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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 122.926 seviyesini test 

ederek rekor tazelerken, günü %0,94’lük yükseliş ve 122.619 puan ile 

yine rekor seviyeden tamamladı. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira 

ile oldukça yüksek iken, endeksteki yükselişe sanayi hisseleri öncülük 

etti. TL’de ise görece zayıf bir seyir söz konusuydu. Libya ve Irak’taki 

petrol arzına yönelik endişeler ve güçlü dolar endeksi ile birlikte 

TL’deki negatif ayrışma devam ederken, USDTRY paritesi 5,9247 ile 

yaklaşık son iki haftanın zirvesine çıktı.   

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

ise Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan Ocak ZEW anketleri takip 

edilecek. Bu sabah saatlerinde, küresel piyasalarda geçtiğimiz haftadan 

bu yana gözlemlenen rallinin etkisini yitirmiş olduğunu görüyoruz. 

Bununla birlikte Asya hisse senetleri satıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks 

vadelilerinde de satış baskılarının hâkim olduğu görülüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde de bu sabah saatlerinde zayıf bir seyir 

izleniyor. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 endeksinin güne satıcılı bir 

başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Endeksteki görünümü teknik açıdan incelediğimizde son bir haftadır 

zirveler yenilenerek seans içi yükselen trend içerisinde hareket devam 

ediyor. 121.700 seans için kısa vadeli yükselen trendimizin desteği iken, 

120.000 olası bir seans içi trend kırılması durumunda gerileyeceğimiz 

destek seviyesi olacak. 121.700 üzerinde yükseliş devam ettiği sürece 

kısa vadede bir zayıflamamız söz konusu olmayacak. 120.000 kısa vadeli 

pozisyonlar için stop olarak takip edilmesi gereken seviye olacaktır. Kısa 

vadeli hedef direncimiz ise 123.500 noktasıdır. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 2019 değerlendirmesi yaptı. 

▪ TCMB dün Olağanüstü Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. 

▪ 2019 sonu merkezi yönetim borç stoku 1.328 milyar TL oldu. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – 4Ç19 net kar beklentileri 

▪ ODAS, IZTAR – Bugün bedelli sermaye artırımlarında 

bulunacaklar. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Ocak     Ocak Tüketici Güven Endeksi

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Ocak)

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (10 - 17 Ocak)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 122.620 %0,9 %2,0

BIST-30 148.578 %0,9 %1,5

Banka 179.233 %0,9 %3,2

Sanayi 147.466 %1,3 %1,9

Hizmet 91.902 %0,6 %1,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,75 13,50 15,50

AOFM 10,56 10,46 13,94

2 yıllık bono faizi 10,30 10,23 12,34

10 yıllık bono faizi 11,06 11,00 15,70

Kur

USD/TL 5,90 %0,8 -%0,2

EUR/TL 6,54 %0,5 -%0,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,22 %0,6 -%0,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 224 200 174

Ortalama işlem hacmi * 2,65 3,26 2,62

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 6,8x 5,8x

PD/DD 0,93x 0,98x 0,87x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,63x 0,56x

FD/Satışlar 0,99x 0,95x 0,87x

FD/FAVÖK 5,7x 5,2x 4,7x

Kar büyümesi %13,6 %25,9 %17,2

Özsermaye karlılığı %14,6 %14,3 %15,6

Temettü verimi %4,6 %3,8 %5,2

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 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 2019 değerlendirmesi yaptı 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomi basını yöneticileri ile bir araya geldiği 2019 

Ekonomi Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.  

• Kurda stabilizasyon sağlandığı, ancak seviyenin rekabetçi kalmaya devam etmesi 

gerektiği belirtildi.  

• 2019 yılının enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıl olduğu, 2020 yılında ise 

tek haneli enflasyonunu göreceğimiz belirtildi. Bu çerçevede gıda enflasyonundaki 

risklerin ıslah edileceği belirtildi. Yakından tarım ve hayvancılık özelinde değişim 

yaratacak yeni kararların alınacağı söylendi.  

• Albayrak ayrıca Türkiye’nin ilk kez negatif reel faizle karşı karşıya kalmadığını, önemli 

olanın nominal faiz seviyesi olduğunu belirtti. Ayrıca tasarruf sahipleri için alternatif 

enstrümanlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.  

TCMB dün Olağanüstü Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi  

Genel Kurul toplantısında, TCMB 2019 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı 

ödenmesine ve 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiğini 

açıkladı. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35,2 milyar TL kâr payı avans 

tutarının ve 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığı belirtildi. 

2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın %90'ının avans olarak 

dağıtılmasının kabul edildiği düşünüldüğünde, Nisan ayında TCMB’nin Hazine’ye ek 3,9 

milyar TL kadar kar transferi yapması beklenebilir.  

• TCMB’nin yıl içindeki Kurumlar Vergisi ödemesinin ise 11,5 milyar Tl civarında olması 

bekleniyor. Bu çerçevede TCMB’de Hazine’ye yapılacak transferler 2020 yılında 56 

milyar TL’ye ulaşacak. Geçen sene söz konusu rakamın 89 milyar TL olduğu 

görülmüştü. Ancak söz konusu rakam içerisinde 41 milyar TL tutarında ihtiyat akçesi 

transferi bulunurken, bu sene söz konusu kalemden transfer miktarı 5,3 milyar TL ile 

çok daha sınırlı kaldı.   

2019 sonu merkezi yönetim borç stoku 1.328 milyar TL oldu 

2019 sonu merkezi yönetim borç stoku 1.328 milyar TL oldu. Bir önceki ay 1.274 milyar 

TL olarak gerçekleşmişti. Aralık sonunda merkezi yönetim iç borç stoku 873,6 mi,lyar TL 

dış borç stoku 455,2 milyar TL olarak gerçekleşti.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık sektörü- Bankacılık sektörünün 4Ç19 mali tablo yayınlama dönemi 30 

Ocak’ta Garanti Bankası’nın mali tablolarını açıklaması ile başlıyor. 4Ç19’da Borsa 

İstanbul’da işlem gören yedi büyük bankanın net karında, çeyreksel bazda %21 ve yıllık 

bazda %5 artış olmasını tahmin etmekteyiz. Böylelikle, 2019 yılının tamamında yedi 

bankanın net karında %15’lik gerileme olmasını beklemekteyiz. Düşük net kar bazından 

gelen kamu bankalarının net karında, çeyreksel bazda, %130 artış olmasını beklerken, 

özel bankaların net karında ise, çeyreksel bazda, %4’lük artış ön görmekteyiz. Yedi büyük 

bankanın 4Ç19 özkaynak karlılığında, çeyreksel bazda, 164 baz puan artış olmasını ve 

%11’e ulaşmasını beklemekte ve 2019 yılının tamamında bankaların özkaynak karlılığının 

%10 düzeyinde gerçekleşmesini ön görmekteyiz. 

Bankaların 4Ç19 sonuçlarına baktığımızda iki noktanın öne çıkmasını bekliyoruz. 

Bunlardan birincisi, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz gelirlerindeki artışın 

bankaların gelir artışını desteklemesidir.  Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz 

marjında, çeyreksel bazda, 87 baz puanlık bir iyileşme olmasını beklemekteyiz. Bu 

beklentimizin altında yatan ana sebep ise, TL kredi-mevduat makasında gerileyen TL 

mevduat ve swap maliyetlerine bağlı olarak yaşanacak olan iyileşmedir. Bunun yanı sıra, 

güçlü komisyon ve ücret artışının bu çeyrek de devam etmesini, yıllık %30 büyüme 

kaydetmesini bekliyoruz. Buna bağlı olarak, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana 

bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %21 artış olmasını tahmin ediyoruz. İkinci olarak 

da, karşılık giderlerinin, çeyreksel bazda, %41 artış kaydetmesini bekliyoruz. Bunun 

altında yatan ana sebepler, takibe dönüşen kredilerde artış ve kredi maliyetlerindeki, 

çeyreksel bazda, 104 baz puan yükseliş olup, bu artışın sonucun 4Ç19’da net kredi risk 

maliyetlerinin 307 baz puan olarak kaydedilmesini ve 2019 yılının tamamında ise 227 baz 

puan olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. 

 

 

Odaş Elektrik – Bugün %103,5672 bedeli sermaye artırımında bulunacak. Rüçhan hakkı 

referans fiyatı 0,804 TL’dir. 

İz Tarım - Bugün %100 bedeli sermaye artırımında bulunacak. Rüçhan hakkı referans 

fiyatı 1,635 TL’dir. 

 

 

Çeyreksel net kar tahminleri

milyon TL 4Ç18 3Ç19 4Ç19T Çeyreksel değişim Yıllık değişim 2018 2019T Yıllık değişim

Akbank 1,049 1,397 1,330 -%5 %27 5,690 5,418 -%5

Garanti Bankası 1,062 1,304 1,283 -%2 %21 6,638 6,220 -%6

Halkbank 317 308 845 %174 %167 2,522 1,769 -%30

İş Bankası 2,196 1,348 2,471 %83 %13 6,769 6,228 -%8

Vakıfbank 1,044 503 1,022 %103 -%2 4,154 2,544 -%39

Yapı Kredi Bankası 1,081 976 125 -%87 -%88 4,667 3,461 -%26

TSKB 170 150 170 %13 %0 661 700 %6

Toplam 6,919 5,987 7,246 %21 %5 31,101 26,341 -%15

Kaynak: Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Dün dolar endeksindeki yükseliş hareketinin hız kazanması ile birlikte gelişmekte olan 

ülke para birimleri satıcılı bir seyir izlerken, TL’deki negatif ayrışmanın devam ettiği 

görüldü. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğilimini hızlandırmasının ardından dolar endeksi, dün 

gün içerisinde 97,72 seviyesini test ederek yaklaşık son dört haftanın zirvesine çıktı. 

Ancak 200-günlük hareketli ortalamaya denk gelen bu seviyeyi kırmayı başaramayan 

endeks 97,55s eviyesine doğru geri çekildi. Dün dolar endeksinde görülen bu yükseliş 

eğilimi ve Libya ve Irak’taki üretim sıkıntıları nedeniyle haftaya sert yükselişlerle başlayan 

petrol fiyatları, TL’de yaşanan satış baskılarının temel nedenlerini oluşturdu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9230 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

97,57 seviyesinde hareket ederken, kazançlarının bir kısmını geri veren Brent petrol ise 

64,952$ civarında seyrediyor. Ancak, dolar endeksi ve Brent petroldeki yükselişin kısmen 

de olsa durulmuş olmasına rağmen TL’deki olumsuz ayrışmanın devam etmekte 

olduğunu görüyoruz. Kurdaki teknik görünüme bakacak olursak: USDTRY paritesi dünkü 

yükseliş hareketi ile birlikte 5,92 seviyesini yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bununla 

birlikte, dün sabahki bültenimizde de belirttiğimizi üzere, kurdaki yükseliş hareketinin 

kısa vadede 5,95 seviyesine doğru devam edebileceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz.    

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi 

ve Almanya’dan gelecek olan Ocak ZEW anketleri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Yaklaşık iki hafta önce aşağı yönlü kırdığı yükseliş kanalının alt çizgisine doğru 

gerçekleştirdiği yukarı yönlü “düzeltme” hareketi ile birlikte bir “Return Move” 

formasyonu oluşturan EURUSD paritesi (kırmızı ile işaretli bölgede formasyon 

görülebilir), formasyonun çalışması ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirerek sert bir 

şekilde geri çekildi ve kazançlarını sildi. EURUSD paritesindeki düşüşte dolar endeksinde 

görülen yükseliş ve teknik formasyonlar etkili oldu. Dün sabahki bültenimizde de 

öngörmüş olduğumuz üzere haftanın ilk işlem gününde de aşağı yönlü eğilimini 

hızlandıran EURUSD paritesi, 1,1077 seviyesine kadar inerek  yaklaşık son bir ayın en 

düşük seviyesine indi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,11 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan 

bakıldığında, günlük grafikte “Return Move” formasyonunun çalışması ve paritenin 200 

günlük HO ve yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında düşüş eğilimini sürdürmesi 

beklenir. Bu çerçevede, geçtiğimiz haftaki analizlerimizde de belirttiğimiz üzere, EURUSD 

paritesindeki gerilemenin kısa vadede 1,10 seviyesine doğru sürmesini beklemekteyiz.  

Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan Ocak ZEW anketleri takip edilecek. 

 

Return Move – Geri Dönüş hareketi: Yükselen bir trend / kanal kırıldıktan sonra fiyatlar 

tekrar bu trend / kanal çizgisine doğru hamle yaparsa, trend / kanal çizgisi genelde direnç 

noktası olarak algılanır ve fiyatların yönünü tekrardan aşağı çevirmesi beklenir. 

 

 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dolar endeksinde görülen güçlenmeye ve küresel jeopolitik risklerin azalmasına rağmen, 

ons altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin dün gün içerisinde de devam ettiği görüldü. 

Gün içi hedef aralığımız olan 1550 – 1570 seviyeleri arasında seyreden ons altın, dolar 

endeksinin 97,72 seviyesi ile yaklaşık son dört haftanın zirvesine yükselmesine rağmen 

dünü yükselişle tamamladı. Altın fiyatları bugün ise Asya seansında 1568,64 seviyesine 

kadar yükseldi. Küresel risk iştahında son dönemde görülen iyileşme ve dolar endeksinde 

Ocak ayının başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimine rağmen genel olarak altına 

yönelik talebin güçlü seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Cuma akşamı açıklanan CFTC 

tarafından yayınlanan COT raporlarına göre piyasa geneli yön eğilimi %87 uzun 

pozisyona işaret etmekte. 

Ons altın fiyatlarında 1550 – 1555 bandında önemli bir teknik destek olarak ön plan 

çıktığını görüyoruz. Dolayısı ile fiyatların bu bant üzerinde kalmaya devam etmesi 

durumunda yükseliş eğilimini sürdürmesi beklenebilir. Kısa vadeli momentum 

göstergeleri ve teknik seviyeler, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki 

dönemde 1575 – 1580 bandına ulaşabileceğinin sinyalini veriyor. Kısa vadeli teknik 

göstergeler ise ons altının bugün içerisinde 1558 – 1578 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğini gösteriyor.  

Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan Ocak ZEW anketleri 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 3.330 %0,4 %2,0 %3,4 %11,9 %3,1

DAX 13.549 %0,2 %0,7 %1,7 %10,5 %2,3

FTSE 7.651 -%0,3 %0,4 %0,9 %1,9 %1,4

Nikkei 24.084 -%0,8 -%0,6 %0,3 %11,3 %1,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 122.620 %0,9 %2,0 %10,3 %20,4 %7,2

Çin 3.096 -%1,0 -%1,4 %2,0 %4,8 %0,4

Hindistan 41.529 -%0,5 -%1,5 -%0,9 %7,8 %0,1

Endonezya 6.245 %0,0 -%1,2 -%0,6 -%3,2 -%0,8

Rusya 3.220 %0,7 %2,2 %6,8 %19,2 %5,7

Brezilya 118.862 %0,3 %1,3 %3,2 %14,9 %2,8

Meksika 45.903 %0,2 %2,4 %3,1 %10,3 %5,4

Güney Afrika 58.850 -%0,3 %2,2 %2,5 %1,0 %3,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%1,8 -%3,7 -%1,5 -%13,4 -%12,2

EM VIX 14 -%0,3 -%5,5 -%8,2 -%9,6 -%17,8

MOVE 50 -%1,4 -%6,8 -%10,3 -%20,3 -%14,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,9156 %0,5 %0,8 -%0,4 %4,5 -%0,6

Brezilya 4,1873 %0,6 %1,1 %2,2 %11,7 %3,9

Güney Afrika 14,507 %0,3 %0,7 %1,8 %4,1 %3,6

Çin 6,8668 %0,1 -%0,4 -%2,0 -%0,2 -%1,4

Hindistan 71,11 %0,0 %0,4 %0,0 %3,3 -%0,4

Endonezya 13639 %0,0 -%0,2 -%2,5 -%2,1 -%1,6

CDS *

Türkiye 250,1 4,3 -22,1 -34,9 -131,8 -32,0

Brezilya 97,7 -0,2 -2,1 -5,5 -30,4 -1,9

Güney Afrika 171,2 3,7 6,4 3,7 12,9 7,9

Endonezya 59,9 0,0 a.d. a.d. -26,3 a.d.

Rusya 59,5 -0,4 -0,2 6,3 -46,7 4,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,1 0,1 -0,2 -1,5 -5,1 -1,2

Brezilya %6,8 0,0 0,0 -0,2 -0,5 a.d.

Hindistan %6,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1

Endonezya %6,8 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 0,01 -0,30 -0,50 -1,53 -1,43

Brezilya %3,6 0,01 -0,03 -0,09 -0,95 -0,14

Güney Afrika %3,8 0,00 -0,01 -0,09 -0,26 -0,06

Endonezya %2,9 0,02 -0,03 -0,01 -0,39 -0,01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65,2 %0,5 %1,6 -%1,4 %4,4 -%1,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,54 %0,0 -%0,8 -%3,9 %3,1 -%4,1

Altın - USD / oz 1560,3 %0,6 %0,0 %5,8 %9,6 %2,4

Gümüş - USD / t oz. 18,073 %0,7 -%0,2 %6,4 %13,7 %0,8

Commodity Bureau Index 410,62 %0,0 %0,8 %2,9 %1,6 %2,3

* 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. 

 

 

 

 

 


