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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Piyasalarda artan risk iştahı ve küresel borsalarda görülen rekorlar 

ile birlikte BİST-100 endeksi dünü %0,57 yükselişle 105.983 

puandan tamamladı. Yükselişe bankacılık endeksi öncülük etti.  

Son dönemde ABD – Çin arasında birinci faz anlaşmanın 

imzalanacağına yönelik artan umutların küresel piyasaları olumlu 

etkilediğini ve küresel risk iştahını arttırdığını gözlemlemekteyiz. 

Gün içinde takip edilecek önemli veri takvimine bakıldığında, bugün 

yurt içinde TCMB Başkanı Uysal saat 15:00’da İSO Meclisi’nde 

sanayiciler ile bir araya gelecek. Yurt dışında ise ABD’de yoğun bir 

veri akışı olacak. ABD’den gelecek olan Ekim ayı Dayanıklı Mal 

Siparişleri, 3Ç19 GSYİH büyüme verileri, Kişisel Gelir & Kişisel 

Harcamalar, Tüketici Harcamaları ve Çekirdek Kişisel Tüketim 

Harcamaları verileri bugün piyasalar üzerinde etkili olacak. Küresel 

piyasalara baktığımızda, Asya hisse senedi piyasalarının ve ABD 

vadeli işlemlerinin alıcılı olduğunu, diğer taraftan GOÜ para 

birimlerinde ise dolar karşısında satıcılı bir seyir olduğunu 

görüyoruz. 

Teknik analiz olarak baktığımızda, Pazartesi günü 106.000 kırılması 

sonrasında dün 104.500’e kadar bir geri çekilme ve ardından önceki 

gün kırılan 106.000’ne kadar bir tepki gerçekleşti. Dünkü yükselişte 

işlem hacminin Pazartesi günkü düşüş ile aynı yüksek seviyede 

gerçekleşmesi kafa karıştırıcı bir unsur. Şöyleki Pazartesi günkü 

106.000’nin kırılması ayı tuzağı olabilir ve yeniden 106.000-108.000 

bandına yeniden geçişe neden olur. Dünkü yükseliş 106.000’nin 

kırılması sonrasında ana dirence tepkidir yeniden 104.500’e bir geri 

çekilmeye neden olur. Dünkü kapanış itibariyle net bir sinyal 

oluşmadı. Bugün hafif alıcılı bir şekilde 106.000’nin üzerinde 

açılmasını ve ardından 106.000 seviyesindeki işlemler yön 

konusunda belirleyici olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Başkanı Uysal İSO’da konuşacak. 

▪ ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan S-400 ile ilgili açıklama. 

▪ TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşma tutarı arttı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK kredilerin sınıflandırılması ve 

bunlar için ayrılacak karşılıklar hakkında yönetmelik yayınladı. 

▪ Avivasa, Kardemir – Bugün nakit temettü ödeyecekler. 

▪ Yünsa – Sabancı Holding’in Yünsa’daki paylarının satışı işlemi 

tamamlandı. 

▪ Yükselen Çelik – 3Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Kasım   Kasım Ekonomik Güven Endeksi

                  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

                   Ekim yabancı ziyaretçi sayısı

2 Aralık      3Ç19 GSYİH verileri

                   İSO/Markit PMI verileri

                   İTO Kasım enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,983 %0.6 -%1.4

BIST-30 130,459 %0.6 -%1.7

Banka 149,786 %1.0 -%1.2

Sanayi 124,681 %0.5 -%0.6

Hizmet 80,953 %0.6 -%1.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15.50 15.50 15.50

AOFM 13.69 13.69 14.01

2 yıllık bono faizi 12.00 12.02 13.02

10 yıllık bono faizi 12.53 12.49 15.70

Kur

USD/TL 5.74 %0.4 -%0.3

EUR/TL 6.32 -%0.1 -%1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.03 %0.1 -%0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 169 167 167

Ortalama işlem hacmi * 2.26 2.10 1.75

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 7.9x 5.9x

PD/DD 0.93x 0.97x 0.85x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.59x 0.52x

FD/Satışlar 0.99x 1.02x 0.89x

FD/FAVÖK 5.7x 5.9x 4.9x

Kar büyümesi %13.6 -%6.0 %34.9

Özsermaye karlılığı %14.6 %11.8 %14.4

Temettü verimi %4.6 %3.4 %4.5

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 

TCMB Başkanı Uysal İSO’da konuşacak 

TCMB Başkanı Murat Uysal bugün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin aylık olağan 

toplantısına katılacak. Uysal’ın konuşmasının saat 15.00’de olması bekleniyor. İSO 

Meclisi'nin aylık olağan toplantısı "Nitelikli ve Sürdürülebilir Üretim Ekonomisi İçin 

Finansal Politikaların ve Fiyat İstikrarının Önemi" ana gündemi ile gerçekleştirilecek. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan S-400 ile ilgili açıklama 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara’da S-400 füze savunma sistemlerini test 

etmeye başlamasının ardından söz konusu adımlarının endişe verici olduğunu 

belirtti. Pompeo, ayrıca Türkiye’yle görüşmelerin devam ettiğini, meselenin 

çözümüne ilişkin çalıştıklarını ve umutlu olduklarını belirtti.  

TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşma tutarı arttı 

TCMB, geçen sene Ağustos ayında Katar ile imzalanan ve yerel para birimleri 

üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına 

destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşma tutarını 3 milyar dolar’dan 5 milyar 

dolar’a çıkarıldığını açıkladı. 

• Söz konusu revizyon ile beraber TCMB’nin gerek swap pozisyonunda 

gerekse döviz rezervlerinde aynı oranlı bir artış gerçekleşecektir. TCMB 

tarafından yayınlanan en son Uluslararası rezervler ve Döviz Likiditesi 

verilerine göre TCMB’nin swap pozisyonu Eylül sonu itibariyle 17,3 milyar 

dolar seviyesindeydi. Buna ek olarak brüt ve net uluslararası rezervlerine 

bakıldığında 15 Kasım itibariyle sırasıyla 103,5 milyar dolar ve 36,7 milyar 

dolar olduğu görülüyor.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

AVISA – Bugün pay başına 0.22222 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: %1,8. 

KRDMA, KRDMB, KRDMD - Bugün pay başına 0.22222 TL nakit temettü ödeyecek. 

Temettü verimi: %5,3. 

Bankacılık Sektörü - BDDK tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkelerine 

uyumlu olarak değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye ve 

ilgili düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikler kapsamında "zarar niteliğindeki krediler/alacaklar" hesaplarında izlenen ve 

borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel 

karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, 

ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilecek. 

Düzenleme ile kayıttan düşme uygulaması, alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu 

doğurmayacak ve kayıttan düşme uygulamasına ilişkin hususlar (makul beklentilerin 

bulunmadığına ilişkin göstergeler, takip politikaları, kayıttan düşme politikası, kayıttan 

düşülen tutarlar ve benzeri) finansal tablo dipnotlarında açıklanacak. Yönetmelikler, 19 

Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 

Sabancı Holding –  Sabancı Holding’in Yünsa’da sahip olduğu ve şirket sermayesinin 

%57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz 

Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satış işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlandığı açıklandı. Şirket 

portföyünde yer alan %57,88 oranındaki Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse 

senetleri 69.458.876,54 TL bedel ile satılmış, satış bedeli 26.11.2019 tarihinde tahsil edildi. 

Söz konusu hisselerin satışı sonrasında, Sabancı Holding’in Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.'de payı kalmadı. 

Yükselen Çelik - 3Ç19 sonuçlarını 2.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %51 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 azaldı. Net 

satışlar 40 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 

arttı. Şirket, 3Ç19'de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %30 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1660 baz puan azalarak %17.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 1770 baz puan azaldı ve %21.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 100 baz puan azaldı ve %4.7 olarak gerçekleşti. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 artarak 70 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 

olarak kaydedilmiştir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi, Pazartesi günü 200 günlük haraketli ortalamasını yukarı yönlü kırması 

sonrasında dün gün içerisinde yükseliş eğilimini sürdürdü ve 5,7706 seviyesine kadar 

yükseldi. ABD – Çin müzakerelerine yönelik gelen olumlu açıklamaların etkisi ile birlikte 

küresel piyasalarda risk iştahı iyileşmeye devam ederken dolar endeksinin 98,30 seviyesi 

civarında yatay bir seyir izlediği görüldü. Ancak, ABD – Türkiye ilişkilerine dair endişelerin 

tekrar gündeme taşınması ile birlikte Türk lirasının dün olumsuz ayrışmaya devam ettiği 

görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 5,73 – 5,77 seviyeleri arasında 

hareket ederek günü yükselişle tamamladı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7680 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

98,30 seviyesi civarında yatay seyrini korurken, Türk lirasının gelişen ülke para birimleri 

arasında olumsuz ayrışmaya devam ettiğini görüyoruz. USDTRY paritesindeki teknik 

göstergeler ve kısa vadeli fiyat formasyonları, kurun yakın vadede 5,73 – 5,79 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğini işaret etmekte.  

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD’de 

yoğun bir veri akışı söz konusu. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan Ekim ayı Dayanıklı 

Mal Siparişleri, 3Ç19 GSYİH büyüme verileri, Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, Tüketici 

Harcamaları ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek PCE -- Fed’in temel 

enflasyon göstergesi) verileri bugün piyasalar üzerinde etkili olacak. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin dün gün içerisinde 98,30 seviyesi civarında yatay bir seyir izlemesi ile 

birlikte EURUSD paritesi 1,10 – 1,1030 seviyeleri arasında dar bir bant hareketi 

gerçekleştirdi.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1011 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir 

bültenlerimizde belirtiğimiz üzere, genel görünüm itibarıyla EURUSD paritesindeki 

yükseliş eğilimlerinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, olası yukarı yönlü hareketlerin 

satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşümüzü korumaktayız. 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. Diğer yandan, Fed’in bu yılki üç faiz indirim sonrasında para politikasında bir 

“bekle-gör” dönemine girebileceği ihtimali de dolar endeksi üzerindeki aşağı yönlü 

eğilimleri sınırlayabilecek bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Dolaysı ile hem teknik hem 

de temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. Bu 

doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin önümüzdeki dönemde 

yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği ve ardından 1,0950 – 1,0975 bandını hedef 

alacak şekilde düşüş hareketini sürdürebileceği görüşündeyiz.  

Bugün ABD’deki yoğun bir veri akışı piyasalarda etkili olacak. Gün içerisinde ABD’den 

gelecek olan Ekim ayı Dayanıklı Mal Siparişleri, 3Ç19 GSYİH büyüme verileri, Kişisel Gelir 

& Kişisel Harcamalar, Tüketici Harcamaları ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları 

(Çekirdek PCE -- Fed’in temel enflasyon göstergesi) verileri yakından takip edilecek. 
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XAUUSD 

Son dönemde ABD – Çin arasında birinci faz anlaşmanın imzalanacağına yönelik artan 

umutların küresel piyasaları olumlu etkilediğini ve küresel risk iştahını arttırdığını 

gözlemlemekteyiz. ABD Başkanı Donald Trump, dün yurt dışı basına verdiği röportajında, 

ABD ve Çin üst düzey temsilcilerinin telefon görüşmelerinin ardından birinci aşama 

ticaret anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Dün Trump’tan gelen 

açıklamalar sonrasında ABD borsaları rekor tazelerken, VIX endeksindeki değer kaybının 

sürdüğü görüldü. Ons altın fiyatları ise azalan güvenli liman talebi ile 1450,24 seviyesine 

kadar geriledi. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1458 seviyesinden işlem görüyor. Ons altında Eylül 

ayının başından bu yana bir düşüş eğiliminin hâkim olduğu görülüyor. Ancak, küresel 

piyasalarda varlığını korumakta olan riskler, küresel büyümeye yönelik endişeler ve 

merkez bankalarının gevşe politikaları, piyasalardaki güvenli liman talebinin orta vadede 

sürebileceğinin sinyalini veriyor. 13-19 Kasım haftasına ilişkin CFTC COT raporlarına göre 

altın kontratlarında yatırımcılar %86 oranında uzun pozisyon taşıyor. Dolayısı ile ons 

altındaki geri çekilmelerin orta – uzun vadeli alım fırsatı vermesi beklenebilir. Kısa vadeli 

görünümde ise 1430 seviyesinin önemli bir destek olarak ön plan acıktığını görüyoruz. 

Dolayısı ile altın fiyatlarının bu seviye altına inmekte zorlanabileceği görüşündeyiz. Teknik 

göstergelerin ve formasyonları verdikleri sinyaller çerçevesinde, ons altın fiyatlarının kısa 

vadede 1450 – 1467 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD’deki yoğun bir veri akışı piyasalarda etkili olacak. Gün içerisinde ABD’den 

gelecek olan Ekim ayı Dayanıklı Mal Siparişleri, 3Ç19 GSYİH büyüme verileri, Kişisel Gelir 

& Kişisel Harcamalar, Tüketici Harcamaları ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları 

(Çekirdek PCE -- Fed’in temel enflasyon göstergesi) verileri yakından 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 3,141 %0.2 %0.7 %3.9 %11.1 %25.3

DAX 13,236 -%0.1 %0.1 %2.7 %9.7 %25.4

FTSE 7,403 %0.1 %1.1 %1.1 %1.7 %10.0

Nikkei 23,373 %0.3 %1.2 %2.8 %10.6 %17.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,983 %0.6 -%1.4 %5.8 %23.9 %16.1

Çin 2,907 -%0.2 -%0.3 -%1.8 %0.3 %16.3

Hindistan 40,821 %0.3 %0.7 %4.3 %3.2 %13.5

Endonezya 6,026 %0.0 -%2.1 -%3.6 -%1.2 -%2.7

Rusya 2,931 -%0.8 -%0.2 %2.0 %11.3 %23.7

Brezilya 107,059 -%1.3 %0.7 -%0.3 %12.9 %21.8

Meksika 42,852 -%1.6 -%1.7 -%1.2 %0.8 %2.9

Güney Afrika 56,053 -%1.2 -%2.2 %1.7 %2.9 %6.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%2.8 -%10.3 -%8.8 -%27.2 -%54.6

EM VIX 16 %0.0 -%3.5 %5.1 -%20.0 -%34.0

MOVE 60 -%1.9 -%3.6 -%10.0 -%0.2 -%9.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7593 %0.3 %1.1 -%0.3 -%5.3 %8.9

Brezilya 4.2386 %0.3 %0.9 %5.9 %5.4 %9.4

Güney Afrika 14.8017 %0.2 %0.3 %1.2 %2.7 %3.2

Çin 7.0336 %0.0 %0.1 -%0.5 %1.9 a.d.

Hindistan 71.4925 -%0.3 -%0.3 %0.9 %2.8 %2.5

Endonezya 14088 %0.0 %0.0 %0.4 -%2.1 -%2.1

CDS *

Türkiye 315.8 3.9 8.3 -21.5 -202.9 -45.8

Brezilya 125.6 0.7 -0.9 6.2 -54.7 -81.9

Güney Afrika 189.7 1.9 3.4 24.6 -3.6 -33.2

Endonezya 74.0 -0.2 1.6 -4.0 -34.1 -63.4

Rusya 70.4 -0.2 -1.5 -3.1 -56.9 -82.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.5 0.0 0.3 -0.7 -7.1 -3.9

Brezilya %7.0 0.0 0.2 0.4 -1.9 a.d.

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.9

Endonezya %7.1 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.3 0.03 0.13 -0.26 -2.02 -0.78

Brezilya %3.8 0.02 -0.07 -0.06 -1.25 -1.33

Güney Afrika %4.1 0.00 0.05 0.22 -0.67 -1.03

Endonezya %3.0 -0.02 -0.04 0.02 -0.93 -1.59

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.27 %1.0 %5.5 %3.6 -%6.4 %19.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 58.41 %0.7 %5.8 %3.1 -%0.4 %28.6

Altın - USD / oz 1460.3 %0.2 -%0.9 -%2.6 %13.8 %14.0

Gümüş - USD / t oz. 17.045 %0.9 -%0.4 -%4.9 %17.4 %9.7

Commodity Bureau Index 386.94 -%0.2 -%0.5 -%1.0 -%6.7 -%5.4

* 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. 

 

 

 

 

 


