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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dün %0,16’lık yükselişle günü 113.329 puandan 

tamamladı. Dün Noel tatili nedeniyle yurt dışı piyasaların kapalı 

olması ile birlikte düşük hacimlerin piyasada etkili olmaya devam 

ettiğini gördük. Dolar endeksi 97,50 seviyesi üzerinde hareket ederek 

kazançlarını korurken, USDTRY paritesi ise 5,93 – 5,95 seviyeleri 

arasındaki yatay hareketini sürdürdü. Bugün ABD’de piyasalar 

açılıyor, ancak İngiltere ve Euro Bölgesinde piyasalar kapalı kalmaya 

devam edecek. Yurt içinde ise Aralık Reel Sektör Güven Endeksi & 

Kapasite Kullanım Oranı verileri ve 13 – 20 Aralık haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin hafta boyunca etkili olmaya 

devam etmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerine Asya hisse senedi 

piyasalarında karışık bir seyir hâkim, ABD vadelilerinde ise hafif alıcılı 

bir resim var. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar 

karşısında karışık bir seyir izlediği görülüyor. Bu gelişmeler ışığında 

bu sabah BİST-100’de yatay bir açılış bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak baktığımızda ise, yurtdışı piyasaların kapalı 

olmasının da etkisi ile 113.150 desteğinin üzerinde dengeli ve sıkışık 

bir seyir izlemeye devam ediyoruz. Bugünde 113.150 ve 113.900 

aralığında yatay bir seyir izleyebiliriz. Kısa vadede yükseliş eğiliminin 

korunması için 113.150 desteğinin takip edilmesi gerekiyor. 113.150 

desteği kırılması durumunda kısa vadeli kar realizasyonları gelebilir 

ve 112.000’ne gerileme yaşabilir. O yüzden kısa vade için 113.150 

stop seviyesi olarak izlenebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Aralık Reel Sektör Güven Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı verileri 

açıklanacak. 

▪ Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri 

açıklanacak (13 – 20 Aralık). 

▪ 2020 yılı asgari ücret tutarının bugün açıklanması bekleniyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AKBNK - Takipteki kredi alacakları portföyünden 714.5 milyon 

TL satış gerçekleşti. 

▪ ASELS –ÖMTTZA Görev Donanımları Projesi hk. 

▪ ISCTR - Borsada işlem gören bir kısım bağlı ortaklıklarının 

hisselerinin piyasadan satın alınması hk. 

▪ TMSN - Tümosan ve FNSS arasında alt yüklenicilik sözleşmesi 

imzalanması hk. 

▪ VESBE – Sharp Corporation ile olan mevcut marka lisanslama 

anlaşmasının kapsamının genişletilmesi 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (13 - 20 Aralık)

                   Aralık Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 113.329 %0,2 %2,5

BIST-30 137.303 %0,0 %2,0

Banka 158.950 %0,2 %2,1

Sanayi 137.117 %0,2 %3,9

Hizmet 86.579 %0,0 %2,0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13,50 13,50 15,50

AOFM 11,89 11,91 13,94

2 yıllık bono faizi 11,80 11,89 12,34

10 yıllık bono faizi 12,18 12,47 15,70

Kur

USD/TL 5,93 %0,5 %3,7

EUR/TL 6,58 %0,1 %4,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,25 %0,3 %4,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 184 173 170

Ortalama işlem hacmi * 1,77 1,96 2,11

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 8,5x 6,2x

PD/DD 0,93x 1,03x 0,90x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,63x 0,55x

FD/Satışlar 0,99x 1,06x 0,93x

FD/FAVÖK 5,7x 6,1x 5,0x

Kar büyümesi %13,6 -%6,7 %36,4

Özsermaye karlılığı %14,6 %11,5 %14,7

Temettü verimi %4,6 %3,4 %4,1

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  

Aralık Reel Sektör Güven Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı verileri 

açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Aralık Reel Sektör Güven Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı 

açıklanacak.  

• Kasım ayında reel sektör güven endeksindeki iyileşme devam etmişti. Buna göre 

arındırılmamış reel kesim güven endeksi 100,9 seviyesinden 102’ye yükseldi. Mevsim 

etkilerinden arındırılmış endeks ise daha hızlı bir toparlanma kaydederek 104,2 

seviyesinden 105,9 seviyesine yükseliş gösterdi. Geçen senenin Mayıs ayından beri en 

yüksek  seviyeye gelinmiş oldu. Bu çerçevede 3 aylık hareketli ortalamalardan 

hesapladığımız trend eğiliminde toparlanma sürecinin devam ettirdiği görüldü. 

• Kapasite Kullanım Oranı verilerine bakıldığında ise Kasım ayında toparlanma dikkat 

çekiyor. Buna göre arındırılmamış KKO %76,4’den %77,2 seviyesine önemli bir yükseliş 

kaydetti. Geçen yılın Ağustos ayından beri kaydedilen en yüksek seviye oldu. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ‘da %76’dan %76,7 seviyesine bir artış takip 

edildi. Yine geçen yılın Ağustos ayından beri en yüksek seviye olduğu görülüyor. 

İhracat bazlı sektörlerdeki KKO’ya bakıldığında ise bir önceki aya göre yatay kaldığı 

dikkat çekiyor. Söz konusu rakamlar, bir miktar toparlanma kaydeden yatırım eğilimini 

destekleyen veriler olarak öne çıkıyor. 

Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri 

açıklanacak (13 – 20 Aralık) 

Veriler TCMB tarafından bugün saat 14:30’da açıklanacak. 6-13 Aralık haftasında hisse 

senedi piyasasında net 79,3 milyon dolar çıkış yaşanırken, tahvil piyasasından repo 

işlemlerini dışarıda bıraktığımızda 17 milyon dolarlık oldukça sınırlı bir giriş yaşandı.  

• Yılbaşından beri hisse senedi piyasasına net yabancı girişi 321 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

• Tahvil piyasasında ise yabancı ilgisinin oldukça zayıf olduğu ve 3,2 milyar dolar net 

çıkışın yaşandığı takip edildi.   

• Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise %10,8 seviyesinde 

gerçekleşti. (2018 yılsonu seviyesi: %15,3, 2019 yılı içerisindeki en düşük seviye:  %10,5) 

Yine aynı hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 0,8 milyar dolar düşüş takip 

edildi. (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak). 

• Hanehalkı DTH’larında düşüş 0,2 milyar dolar ile daha sınırlı kalırken, kurumların 

DTH’larında 0,6 milyar dolar düşüş görüldü.  

• Geçen senenin Ağustos ayı ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 27,2 

milyar dolar civarında.         

2020 yılı asgari ücret tutarının bugün açıklanması bekleniyor  

Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun bugün 4. Toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Söz 

konusu toplantı sonrasında da  2020 yılı için asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. 

• 2020 yıl için belirlenecek asgari ücretin ne kadar yıllık artışı ifade edeceği, iç talep 

koşulları, dolayısıyla enflasyon patikası açısından oldukça yakından takip edilecek.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank - Banka takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi 

tutarındaki kısmını, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı. Gerçekleşen işlem 

sonrasında takipteki krediler oranına 37 baz puan olumlu katkısı olmasını tahmin 

ediyoruz. 

Aselsan – Şirket ile FNSS Savunma Sistemleri arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli 

Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak 25.12.2019 tarihinde, 

toplam bedeli 297.599.400 TL tutarında bir sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme 

kapsamında teslimatlar 2021-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 

İş Bankası - Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem 

gören bağlı ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, 

alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 300 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket 

bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak 

payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 

2020 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılındığı açıklandı. 

Tümosan - 4 Nisan 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 

(SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik 

Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı 

Kuvvetleri'ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca 

entegre edilmek üzere, tedarik edilecek motorlar için Tümosan ile FNSS  Savunma 

Sistemleri A.Ş. arasında 25 Aralık 2019 tarihinde Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici 

Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik 

destek hizmetlerini içermekte olup sözleşme garanti süresi dahil 72 aydır. 

Vestel Beyaz Eşya - 26.09.2014 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, %100 bağlı 

ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yıl 

sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına 

yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli 

fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi 

geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, 

Vestel Elektronik 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300 

milyon Avro satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Dün Noel tatili nedeniyle yurt dışı piyasaların kapalı olması ile birlikte düşük hacimlerin 

piyasada etkili olmaya devam ettiğini gördük. Dolar endeksi 97,50 seviyesi üzerinde 

hareket ederek kazançlarını korurken, USDTRY paritesi ise 5,93 – 5,95 seviyeleri 

arasındaki yatay hareketini sürdürdü.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9381 seviyesinden işlem görüyor. Kurun kısa 

vadede 5,93 – 95 seviyeleri arasındaki dalgalı seyrini korumasını ve ardından yükselişini 

5,96 – 5,98 bandına taşımasını bekliyoruz. Bu hafta yurt dışı piyasalardaki Noel tatili 

nedeniyle, USDTRY paritesinde düşük hacim kaynaklı sert hareketler görülebilir. 

Bugün ABD’de piyasalar açılıyor, ancak İngiltere ve Euro Bölgesinde piyasalar kapalı 

kalmaya devam edecek. Yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik 

Başvuruları verisi takip edilecek. Yurt içi piyasalarda ise Aralık Reel Sektör Güven Endeksi 

& Kapasite Kullanım Oranı verileri ve 13 – 20 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak.   
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EUR/USD 

EURUSD paritesi dün gün içerisinde 1,1070 – 1,11 seviyeleri arasındaki bant hareketine 

devem etti. Asya seansında ise parite, düşük likidite ortamında yaşanan yüksek volatilite 

etkisi ile birlikte 1,11 seviyesi üzerini test etse de bu bölgede kalıcı olmayarak yeniden 

1,11 seviyesi altına dönüş yaptı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1090 seviyesinden işlem görüyor.  1,1150 

seviyesinin önemli bir direnç olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. 

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği haftalık kapanış ile birlikte Mayıs 2018’den bu yana 

varlığını koruyan düşüş kanalının içerisinde kalan ve kanalı yukarı yönlü kırma girişimi 

başarısız olan EURUSD paritesinin (aşağıdaki haftalık grafik üzerinden parite hareketi 

görülebilir), düşüş eğilimini korumasını beklemekteyiz. Temel görünümün de bu 

beklentimizi doğruladığını görüyoruz. Euro Bölgesi büyüme dinamiklerini ve dolar 

endeksinin 96,50 – 97 bandında bir dip oluşturduğunu göz önünüzde 

bulundurduğumuzda, EURUSD paritesinde önümüzdeki dönemde aşağı yönlü 

hareketlerin daha ön planda olmasını beklemekteyiz. Paritenin, dolar endeksindeki düşüş 

hareketlerinin sınırlanması ve euro üzerinde artan baskılar ile birlikte, önümüzdeki 

dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği görüşündeyiz. Kısa vadeli 

görünümde ise, Noel tatili nedeniyle oluşan düşük hacim ile birlikte paritedeki yatay 

seyrin devam etmesini beklemekteyiz. 

Bugün ABD’de piyasalar açılıyor, ancak İngiltere ve Euro Bölgesinde piyasalar kapalı 

kalmaya devam edecek. Yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik 

Başvuruları verisi takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş eğilimini 1505 – 1510 

bandını hedef alacak şekilde sürdürmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Çarşamba günü 

1500 seviyesi üzerini test etmesinin ardından geri çekilen altın fiyatları, bugün Asya 

seansında yeniden 1500 seviyesini aştı ve 1504,25 seviyesini test ederek öngördüğümüz 

hareketi gerçekleştirdi. Dolar endeksinin 97,50 seviyesi üzerinde tutunuyor olmasına 

rağmen altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında: (i) Brexit sürecine ilişkin 

varlığını koruyan belirsizlikler, (ii) ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin orta vadede 

süreceği beklentileri, (iii) ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması beklenen 

belirsizlik ortamı ve (iv) Merkez Bankalarının ve ETF’lerin altın alımına devam etmesi gibi 

faktörler etkili oluyor. 

Çarşamba günkü yükselişi ile birlikte 100 günlük hareketli ortalamasını ve kısa vadeli 

yükseliş kanalını yukarı yönlü kıran altında, aynı zamanda haftalık grafikte yer alan ve 

Ağustos ayından bu yana etkili olan düşüş kanalı da Çarşamba günü itibarıyla yukarı 

yönlü kırılmış bulunuyor. Tüm bu teknik hareketler, Ağustos ayından bu yana etkili olan 

geri çekilmenin sonuna gelindiğinin ve altında yeniden yükseliş hareketlerinin ön planda 

olduğu bir döneme girildiğinin işaret olabilir. Ons altında kısa vadede 1505 – 1510 hedef 

bandımızı korumaktayız. Altın fiyatlarının ilk etapta bu bantta tutunmasını ve bu 

aralıktaki hareketini stabil hakle getirmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise 1510 

seviyesinin aşılması durumunda yükselişin 1525 seviyesini hedef alabileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün ABD’de piyasalar açılıyor, ancak İngiltere ve Euro Bölgesinde piyasalar kapalı 

kalmaya devam edecek. Yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik 

Başvuruları verisi 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 3.223 %0,0 %1,0 %2,9 %10,5 %28,6

DAX 13.301 -%0,1 -%0,8 %1,0 %8,4 %26,0

FTSE 7.632 %0,1 %1,4 %3,2 %2,8 %13,4

Nikkei 23.783 %0,5 %0,1 %2,2 %13,3 %19,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 113.329 %0,2 %2,5 %6,9 %19,5 %24,2

Çin 2.982 %0,4 -%0,8 %2,9 %0,5 %20,0

Hindistan 41.461 -%0,4 -%0,2 %1,4 %5,1 %15,0

Endonezya 6.306 %0,2 %1,1 %3,5 %0,4 %2,0

Rusya 3.031 %0,0 %0,2 %3,4 %9,2 %27,9

Brezilya 115.863 %0,6 %3,5 %6,6 %13,5 %31,8

Meksika 44.158 -%0,3 -%0,5 %1,4 %0,8 %6,0

Güney Afrika 57.245 %0,3 -%0,1 %0,9 -%1,9 %8,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %0,5 %3,1 %2,7 -%17,0 -%50,2

EM VIX 15 %0,3 %0,1 -%7,6 -%15,6 -%37,9

MOVE 58 %5,4 %5,3 -%6,2 -%20,9 -%12,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,9399 -%0,2 %0,2 %3,5 %2,5 %12,3

Brezilya 4,0907 %0,3 %0,5 -%2,5 %6,9 %5,6

Güney Afrika 14,1595 %0,0 -%1,0 -%4,2 -%1,3 -%1,3

Çin 6,9894 -%0,3 -%0,2 -%0,7 %1,6 a.d.

Hindistan 71,27 %0,1 %0,4 -%0,6 %2,8 %2,1

Endonezya 13979 -%0,1 -%0,2 -%0,8 -%1,3 -%2,9

CDS *

Türkiye 283,9 0,1 -1,1 -20,3 -149,1 -77,7

Brezilya 103,3 0,2 4,9 -21,7 -49,1 -104,2

Güney Afrika 164,9 0,1 -2,6 -21,5 -10,0 -58,0

Endonezya 67,7 -2,9 -5,3 -5,4 -34,6 -69,7

Rusya 55,9 0,0 2,7 -13,9 -57,1 -97,2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,2 -0,3 -0,5 -0,3 -4,2 -4,2

Brezilya %7,0 0,0 0,0 0,1 -0,7 a.d.

Hindistan %6,6 0,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,8

Endonezya %7,1 0,0 -0,1 0,1 -0,3 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,2 -0,01 -0,02 -0,06 -1,39 -0,95

Brezilya %3,7 0,00 0,05 -0,09 -0,99 -1,43

Güney Afrika %3,9 0,00 -0,04 -0,22 -0,26 -1,26

Endonezya %2,9 0,00 0,00 -0,07 -0,50 -1,65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67,2 %1,2 %1,7 %6,0 %3,6 %24,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,11 %1,0 %0,3 %5,8 %5,5 %34,6

Altın - USD / oz 1499,1 %1,1 %1,7 %2,4 %6,0 %17,0

Gümüş - USD / t oz. 17,757 %2,0 %4,6 %4,5 %15,5 %15,1

Commodity Bureau Index 398,81 %0,0 %0,0 %2,9 -%3,2 -%2,5

* 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. 

 

 

 

 

 


