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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

ABD’de Senato’nun koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan 

teşvik paketini onaylaması sonrasında dün küresel piyasalarda alıcılı 

bir seyir gözlemlendi. ABD borsaları %6’ya varan yükselişler 

kaydederken, Avrupa’da da endeksler günü yükselişle tamamladı. Bu 

çerçevede BİST-100 endeksi de günü %2,7’lik yükselişle 91.527 

puandan tamamladı. Alımların genele yayıldığını gözlemledik. 

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. 

Yurt dışında ise ABD Şubat Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve 

Mart Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai) verileri takip 

edilecek. Ayrıca, ABD Senatosunda kabul edilen teşvik paketi bugün 

Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Temsilciler Meclisinin onayının 

ardından ise imzalanmak üzere Başkan Trump’a gönderilecek. 

Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya piyasalarında 

pozitif bir resmin ön plana çıkarken, ABD vadelilerinde ise %1 

civarında kayıpların olduğunu görmekteyiz. USDTRY paritesi bu 

sabah saatlerinde 6,40 seviyesi altında işlem görürken, Türkiye’nin 5 

yıllık CDS priminin dün itibarıyla 433 baz puana gerilediğini 

görüyoruz. Bu doğrultuda BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir 

başlangıç yapmasını beklemekteyiz. 

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme bakacak olursak: Son iki 

işlem gününde son bir ayın en yüksek işlem hacimleri ile tepki 

veriyoruz. Seans içi grafiklerde tabanlar bu yüksek işlem hacimleri ile 

onaylandı. 2008 yılı dolar bazında dip seviyelerden gelen bu tepki ise 

son yaşanan salgın felaketine rağmen daha kötü fiyatlama içerisine 

girmeyeceğini gösterdi. Uzun vadeli TL ve dolar bazlı yatay 

desteklerden gelen tepki devam edecek. Bugün 93.300 ve 93.900 

seviyelerine yönelim bekliyoruz. 93.300 kırılması durumunda bir 

önceki dalgalanma bandımıza yani 93.300-100.000 aralığına geri 

dönüş yapabiliriz. Dünkü işlem hacimlerinin devamı durumunda 

93.300 kırılabilir görüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Saat 14:30’da 13 – 20 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri & para ve banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 20 Mart haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.   

 

 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Mart     Şubat Dış Ticaret İstatistikleri

                  4Ç19 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

1 Nisan     Mart İSO/Markit PMI verileri

                  Mart İTO Enflasyon verileri

2 Nisan     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (20 - 27 Mart)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (20 - 27 Mart)

3 Nisan     Mart ayı TÜFE verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,528 %2.8 %7.4

BIST-30 109,735 %2.9 %6.0

Banka 118,344 %3.6 %2.4

Sanayi 108,833 %2.2 %10.0

Hizmet 77,931 %3.0 %10.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11.25 11.25 15.50

AOFM 9.26 9.27 13.94

2 yıllık bono faizi 11.28 10.10 12.34

10 yıllık bono faizi 13.22 12.70 15.70

Kur

USD/TL 6.46 -%0.9 %5.0

EUR/TL 7.06 %0.1 %5.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.76 -%0.4 %5.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 143 128 188

Ortalama işlem hacmi * 2.44 1.79 2.02

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8.9x 5.1x 4.3x

PD/DD 1.00x 0.68x 0.60x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.39x 0.35x

FD/Satışlar 0.86x 0.77x 0.71x

FD/FAVÖK 5.9x 4.3x 3.9x

Kar büyümesi -%10.4 %41.5 %17.1

Özsermaye karlılığı %11.9 %14.4 %15.3

Temettü verimi %3.3 %5.3 %6.7

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 13 – 20 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri & para ve banka istatistikleri açıklandı 

Yurtdışı yerleşiklerin standart portföy kanallarından çıkışları 13-20 Mart haftasında 

da devam etti.  (ardı ardına 7 haftadır çıkışlar takip ediyoruz)  

• Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi ve tahvil 

piyasalarından net çıkışlar sırasıyla 308 milyon dolar ve 718 milyon dolar 

(repo işlemleri hariç) oldu. 

• Sonuç olarak yılbaşından beri toplam çıkış hisse senedi piyasasında 1,8 

milyar dolar, tahvil piyasasında ise 4,0 milyar dolar’a ulaştı.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 2,9 milyar dolar, 

tahvil piyasasından ise 6,5 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise daha da 

gerileyerek %7,7’den %7,0’ye geldi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.    

13-20 Mart haftasında yerleşiklerin DTH değişimleri (altın hariç, parite etkisinden 

arındırılmış rakamlar) 

• Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 0,3 m ilyar 

dolar düşüş yaşandı. (altın hesapları hariç, EUR/USD parite etkisinden 

arındırılmış olarak).  

• Söz konusu hafta içerisinde kurumların DTH’larında 1,25 milyar dolar kadar 

artış olmasına rağmen hanehalkı DTH’larında 1,5 milyar dolar düşüş 

yaşandı.    

13-20 Mart _TCMB rezerv değişimleri 

• Brüt döviz rezervleri: 93,5 milyar dolar  (bir önceki haftaya göre 10.7 milyar dolar 

azalış)  

• Net Uluslararası Rezervler: 30,7 milyar dolar  (bir önceki haftaya göre 3,6 milyar 

dolar azalış) 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bankacılık Sektörü – BDDK 20 Mart haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. 

Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 13 – 20 Mart 

haftasında %23,3’ten %27,6’ya yükseldi. Sektör detayına baktığımızda kamu 

bankalarındaki büyüme %26,4’ten %30,3’e çıkarken, özel bankalardaki büyüme 

%20,7’den %25,4’e yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari kredilerdeki 

büyüme ise aynı hafta içerisinde %19,3’ten %25,3’e çıktı. Kamu bankalarında ticari kredi 

büyümesi %26,5’ten %30,7’ye doğru hızlanırken, özel bankalardaki büyüme ise 

%12,7’den %20,4’e önemli bir yükseliş kaydetti. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık 

tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü genelinde %33,9’dan %33,8’a sınırlı bir 

geri çekilme kaydetti. Kamu bankalarındaki büyüme %26,2’den %28,9’a çıkarken, özel 

bankalardaki büyüme ise %39,1’den %37,1’e geriledi. Mevduat tarafına gelindiğinde ise 

13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyümenin %19,8’den %17,1’e 

doğru bir yavaşlama kaydettiğini görüyoruz. Sektör detayına baktığımızda; kamu 

bankalarında büyüme %31,6’dan %25,8’e inerken, özel bankalardaki büyüme ise 

%11,7’den %11,3’e düştü.   
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi, günlük grafiğinde oluşan doji formasyonunun çalışması ile birlikte, dün 

sabahki bültenimizde belirtmiş olduğumuz yukarı yönlü hareketi gerçekleştirerek 6,50 

seviyesi üzerine yükseldi. Sabah saatlerinde 6,5037 seviyesine kadar yükselen kur daha 

sonra, dolar endeksindeki gerilemenin hızlanması ve endeksin 100 seviyesi altına 

gerilemesi birlikte yönünü tekrardan aşağı çevirdi ve sert satış baskılarına maruz kalarak 

yeniden 6,40 seviyesi altına indi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,40 seviyesi altında işlem görüyor. Bu sabah 

saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak alıcılı bir seyir olduğunu, 

Türk lirasının ise orta sıralarda yer aldığı görülüyor. Teknik görünüme bakacak olursak, 

aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere USDTRY paritesi kısa vadeli bir 

yükseliş kanalı bünyesinde hareket ediyor ve bu sabah saatleri itibarıyla kanalın alt 

sınırında (kanal desteğinde) seyrediyor. Bu doğrultuda paritenin kanal desteğinde 

tutunması ve kanal içerisindeki hareketine devam etmesi durumunda mevcut 

seviyelerden (6,39 – 6,40 bandı) alım fırsatı vererek yönünü yukarı çevirmesi ve 6,50 

seviyesine doğru yeniden yükselişe geçmesi beklenir. Aksi takdirde, yani kanalın aşağı 

yönlü kırılması durumunda (kurun 6,39 – 6,40 bandı altına sarkması) ise düşüş hareketi 

6,30 seviyesine doğru hızlanabilir. 

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

ABD Şubat Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Mart Ayı Michigan Tüketici Güven 

Endeksi (Nihai) verileri takip edilecek. Ayrıca, ABD Senatosunda kabul edilen teşvik paketi 

bugün Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Temsilciler Meclisinin onayının ardından ise 

imzalanmak üzere Başkan Trump’a gönderilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksi, ABD’den gelen verilerin koronavirüsün etkilerini ortaya koymaya 

başlaması ve ABD’nin koronavirüs salgınında 82.179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride 

bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmesi ile birlikte kayıplarını sürdürdü. Dün 100 seviyesi 

altına gerileyen endeks, bugün Asya seansında 98,84 seviyesini test etti. Dolar 

endeksindeki düşüş eğilimi ile birlikte kayıplarını telafi etmeye devam EURUSD paritesi 

ise, dün 1,10 seviyesi üzerine kadar yükseldi.  

Bugün Asya seansında 1,1087 seviyesini test eden EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 

1,1060 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, 

dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte EURUSD paritesi kısa vadeli bir yükseliş kanalı 

oluşturmuş durumda. Teknik görünüme baktığımızda paritedeki aşağı yönlü hareketlerde 

1,1057 seviyesinin güçlü bir teknik destek olarak ön plana çıktığını, yükseliş eğilimlerinde 

ise 1,11 seviyesinin direnç konumunda olduğunu görüyoruz. 1,11 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda paritedeki yükselişin ilk etapta 1,1150 direncine doğru sürmesi 

beklenebilir. Diğer yandan, paritede yeniden düşüş eğiliminin ön plana çıkması ve 1,1057 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,1020 seviyesine doğru bir geri çekilme 

hareket görülebilir.  

Bugün ABD Şubat Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Mart Ayı Michigan Tüketici 

Güven Endeksi (Nihai) verileri takip edilecek. Ayrıca, ABD Senatosunda kabul edilen 

teşvik paketi bugün Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Temsilciler Meclisinin onayının 

ardından ise imzalanmak üzere Başkan Trump’a gönderilecek. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki gerilemenin devam etmesi ve koronavirüs nedeniyle İsviçre’deki altın 

rafinerilerinde üretimin durması ile birlikte ons altın fiyatları hafta başından bu yana 

önemli yükselişler kaydetti. Dolar endeksi, ABD’den gelen verilerin koronavirüsün 

etkilerini ortaya koymaya başlaması ve ABD’nin koronavirüs salgınında 82.179 vaka sayısı 

ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmesi ile birlikte kayıplarını 

sürdürdü. Dün 100 seviyesi altına gerileyen endeks, bugün Asya seansında 98,84 

seviyesini test etti. Diğer yandan ons altında koronavirüs nedeniyle üretim zincirinde 

görülen aksaklıklar da fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Bu 

gelişmelerin etkisi ile birlikte dün 1644 seviyesi üzerine kadar çıktı.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1626 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere ons altın 4 saatlik 

grafiğinde bir bayrak formasyonu oluşturmuş durumda. Bir devamlılık formasyonu olan 

bayrak formasyonu, ons altının bu hafta yaşadığı sert yükselişlerin ardından 1598 – 1640 

seviyeleri arasında kısa vadeli bir konsolidasyon sürecine girebileceğinin ve sonrasına 

yükselişine kaldığı yerden devam ederek önümüzdeki dönemde 1675 seviyesine 

ulaşabileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, piyasada artan volatilite nedeniyle 

teknik göstergelerin zaman zaman sağlıklı sonuçlar üretemediğini ve bu tip yüksek 

oynaklık dönemlerinde teknik göstergelerin ürettikleri sinyallerin doğru 

çalışmayabileceğini belirtmemizde fayda var. 

Bugün ABD Şubat Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Mart Ayı Michigan Tüketici 

Güven Endeksi (Nihai) verileri takip edilecek. Ayrıca, ABD Senatosunda kabul edilen 

teşvik paketi bugün Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Temsilciler Meclisinin onayının 

ardından ise imzalanmak üzere Başkan Trump’a gönderilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.630 %6,2 %9,2 -%11,7 -%11,2 -%18,6

DAX 10.001 %1,3 %16,1 -%19,1 -%19,2 -%24,5

FTSE 5.816 %2,2 %12,9 -%14,4 -%21,7 -%22,9

Nikkei 18.665 %1,9 %14,9 -%13,4 -%13,1 -%19,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91.528 %2,8 %7,4 -%17,1 -%13,0 -%20,0

Çin 2.765 %1,4 %2,1 -%6,3 -%4,4 -%8,1

Hindistan 29.947 %2,7 %2,8 -%22,6 -%20,8 -%25,5

Endonezya 4.339 %7,7 %13,8 -%15,6 -%24,6 -%25,8

Rusya 2.490 %1,5 %9,4 -%14,6 -%9,7 -%18,3

Brezilya 77.710 %3,7 %13,7 -%24,5 -%26,0 -%32,8

Meksika 35.707 %0,5 %1,6 -%14,2 -%16,7 -%18,0

Güney Afrika 45.046 %4,1 %18,7 -%15,7 -%18,4 -%21,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 61 -%4,6 -%15,3 %121,3 %279,6 %342,7

EM VIX 53 -%10,7 -%34,8 %96,4 %189,8 %204,4

MOVE 87 -%21,6 -%29,8 -%0,3 %8,6 %49,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,3983 -%0,3 -%2,2 %3,9 %12,9 %7,5

Brezilya 5,0234 -%0,3 -%1,4 %12,9 %20,5 %24,6

Güney Afrika 17,327 %0,0 -%0,8 %13,1 %15,4 %23,8

Çin 7,0747 -%0,6 -%0,5 %0,7 -%0,8 %1,6

Hindistan 75,155 a.d. %0,2 %4,9 %6,0 %5,3

Endonezya 16305 a.d. %2,5 %17,0 %15,0 %17,6

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. a.d. -91,2 39,7

Brezilya 222,2 -7,7 -138,8 261,1 -34,0 73,9

Güney Afrika 343,2 -9,2 -54,1 a.d. a.d. 36,6

Endonezya 214,3 -49,5 43,2 157,4 a.d. a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. a.d. -24,3 70,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,5 -0,5 0,8 -0,8 1,0

Brezilya %8,6 -0,9 0,0 a.d. 1,5 -1,6

Hindistan %6,2 a.d. -0,2 -0,1 -0,5 -0,3

Endonezya %8,0 a.d. -0,1 1,4 0,7 1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,9 -0,11 -1,29 1,95 1,09 1,75

Brezilya %3,9 -0,29 -1,54 0,76 -0,01 0,20

Güney Afrika %6,3 -0,40 -0,79 2,61 2,14 2,43

Endonezya %3,1 a.d. -1,09 0,54 0,15 0,17

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 26,34 -%3,8 -%7,5 -%50,7 -%58,0 -%60,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 22,6 -%7,7 -%10,4 -%53,6 -%59,9 -%63,0

Altın - USD / oz 1651,2 %1,1 %11,6 %0,7 %9,5 %8,4

Gümüş - USD / t oz. 14,64 -%1,3 %21,0 -%17,9 -%17,8 -%18,3

Commodity Bureau Index 374,68 %0,1 %0,3 -%5,8 -%3,4 -%6,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 


