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Piyasa Yorumu 

Dün alıcılı bir başlangıç yapan BİST-100 endeksi günü %0,8 değer 

artışı ile 95.573 seviyesinden kapattı. Yükselişte sanayi ve hizmet 

endeksleri lokomotif rol oynarken, banka endeksindeki yükseliş sınırlı 

oldu. 

Bugün yurt içinde Mayıs ayı dış ticaret verileri, 1Ç19 dış borç verileri 

ve Mayıs yabancı ziyaretçi sayısı verileri takip edilecek olup, 

yurtdışında ise Euro Bölgesi Haziran Ayı Çekirdek TÜFE & Euro 

Bölgesi Haziran Ayı Yıllık TÜFE Ön Yayın, ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir 

& Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Deflatör & Çekirdek PCE 

Deflatör ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri 

takip edilecek. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan G-20 

zirvesinden gelecek olan haber akışı da piyasalar tarafından yakından 

izlenecek. Küresel piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları hafif 

satıcılı işlem görmekte olup, ABD vadelileri ise yatay işlem 

görmektedir. GOÜ para birimlerinde ise, hafif değer kazanımları söz 

konusu olup, Türk Lirası olumsuz yönde ayrışmaktadır. 

Teknik analiz olarak baktığımızda, 96.000 direncinde tam bir haftayı 

doldurduk. 200 günlük ortalamanın geçtiği 96.000 direnci oldukça 

güçlenmesine rağmen bu noktadan da 94.750 desteğini aşağı 

kıracak bir satış gözlemlenmedi. Son bir haftalık sıkışma Temmuz 

ayının ilk yarısındaki durumu özetleyecek. 200 günlük ortalamadan 

bir satış gerçekleşmesi durumunda Temmuz ayı içerisinde 91.000 

ana desteğine tekrar güç almak için geri çekilme yaşanabilir. 

96.000’nin kırılması durumunda çok önemli bir destek olarak 

100.000’ne bir yol açılabilir. Bizim beklentimiz 91.000 geri çekilme 

olasılığının daha yüksek olacağı yönündedir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Elektrik fiyatları %15 oranında artırıldı. 

▪ Gelir vergisinin en üst dilimi ve lüks konuta vergi artışı planlanıyor. 

▪ Bugün Mayıs dış ticaret verileri, 1Ç19 dış borç stoku ve Mayıs 

yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Bagfaş - Yeni ihracat anlaşması imzaladı. 

▪ BDDK 21 Haziran haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi) 14 – 21 

Haziran haftasında %2,4 olarak gerçekleşti. 

▪ Emlak Konut GYO – İstanbul’da iki arsasını toplam 497 milyon 

TL bedelle sattı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Haziran   Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

                     1Ç19 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

                     Mayıs Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,573 %0.8 %1.5

BIST-30 119,521 %0.8 %1.4

Banka 133,037 %0.2 %3.3

Sanayi 111,606 %1.1 %1.6

Hizmet 69,324 %1.2 %0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 23.89 23.85 24.01

2 yıllık bono faizi 19.69 19.52 25.94

10 yıllık bono faizi 16.62 16.39 19.66

Kur

USD/TL 5.77 %0.6 -%4.6

EUR/TL 6.56 %1.3 -%3.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.16 %0.9 -%3.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 146 142 122

Ortalama işlem hacmi * 1.11 1.32 1.16

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.6x 5.0x

PD/DD 0.93x 0.87x 0.77x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.54x 0.48x

FD/Satışlar 1.00x 0.84x 0.74x

FD/FAVÖK 5.7x 5.4x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %0.9 %30.5

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.5 %14.2

Temettü verimi %4.6 %4.4 %5.8

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 

Elektrik fiyatları %15 oranında artırıldı 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatlarını 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 

yüzde 15% artırdı. Elektik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlıkları göz önüne alındığında 

manşet enflasyona etkisinin 0,45 yüzde puan kadar olacağı hesaplanıyor.  

Gelir vergisinin en üst dilimi ve lüks konuta vergi artışı planlanıyor 

Bloomberg HT'nin haberine göre vergi sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanan hükümet 

ultra lüks konuta ve yüksek gelirliye ek vergi planlıyor. Bu çerçevede gelir vergisinin en üst 

diliminde artışların gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Bir diğer düzenlemeyle de değeri 10 

milyon lira üzerinde olan konutların vergi oranının artırılması amaçlanıyor. İleriki dönemde 

söz konusu değişikliklerin torba yasa çerçevesinde Meclis’e getirilebileceği iddia ediliyor.  

Bugün Mayıs dış ticaret verileri, 1Ç19 dış borç stoku ve Mayıs yabancı 

ziyaretçi sayısı açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Mayıs Dış Ticaret verileri açıklanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından ay 

başından açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre ihracat yıllık %12,2 oranında bir artış 

kaydederken, ithalattaki daralma son hız devam etmiş ve yıllık %19 düşüş göstermişti.  

• Bu veriler ışığında Mayıs ayında aylık cari işlemler dengesinin 0,7-0,8 milyar dolar 

civarında fazla verebileceğini düşünüyoruz.  

• Tahminlerimiz doğrultusundaki bir gerçekleşme ise yıllık cari işlemler açığı 1,6 milyar 

dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Buna ek olarak ileriki aylarda yıllık cari işlemler 

dengesi tarafında fazlaya geçilmesi de beklenebilir. 

Son olarak bugün saat 11:00’da Mayıs yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak. Nisan ayında 

yabancı ziyaretçi sayısında %24 oranında güçlü bir yıllık artış yaşanmıştı.  

• Yılbaşından beri kümülatif yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık artış ise %12 olarak 

gerçekleşti. 

Şirket Haberleri 

Bağfaş – Şirket Midgulf Services Ltd. firması ile, Ağustos 2019 - Ocak 2020 arasında 

gerçekleştirilmek üzere yaklaşık 75,000 tonluk, formül fiyat bazında yaklaşık 12-15 

Milyon ABD doları tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzaladığını açıkladı. 

Emlak Konut GYO - Şirket portföyünde bulunan İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi 1 parsel 

taşınmazı 399.039.398 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ve diğerine ise İller Bankası A.Ş'ye 98 milyon TL (KDV 

Hariç) bedel üzerinden sattığını açıkladı. 

BDDK 21 Haziran haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – 13 haftalık 

kredi büyümesindeki (Trend Büyümesi) zayıflama 14 – 21 Haziran haftasında da devam 

etti.  Buna göre Trend büyümesi söz konusu hafta içerisinde %2,4 olarak gerçekleşti. 

Sektör detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyümenin %4’ten %2,4’e gerilediği, 

özel bankaların ise %0,9 daraldığı görülüyor. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari 

kredi büyümesi aynı hafta içerisinde sektör genelinde %1,2 oldu. Kamu bankalarında 

ticari kredi büyümesi %4,7 olurken, özel bankalarda %1,8 daralma kaydedildi.  Kur 

etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü 

genelinde %6,2 olurken; kamu bankalarındaki büyüme %13,9, özel bankalardaki büyüme 

ise %1,4 oldu. Mevduat tarafında ise büyüme, sektör genelinde 13 haftalık kur etkisinden 

arındırılmış ortalamalarda %2,8 olurken; kamu bankalarında %9,1’lik bir yükseliş, özel 

bankalarda ise %1,1’lik bir düşüş yaşandı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

G-20 zirvesi öncesi USDTRY paritesi görece yatay ve sakin seyrini devam ettiriyor. Dün 

gün içerisinde 5,75 – 5,79 seviyeleri arasında dalgalanan USDTRY paritesi, bu sabah 

saatlerinde 5,77 seviyesi civarında seyrediyor.  

USDTRY paritesi, haftalık grafiğinde oluşturmuş olduğu yükseliş kanalının alt sınırında 

(kanal desteği) hareket etmeye devam ediyor (aşağıdaki grafik üzerinde görülebilir). 

Hafta başından bu yana belirttiğimiz üzere, kurun kanal desteği üzerindeki seyrini ve 

kanal içerisinde tutunup tutunamayacağını yakından takip etmeye devam ediyoruz. 

Teknik trend ve momentum göstergeleri, USDTRY paritesinin kanal sınırında tutunmakta 

başarılı olabileceğini ve kısa vadede 5,85 – 5,90 bandına yerleşebileceğini işaret ediyor. 

Bu noktada, kurda 5,80 seviyesi altındaki hareketlerin alım fırsatı yaratabileceği 

görüşündeyiz. 

TL varlıklardaki ve USDTRY paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

başlayacak ve iki gün sürecek olan G-20 zirvesi oldukça önemli olacak. Küresel piyasalar, 

G-20 zirvesi çerçevesinde ABD başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Jinping’in yapacağı 

görüşmeye odaklanmış durumda. Trump ve Jinping’in yapacağı görüşmenin yarın 

gerçekleşeceği belirtiliyor. Söz konusu görüşmenin, iki ülke arasında yaşanan ticaret 

savaşlarında yapıcı bir adımın atılmasına vesile olabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan, 

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek. 

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin gelen haber akışı bir süredir piyasalar üzerinde etkili 

oluyor. Bu noktada, ABD – Türkiye arasındaki ilişkileri açısından Trump ve Erdoğan 

arasında gerçekleşecek görüşme ve görüşmeye ilişkin gelecek olan haber akışı, TL 

varlıklardaki kısa vadeli performans açısından önemli olacak. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Haftalık grafiğindeki orta vadeli düşüş kanalının üst sınırından yönünü aşağı çevirerek 

beklediğimiz geri çekilmeyi gerçekleştiren ve 1,1415 seviyesinden 1,1350 seviyesi altına 

kadar gerileyen EURUSD paritesi, dün gün içerisinde 1,1350 – 1,1380 seviyeleri arasında 

yatay bir seyir izledi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1360 seviyesi civarında seyrediyor. Bu noktada, 

aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere haftalık grafiğindeki düşüş kanalının 

üst sınırından yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesinde, mevcut düşüş eğiliminin bir 

süre daha etkili olmasını bekliyoruz. Dolar endeksinin 96 seviyesi üzerinde tutunmayı 

başarması ve euro üzerindeki satış baskılarının devam ediyor olması ile birlikte mevcut 

geri çekilmenin kısa vadede 1,13 seviyesi altına doğru sürebileceği görüşündeyiz.   

Bugün Euro Bölgesi Haziran Ayı Çekirdek TÜFE & Euro Bölgesi Haziran Ayı Yıllık TÜFE Ön 

Yayın, ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Deflatör & 

Çekirdek PCE Deflatör ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip 

edilecek. Ayrıca, bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan G-20 zirvesinden 

gelecek olan haber akışı da piyasalar tarafından yakından izlenecek. 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Haziran 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

XAUUSD 

1430 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çevirerek beklediğimiz teknik düzeltme hareketini 

gerçekleştiren ons altın fiyatları, hafta içerisinde 1402’li seviyelere kadar geriledi. 

Beklentimiz altın fiyatlarının 1400 seviyesi altını test etmesi yönündeydi, ancak fiyatlar 

1400 seviyesi üzerinden yönünü yukarı çevirdi.  

Dün itibarıyla yeniden 1410 seviyesi üzerine yükselen ons altın, bu sabah saatleri 

itibarıyla 1415 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu noktada, altın fiyatlarındaki yükseliş 

eğiliminin korunmasını beklediğimizi hemen hemen her bültenimizde ifade ediyoruz. 

ABD – Çin arasındaki ticaret gerilimi ve gelişmiş ekonomilerde görülen daralma sinyalleri 

ile birlikte küresel ticaret hacmi ve büyümeye yönelik artan endişeler, güncel jeopolitik 

riskler ve küresel merkez bankalarının ekonomilerini destekleyebilmek adına yeniden 

güvercin bir tutum içerisine girmeye başlaması gibi faktörler ile birlikte güvenli liman 

talebinin güçlü kalmasını ve altındaki düşüş hareketlerinin orta vadeli alım fırsatı vermeye 

devam etmesini bekliyoruz. Ons altının kısa vadede 1425 seviyesi üzerini hedef almasını 

beklemekteyiz. 

Bugün Euro Bölgesi Haziran Ayı Çekirdek TÜFE & Euro Bölgesi Haziran Ayı Yıllık TÜFE Ön 

Yayın, ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Deflatör & 

Çekirdek PCE Deflatör ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip 

edilecek. Ayrıca, bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan G-20 zirvesinden 

gelecek olan haber akışı da küresel risk iştahı ve güvenli liman talebi açısından oldukça 

önemli olacak. 

 

XAUUSD  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Haziran 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,925 %0.4 -%1.0 %4.4 %17.7 %16.7

DAX 12,271 %0.2 -%0.7 %2.0 %16.2 %16.2

FTSE 7,402 -%0.2 -%0.3 %1.8 %9.9 %10.0

Nikkei 21,338 -%0.5 -%0.2 -%0.2 %6.0 %6.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,573 %0.8 %1.5 %10.1 %5.7 %4.7

Çin 2,997 -%1.0 -%1.2 %1.9 %18.9 %18.9

Hindistan 39,586 -%0.1 %0.9 -%0.5 %9.6 %9.7

Endonezya 6,353 %0.0 %0.6 %5.3 %2.5 %2.5

Rusya 2,780 %0.2 %0.0 %6.5 %17.9 %17.3

Brezilya 100,724 %0.0 %0.4 %4.5 %14.6 %14.6

Meksika 43,317 -%1.1 -%0.8 %2.6 %4.5 %4.0

Güney Afrika 58,067 -%0.6 -%1.5 %6.7 %10.7 %10.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%2.4 %7.3 a.d. -%47.2 -%37.8

EM VIX 19 %1.9 %7.6 a.d. -%26.9 -%22.2

MOVE 70 -%5.2 -%3.4 a.d. %2.3 %5.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7719 %0.0 %0.1 -%4.8 %9.2 %9.1

Brezilya 3.8197 -%0.6 a.d. -%5.5 -%1.4 -%1.4

Güney Afrika 14.1688 -%0.4 -%1.2 -%1.8 -%2.2 -%1.2

Çin 6.8771 %0.0 %0.4 -%0.3 %0.2 a.d.

Hindistan 69.07 -%0.1 -%0.5 -%0.6 -%1.8 -%1.0

Endonezya 14142 -%0.3 -%0.3 -%1.7 -%2.9 -%1.7

CDS *

Türkiye 400.6 -13.8 -36.6 a.d. 36.2 39.1

Brezilya 150.9 -0.4 0.6 -29.4 -62.1 -56.6

Güney Afrika 170.6 -4.2 -3.7 a.d. -53.1 -52.4

Endonezya 102.3 -0.5 1.1 -3.0 -31.5 -35.1

Rusya 114.0 -3.0 5.5 a.d. -40.1 -39.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.6 0.2 0.2 a.d. 0.0 0.2

Brezilya %7.6 0.0 a.d. -1.2 -1.7 a.d.

Hindistan %6.9 0.0 0.1 -0.3 -0.4 -0.5

Endonezya %7.4 0.0 0.0 -0.5 -0.6 -0.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 -0.14 -0.25 a.d. 0.19 0.17

Brezilya %4.8 0.04 0.07 a.d. -0.43 -0.39

Güney Afrika %4.1 -0.06 0.02 -0.66 -1.02 -1.02

Endonezya %3.4 0.04 0.08 a.d. -1.12 -1.11

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.55 %0.1 %3.3 -%5.1 %27.6 %23.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.43 %0.1 %4.9 a.d. %33.2 %30.9

Altın - USD / oz 1412 %0.0 %1.4 a.d. %10.5 %10.2

Gümüş - USD / t oz. 15.205 -%0.6 -%1.9 a.d. %0.1 -%2.2

Commodity Bureau Index 408.67 -%0.3 -%0.8 a.d. -%0.3 -%0.1

* 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. 

 

 

 

 


