.787.900 Baht tutarında sermaye 

artışına katılmaya karar verdi. 

Borsa Istanbul 2Ç20 dönemine ait endeks değişliklerini açıkladı. BIST-30 endeksine 

TRKCM dahil edilirken, FROTO çıkarıldı. BIST-50 endeksine GUBRF ve ODAS dahil 

edilirken, TTRAK ve ZOREN endeksten çıkarılacak. BIST-100 endeksinde ise, AKCNS, 

GLYHO, OZKGY, RYGYO ve SELEC dahil edilirken, BTCIM, ERBOS, GSDHO, INDES ve 

TRCAS çıkarılacak. 

Ege Endüstri – Şirketten gelen açıklamada, şirketin müşterilerinden Man Truck&Bus 

tarafından, ikinci bir duyuruya kadar üretim faaliyetlerinin 23 Mart 2020 itibariyle 

durdurulmasına karar verildiği bildirilmiş olup, Man Trucks & Bus’a yapılan satışlar 2019 

yılı satış adedinin % 11'ini, satış tutarının ise % 14'ünü oluşturmaktadır. Öte yandan, 

şirketin müşterilerinden Scania Avrupa tarafından, 25 Mart 2020 itibariyle üretimin 

durdurulacağı, iki hafta sonra tekrar üretime başlanılmasının planlandığı bildirilmiş olup, 

Ege Endüstri’nin Scania satışları 2019 yılı satış adedinin % 5'ini, satış tutarının ise % 11'ini 

oluşturmaktadır. 

Katmerciler – Şirket yurtdışı kaynaklı 2.710.000 $ tutarında Güvenlik Araçları siparişi 

siparişi aldığını açıkladı. Teslimatlar 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Bankacılık Sektörü – BDDK 13 Mart haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı. ur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 6 – 

13 Mart haftasında %22,6’dan %23,3’e yükseldi.  Sektör detayına baktığımızda kamu 

bankalarındaki büyüme %25’ten %26,4’e çıkarken, özel bankalardaki büyüme 

%20,6’dan %20,7’ye sınırlı bir yükseliş kaydetti. Kur etkisinden arındırılmış 13 

haftalık ticari kredilerdeki büyüme ise aynı hafta içerisinde %19,1’den %19,3’e çıktı. 

Kamu bankalarında ticari kredi büyümesi %25,6’dan %26,5’e doğru hızlanırken, özel 

bankalardaki büyüme ise %13,1’den %12,7’ye indi.  Kur etkisinden arındırılmış 13 

haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü genelinde %32,2’den 

%33,9’a çıkarken; kamu bankalarındaki büyümenin %23,1’den %26,2’e, özel 

bankalardaki büyümenin ise %38,3’ten %39,1’e yükseldiğini gözlemledik.  Mevduat 

tarafına gelindiğinde ise 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda 

büyümenin %24’ten %19,8’e doğru bir yavaşlama kaydettiğini görüyoruz. Sektör 

detayına baktığımızda; kamu bankalarında büyüme %36’dan %31,6’ya inerken, özel 

bankalardaki büyüme ise %16’dan %11,7’ye düştü.   
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Piyasalarda artmakta olan güvenli liman talebi ile birlikte dün yükselişini sekizinci güne 

taşıyan dolar endeksi, 102,99 seviyesine kadar yükselerek Ocak 2017’den bu yana en 

yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksinde etkili olan yükseliş eğilimi ve gelişmekte olan 

ülke para birimlerindeki satıcılı seyrin etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin de yükselişini 

6,50 seviyesi üzerine doğru hızlandırdığını gördük. Dün 6,50 üzerine yerleşen kur 6,5497 

seviyesine kadar yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,5102 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi dün 600 baz puanın üzerine yükselerek Ağustos 2018’den bu yana en yüksek 

seviyesine yükseldi. Türk lirasının ise bu sabah saatlerinde, dün yaşandığı kayıpların 

ardından dolar karşısında sakin bir seyir izlediği görülüyor. Piyasada artan volatilite 

nedeniyle teknik göstergelerin zaman zaman sağlıklı sonuçlar üretemediğini ve bu tip 

yüksek oynaklık dönemlerinde teknik göstergelerin ürettikleri sinyallerin doğru 

çalışmadığını görmekteyiz. Bu noktada kurda oluşan grafik formasyonlarını dikkate alarak 

bir sonuç üretmenin daha sağlıklı olabileceği görüşündeyiz. Aşağıdaki grafik üzerinden 

de görülebileceği üzere, kurun kısa vadeli bir yükseliş trendi üzerinde hareket ettiği ve bu 

sabah saatlerinde trend sınırında yer aldığı görülüyor. Kurdaki gün içi gidişat açısından 

trendin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı önemli olacak. Kurun trend üzerinde tutunması 

durumunda bugün içerisinde 6,50 seviyesi üzerinde kalıcı olması beklenir. Aksi taktirde, 

yani trendin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 6,45 seviyesine doğru bir geri çekilme 

görülebilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında 

ise Almanya Şubat Ayı ÜFE ve ABD Şubat Ayı Güncel Konut Satışları verileri açıklanacak. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Piyasalarda artmakta olan güvenli liman talebi ile birlikte dün yükselişini sekizinci güne 

taşıyan dolar endeksi, 102,99 seviyesine kadar yükselerek Ocak 2017’den bu yana en 

yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte dün 1,0655 seviyesine 

kadar gerileyerek Nisan 2017’den bu yana en düşük seviyesine inen parite, düşüşünü 

üçüncü güne taşıdı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0757 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda paritedeki aşağı yönlü hareketlerde 1,0715 seviyesinin güçlü bir 

teknik destek olarak ön plana çıktığını, yükseliş eğilimlerinde ise 1,0815 seviyesinin 

direnç konumunda olduğunu görüyoruz. 1,0815 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda paritedeki yükselişin 1,0880 seviyesi üzerine doğru sürmesi beklenebilir. 

Diğer taraftan, paritedeki düşüş eğiliminin ön plana çıkması ve 1,0715 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda düşüş hareketi 1,0660 seviyesine doğru hızlanabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Şubat Ayı ÜFE ve ABD Şubat Ayı Güncel Konut 

Satışları 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 1485,99 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda 1482 seviyesinin destek olarak ön plana çıktığı görülüyor. Ons altının bu 

destek seviyesi üzerinde tutunabilmesi durumunda kısa vadede 1500 direncini hedef 

alması beklenebilir. 1500 direncini aşılması durumunda ise 1517 seviyesi ikinci direnç 

seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, altında aşağı yönlü hareketin ön planda 

olmaya devam etmesi ve 1482 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 yurt dışı piyasalarda Almanya Şubat Ayı ÜFE ve ABD Şubat Ayı Güncel Konut 

Satışları 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 2,409 %0.5 -%2.9 -%28.6 -%19.5 -%25.4

DAX 8,610 %2.0 -%6.0 -%37.0 -%30.9 -%35.0

FTSE 5,152 %1.4 -%1.6 -%30.7 -%29.9 -%31.7

Nikkei 16,553 -%1.0 -%10.8 -%29.5 -%25.0 -%30.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 85,195 -%0.4 -%9.0 -%26.3 -%15.0 -%25.5

Çin 2,702 %0.5 -%6.0 -%10.4 -%9.7 -%11.0

Hindistan 28,288 %0.2 -%16.9 -%31.1 -%25.4 -%31.3

Endonezya 4,105 -%2.8 -%18.7 -%32.9 -%36.0 -%36.7

Rusya 2,276 %7.7 -%0.5 -%27.2 -%18.6 -%25.3

Brezilya 68,332 %2.1 -%5.9 -%40.4 -%34.8 -%40.9

Meksika 35,144 -%1.1 -%9.1 -%21.5 -%19.3 -%19.3

Güney Afrika 37,963 -%1.7 -%14.3 -%34.3 -%32.7 -%33.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 72 -%5.8 -%4.6 %400.7 %412.5 %422.5

EM VIX 81 -%9.6 %23.3 %362.8 %371.8 %367.1

MOVE 141 %13.7 -%7.5 %107.4 %80.6 %142.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.5434 %0.9 %3.6 %7.6 %14.4 %10.0

Brezilya 5.0961 -%0.3 %6.3 %16.8 %22.3 %26.4

Güney Afrika 17.4669 %2.2 %5.6 %16.6 %17.9 %24.8

Çin 7.1086 %0.9 %1.1 %1.6 %0.2 %2.1

Hindistan 75.03 %1.0 %1.1 a.d. %5.2 %5.1

Endonezya 15913 %4.5 %9.6 %16.2 %13.2 %14.8

CDS *

Türkiye 468.9 a.d. a.d. 197.0 84.4 186.8

Brezilya 368.6 -7.9 49.8 276.7 250.3 269.0

Güney Afrika 406.5 7.9 53.8 238.1 239.5 243.2

Endonezya 270.5 49.8 77.3 211.8 193.5 a.d.

Rusya 202.4 a.d. a.d. 141.6 124.1 147.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13.8 0.9 1.6 2.2 -1.3 1.6

Brezilya %8.9 0.3 0.3 2.4 1.7 a.d.

Hindistan %6.4 0.1 0.2 a.d. -0.2 -0.1

Endonezya %8.1 0.5 0.9 1.6 0.9 1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %9.2 0.17 1.92 3.52 2.20 2.07

Brezilya %5.5 -0.03 1.10 2.40 1.65 1.74

Güney Afrika %7.1 0.78 2.30 3.48 3.15 3.22

Endonezya %4.2 0.45 1.28 1.54 1.29 1.26

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 28.47 %14.4 -%14.3 -%51.8 -%55.8 -%56.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 25.22 %23.8 -%19.9 -%52.7 -%56.6 -%58.7

Altın - USD / oz 1479.3 %0.1 -%7.0 -%8.0 -%1.3 -%2.9

Gümüş - USD / t oz. 12.097 %3.1 -%24.2 -%33.9 -%31.9 -%32.5

Commodity Bureau Index 373.57 -%1.0 -%5.6 -%7.3 -%3.1 -%7.0

* 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. 

 

 

 

 

 


