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Piyasa Yorumu 

Dün dar bir bantta dalgalı seyreden BIST-100 endeksi günü sadece 

20 puan artışlar 106,805 seviyesinden kapattı. Banka endeksi hafif 

alıcılı seyrederken, hizmet endeksinde hafif satıcılı seyir 

bulunmaktaydı. 

Bugüne baktığımızda, ABD ile Çin arasında süren ticaret 

görüşmeleri ve ABD’nin Hong Kong’da yaşanan olaylar sonrasında 

attığı adımın etkileri izlenecek. Trump’ın Hong Kong ile ilgili tasarıyı 

imzalaması beklenirken, küresel piyasalarda bu kararın ABD ile Çin 

arasında sürdürülmekte olan ticaret görüşmeleri üzerinde olumsuz 

etki yaratma ihtimali piyasalardaki tansiyonu artırıyor. Ancak, Çin 

Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Başmüzakerecisi Liu He’nin ticaret 

görüşmeleriyle ilgili olarak “temkinli iyimser” olduğunu belirtmesi 

bu tansiyonu azaltıcı yönde bir rol oynuyor. Bu çerçevede küresel 

hisse senedi piyasalarına baktığımızda Asya hisse senedi 

piyasalarında ve ABD vadeli işlemlerinde yatay bir seyir bulunurken, 

GOÜ para birimlerinde ise hafif satıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. 

Bu görünüm altında Borsa İstanbul’da yatay bir açılış olabileceğini 

tahmin ediyoruz.  

Teknik analiz olarak baktığımızda ise, 106.000 üzerinde haftalık 

kapanış yapıyor olmamız olumlu ama diğer taraftan böyle önemli 

bir tabanı tamamladıktan sonra piyasanın yol alamaması olumsuz 

değerlendiriyoruz. Çarşamba günkü düşüş sonrasında dün gün 

boyu satışlar yatayda karşılandı ama baskıdan ötürü tepki 

gerçekleşmedi. Bugün ise düne benzer seyrin devamı görülebilir.  

106.500 ve 106.000 destek seviyelerimiz olurken, 107.000 ve 

107.250 direnç seviyelerimiz olacak. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Yeni vergi düzenlemeleri Meclis’te kabul edildi 

▪ Kasım Tüketici Güven Endeksi 59,9 olarak açıklandı. 

▪ 8-15 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında yabancı ilgisi takip 

edildi. 

▪ 8-15 Kasım haftasında yerleşiklerin DTH’larında önemli bir değişim 

görülmedi 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BDDK 15 Kasım haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – Trend Büyümesi 15 Kasım haftasında %14,4 olarak 

gerçekleşti. 

▪ Migros – BC Partners 20 milyon adet payını sattı. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Kasım   Kasım Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

28 Kasım   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (15 -22 Kasım)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (15 - 22 Kasım)

29 Kasım   TCMB Finansal İstikrar Raporu

                   Ekim Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,805 %0.0 %2.9

BIST-30 131,712 %0.0 %2.9

Banka 151,273 %0.5 %3.8

Sanayi 124,583 -%0.1 %3.0

Hizmet 81,320 -%0.5 %1.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15.50 15.50 18.00

AOFM 13.60 13.69 16.08

2 yıllık bono faizi 11.86 12.07 14.29

10 yıllık bono faizi 12.37 12.26 15.70

Kur

USD/TL 5.69 -%1.2 -%2.1

EUR/TL 6.30 -%0.4 -%2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.00 -%0.8 -%2.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 171 172 159

Ortalama işlem hacmi * 2.01 2.05 1.68

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 8.0x 5.9x

PD/DD 0.93x 0.98x 0.85x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.60x 0.53x

FD/Satışlar 0.99x 1.03x 0.90x

FD/FAVÖK 5.7x 5.9x 4.9x

Kar büyümesi %13.6 -%6.1 %35.5

Özsermaye karlılığı %14.6 %11.8 %14.4

Temettü verimi %4.6 %3.3 %4.4

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Kasım 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

Yeni vergi düzenlemeleri Meclis’te kabul edildi  

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine 

yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi. Yeni düzenlemelere göre;  

• Dijital Hizmet vergisinin %7,5 olacağı belirtildi. Dijital Hizmet Vergisinin matrahı ise 

ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde 

edilen hasılat olacak.  

• Konaklama ve konaklamaya bağlı tüm hizmetlerden vergi alınacak. Gelecek yılın 4. 

ayından itibaren yürürlüğe girecek Konaklama Vergisi, 2020 yılı sonuna kadar %1, 

sonrasında %2 olarak uygulanacak. 

• 5 milyon TL’nin üzerinde değeri olan konut sahiplerinden, %0,3-1 arasında değişen 

oranlarda vergi alınacak. 

• Gelir vergisi dilimleri 4'ten 5'e çıkarıldı. Geliri 500 bin TL’nin üzerinde olanlar % 

40'lık vergi dilimine tabi olacak. Bunun için beyanname verme zorunluluğu 

2021'de başlayacak. 

Kasım Tüketici Güven Endeksi 59,9 olarak açıklandı 

TÜİK Kasım ayı Tüketici Güveni Endeksini 59,9 olarak açıklandı. (mevsim etkilerinden 

arındırılmış) Söz konusu endeks bir önceki aya göre %5,2 oranında artış kaydetti. 3 aylık 

hareketli ortalamalarda da sınırlı da olsa yükseliş devam ettiği görülüyor.  Endeks Mayıs 

ayından beri en yüksek seviyesine yükselmiş olmasına rağmen, hala seri başlangıcından 

beri en düşük seviyelerine yakın hareket ediyor. 

• Alt kalemlerinde tüketim eğilimi açısından sinyallere bakıldığında ufak çaplı 

toparlanmalar dikkat çekiyor. Buna göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 

tüketim malları, otomobil ve konut alma ihtimallerine karşı endekslerde bir önceki 

aya göre bir yükseliş olduğu görülüyor. Ancak yükselişlerin yavaş bir trendi işaret 

ettiğini de belirtmek gerekir.   

8-15 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında yabancı ilgilsi takip edildi  

8-15 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında güçlü yabancı yatırımcı ilgisinin olduğu 

görüldü. Buna göre söz konusu hafta içerisinde net yabancı girişi 301 milyon dolar olarak 

gerçekleşti -- Ocak ayından beri yaşanan en güçlü haftalık girişi işaret etti.  Yılbaşından beri 

gerçekleşen toplam net giriş rakamı ise 415 milyon dolara yükseldi.   

• Aynı hafta içerisinde tahvil piyasasında ise yabancı yatırımcı ilgisi yine zayıftı. 8-15 

Kasım haftasında repo işlemleri hariç sadece 5,5 milyon dolar giriş olduğu görüldü. 

Yılbaşından beri net çıkış 3,15 milyar dolar civarında. Yabancı yatırımcının toplam 

bono stoku içerisindeki payı ise %10,8 olarak geçen haftaki seviyesinde sabit kaldı.    

8-15 Kasım haftasında yerleşiklerin DTH’larında önemli bir değişim 

görülmedi 

8-15 Kasım haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında önemli bir değişiklik olmadığı 

takip ediliyor. (parite etkisinden arındırılmış rakamlar)  Hanehalkı ve kurumların 

DTH’larında sırasıyla 140 milyon dolar ve 100 milyon dolarlık oldukça sınırlı düşüşler 

takip edildi. Geçen senenin Ağustos ayı ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam 

artış 27,5 milyar dolar civarında.         
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Şirket ve Sektör Haberleri 

BDDK 15 Kasım haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – Kur etkisinden 

arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 8 – 15 Kasım haftasında da 

toparlanmaya devam ederek %14,4 olarak gerçekleşti. Sektör detayına baktığımızda 

kamu bankalarındaki büyümenin %19,6’dan %22,3’e yükseldiği, özel bankaların ise %8’lik 

bir büyüme kaydettiği görülüyor (kamu bankalarında Haziran 2018’den bu yana görülen 

en yüksek haftalık büyüme). Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari kredilerdeki 

büyüme ise aynı hafta içerisinde %3,7’den %8,4’e yükseldi. Kamu bankalarında ticari 

kredi büyümesi %10,6’dan %14,3’e çıkarken, özel bankalarda %3,3’lük bir artış kaydedildi 

(özel bankalarda 1 – 8 Kasım haftasında %2,3 oranında bir daralma söz konusuydu).  

 Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü 

genelinde %31,6 olurken; kamu bankalarındaki büyüme %49,6, özel bankalardaki 

büyüme ise %19,9 oldu.  Ekim ayından bu yana düşüşte olan mevduat büyümesi ise 8 – 

15 Kasım haftasında yükseliş kaydetti. Bununla birlikte sektör genelinde 13 haftalık kur 

etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyüme %20,7’den %23,5’e yükseldi. Sektör 

detayına baktığımızda; kamu bankalarında büyüme %29,1’den %30,7’ye hafif bir yükseliş 

kaydederken, özel bankalarda ise bir önceki hafta görülen %15,4’lük yükseliş sonrasında 

%19’luk bir artış dikkat çekti.  

Migros –BC Partners 20 milyon adet Migros payını – şirketin sermayesinin yaklaşık 

%11,1’in oluşturan, 22,50 TL’den hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile sattı. İşlem 

sonrasında, BC Partners’ın Migros’taki payı %11,8 oldu. Satış fiyatı, Migros’un dünkü 

kapanış fiyatı olan 24,74 TL’ye göre %9,1 iskontoyu ifade etmektedir. İşlem fiyatının ifade 

ettiği değerleme çarpanları ise 0,31 2020T FD/Satışlar ve 3,9 2020T FD/FAVÖK. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Türk lirası gün dolar karşısında yatay bir seyir izledi ve önemli bir değişim kaydetmedi. 

Dolar endeksi gün içerisinde 97,72’den 98 seviyesi üzerine yükselerek güç kazansa da 

kurun dolar endeksindeki yükselişe tepkisiz kaldığını gördük. Bununla birlikte USDTRY 

paritesi 5,68 – 5,71 seviyeleri arasında hareket ederek dünü yatay bir seyirle tamamladı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,6995 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, Çarşamba günü gerçekleştirdiği günlük kapanış 

ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasını (kırmızı çizgi) aşağı yönlü kıran USDTRY 

paritesinin, düşüş eğilimini sürdürebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler, uzun vadeli 

hareketli ortalamasının aşağı yönlü kırılması sonrasında kurdaki düşüş eğiliminin kısa 

vadede 5,65 seviyesine doğru sürebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise 

Almanya’dan gelecek olan 3Ç19 GSYİH büyüme verileri ve ABD, Almanya ve Euro 

Bölgesinden gelecek olan PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Lagarde’ın bugün Türkiye saatiyle 11:00’de yapacağı konuşma piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. 
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EUR/USD 

20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başaramayan ve dün bu 

ortalamadan geri çekilen EURUSD paritesi, 1,1098 seviyesinden 1,1050 seviyesine doğru 

inerek günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki satıcılı görünüm ile birlikte, dün 

sabahki bültenimizde öngördüğümüz üzere 1,11 seviyesine doğru bir atak gerçekleştiren 

parite, dolar endeksindeki gerilemenin dün öğle saatlerinde tersine dönemsi ile birlikte 

bu seviyeyi aşmayı başaramadı. Dolar endeksi dün öğle saatlerinde 97,72’den 98 seviyesi 

üzerine yükselirken, EURUSD da bu haftanın en düşük seviyesine (1,1052) geriledi.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1065 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir 

bültenlerimizde belirtiğimiz üzere, genel görünüm itibarıyla EURUSD paritesindeki 

mevcut seviyelerin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, son dönemde görülen bu 

yükseliş eğilimlerinin önümüzdeki dönemde satış fırsatı verebileceği görüşündeyiz. 

Teknik gösterge ve formasyonlar, orta vadede aşağı yönlü eğilimin daha ön planda 

olabileceğinin sinyalini veriyor. ECB’nin güvercin tavrını koruması ve yeni ECB Başkanı 

Christine Lagarde’ın gelişi ile birlikte 2020’de farklı bir koordinasyonla maliye 

politikasının çok daha ön planda olması bekleniyor. Bu da, euro üzerindeki aşağı yönlü 

eğilimin orta vadede etkisini koruyabileceği anlamını taşımakta. Bu doğrultuda, teknik 

görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin: 

➢ 1,1170 seviyesi üzerinde çıkmasını beklememekteyiz. 

➢ Önümüzdeki dönemde 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği görüşündeyiz.  

➢ Bugün içerisinde 1,1030 – 1,1080 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün Almanya’dan gelecek olan 3Ç19 GSYİH büyüme verileri ve ABD, Almanya ve Euro 

Bölgesinden gelecek olan PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Lagarde’ın bugün Türkiye saatiyle 11:00’de yapacağı konuşma piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

ABD ve Çin ticaret görüşmelerine ilişkin gelen haber akışı küresel piyasalardaki risk 

iştahına yön vermeye devam ederken, son dönemde piyasalarda hâkim olan ilk faz 

anlaşmanın 2019 yılında imzalanamayabileceği görüşü güvenli varlıklara yönelik talebi 

güçlendirirken, ons altın fiyatlarının 100 günlük hareketli ortalamadan gördüğü direnç 

nedeniyle bu talepten nemalanamadığını görmekteyiz.  100 günlük hareketli ortalama 

yakınlarında satışların hızlandığı altın fiyatlarında, dün öğle saatlerinde 97,72’den 98 

seviyesi üzerine yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar endeksi dünkü zayıf 

seyirde etkili oldu. Bununla birlikte dün 1474’lü seviyelerden 1462’lere inen ons altın, 

günü düşüşle tamamladı.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1466 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik 

göstergelerin ve formasyonları verdikleri sinyaller çerçevesinde, ons altın fiyatlarının kısa 

vadede 1460 – 1480 seviyeleri arasındaki hareketini devam ettirebileceği görüşündeyiz. 

ABD – Çin ilişkilerine yönelik gelebilecek haber akışı altındaki kısa vadeli görünüm 

açısından önemli olacak.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan 3Ç19 GSYİH büyüme verileri ve ABD, Almanya ve Euro 

Bölgesinden gelecek olan PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Lagarde’ın bugün Türkiye saatiyle 11:00’de yapacağı konuşma piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,104 -%0.2 %0.2 %3.6 %8.7 %23.8

DAX 13,138 -%0.2 -%0.3 %3.0 %8.0 %24.4

FTSE 7,239 -%0.3 -%0.7 %0.4 -%1.3 %7.6

Nikkei 23,039 %0.5 -%0.7 %2.6 %8.7 %15.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,805 %0.0 %2.9 %9.1 %27.6 %17.0

Çin 2,904 -%0.6 -%0.2 -%2.3 -%0.2 %15.7

Hindistan 40,575 -%0.1 %0.5 %4.1 %3.7 %12.4

Endonezya 6,117 -%0.2 -%0.4 -%2.0 %2.8 -%1.5

Rusya 2,943 %0.2 %0.7 %5.0 %11.5 %24.2

Brezilya 107,497 %1.5 %0.7 %0.1 %13.9 %22.3

Meksika 43,255 -%0.8 %0.4 -%0.2 %0.7 %3.9

Güney Afrika 56,540 -%1.3 %0.5 %1.1 %2.4 %7.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2.7 %0.6 -%6.2 -%12.2 -%48.3

EM VIX 17 -%1.5 -%6.4 %11.3 -%12.9 -%30.5

MOVE 66 %4.7 -%0.8 -%16.3 %16.0 -%1.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.697 %0.0 -%0.9 -%2.7 -%5.9 %7.7

Brezilya 4.195 -%0.2 %0.1 %1.6 %3.9 %8.3

Güney Afrika 14.6842 -%0.7 -%1.0 -%0.5 %2.0 %2.4

Çin 7.0289 -%0.1 %0.1 -%0.7 %1.8 a.d.

Hindistan 71.7637 -%0.1 -%0.3 a.d. %2.9 %2.9

Endonezya 14090 %0.0 %0.0 %0.1 -%2.7 -%2.1

CDS *

Türkiye 308.3 -1.3 -4.1 -79.4 -180.9 -53.3

Brezilya 127.6 1.3 4.6 -1.8 -52.6 -79.9

Güney Afrika 185.1 -0.5 2.5 7.0 -7.9 -37.9

Endonezya 75.4 0.3 1.7 -6.4 -29.6 -62.0

Rusya 70.3 -1.1 -0.7 -5.0 -58.0 -82.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.4 0.1 -0.1 -2.1 -6.9 -4.1

Brezilya %6.8 a.d. 0.1 0.3 -1.9 a.d.

Hindistan %6.5 0.0 0.0 a.d. -0.8 -0.9

Endonezya %7.1 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.2 0.00 -0.06 -0.84 -1.82 -0.89

Brezilya %3.9 0.00 0.00 -0.04 -1.23 -1.29

Güney Afrika %4.1 0.02 0.04 0.06 -0.74 -1.06

Endonezya %2.9 -0.01 -0.04 -0.02 -0.95 -1.59

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.97 %2.5 %2.7 %8.5 -%11.4 %18.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 58.58 %2.6 %3.2 %9.9 -%7.0 %29.0

Altın - USD / oz 1463.6 -%0.7 -%0.7 -%1.3 %15.0 %14.2

Gümüş - USD / t oz. 17.065 -%0.3 %0.2 -%3.1 %18.7 %9.8

Commodity Bureau Index 387.6 -%0.1 -%0.9 -%1.2 -%6.3 -%5.3

* 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Kasım 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 

 

 

 


