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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Türkiye-ABD ilişkileri çerçevesinde oldukça olumlu sonuçlanan G-20 

toplantıları ve global risk iştahındaki artışın yarattığı rüzgârın da 

desteklemesiyle BİST-100 tarafında hızlı alımların dikkat çektiği bir gün 

yaşandı. BİST-100 günü %3,37 yukarıda 99.736 puan seviyesinden 

kapattı. Bankacılık endeksindeki değer kazanımın çok daha kuvvetli 

olduğu ve günü %6,6 oranında yukarıda sonlandırdığı takip edildi. 

Enflasyonda beklenen düşüş, para politikası tarafında faiz indirimlerinin 

başlayacağına ilişkin beklentiler ve artan global risk iştahı çerçevesinde 

bankacılık endeksindeki yükselişin bir süredir BİST’in asıl sürükleyici 

olduğu görülüyor.  

Bugün veri takvimi tarafında önemli bir haber akışı beklenmiyor. 

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin ziyaretinde olacak. Küresel 

hisse senedi piyasalarına baktığımızda bugün itibariyle daha yatay 

bir seyir olduğu dikkat çekiyor. Gelişmekte olan ülke kurlarında da 

Dolar karşısında benzer bir seyir takip ediyoruz. TL, sabah erken 

kotasyonlarda, dün yaşanan oldukça önemli orandaki günlük pozitif 

ayrışması sonrasında bugün USD karşısında 5,65 seviyelerinde işlem 

görüyor. Bu gelişmeler ışığında bugün BİST tarafında dünkü yoğun 

alımlar sonrasında daha sakin bir açılış bekliyoruz.    

Teknik analiz olarak baktığımızda, dün 97.500 üzerinde açılıp 100.000 

psikolojik direnç seviyesine kadar yükseldi. 100.000 ve 100.600 

direnç seviyelerine doğru bugün yönelim devam edebilir. 102.700 bu 

noktada ana direnç seviyesidir. 99.300 aşağı yönde kırılması 

durumunda dünkü yaşanan yükselişin realizasyonu tetiklenir. Ana 

destek 97.500 ve ana direnç 102.700 olarak endeksi takip ediyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Haziran İSO/Markit PMI verisi 47,9 olarak açıklandı. 

▪ İTO verileri sonrası Haziran TÜFE tahminimizi %0 olarak koruyoruz. 

Şirket Haberleri 

▪ SODA – 21 Haziran 2019 tarihinde duyurduğu ABD’deki doğal 

soda yatırımına ilişkin bilgilendirme notu paylaştı.  

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Temmuz   Mayıs ayı BDDK Bankacılık Sektörü verileri

3 Temmuz   Haziran Enflasyon verileri                    

4  Temmuz  Haziran Reel Efektif Kur Endeksi

                     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (21 - 28 Haz.)

                     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (21 - 28 Haz.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 99,736 %3.4 %4.8

BIST-30 125,367 %3.7 %5.1

Banka 144,119 %6.6 %7.8

Sanayi 113,097 %1.2 %2.7

Hizmet 72,928 %3.3 %5.4

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 5.68 -%1.1 -%3.1

EUR/TL 6.44 -%1.6 -%1.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.06 -%1.4 -%2.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 153 144 132

Ortalama işlem hacmi * 1.38 1.26 1.18

* 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 

Haziran İSO/Markit PMI verisi 47,9 olarak açıklandı 

Haziran İSO/Markit PMI verisi 47,9 olarak açıklandı. Bu çerçevede bir önceki ayki 45,3 

seviyesine göre önemli bir iyileşme kaydetti. Yılbaşından beri görülen kademeli iyileşme 

sonrasında Nisan ve Mayıs ayında yeniden zayıflama yaşanmıştı. Haziran ayında ise 

geçen hafta içerisinde reel sektör güven endeksi tarafında da sinyallerini aldığımız bir 

miktar iyileşmenin PMI verilerine de yansıdığı görülüyor. Haziran’daki iyileşmeye rağmen  

PMI seviyesi, gerek 50 eşik seviyesinin gerekse uzun dönem ortalamasının altında 

kalmaya devam ediyor. Çeyreklik ortalamalara baktığımızda da 1Ç19 PMI verileri  45,93 

olurken, 2Ç19’da bir miktar toparlanma ile ortalamada 46,7’ye yükseliş yaşandığı 

görüldü. İSO/Markit tarafından yayınlanan nota bakıldığında, imalat sektörü faaliyet 

koşullarının son bir yılın en düşük oranında yavaşladığı belirtiliyor. Önemli noktalardan 

biri ise ihracat siparişlerinde yeniden pozitif eğilime girildiği gözleniyor. Yeni ihracat 

siparişlerinin Şubat ayından beri ilk kez arttığı belirtiliyor.  Bir diğer takip ettiğimiz konu 

ise stoklar tarafındaki gelişmeler. Hatırlanacağı üzere 2018 yılı ikinci yarısı ve 2019’un ilk 

çeyreğinde hızlı bir stok azaltma süreci dikkat çekmiş ve büyüme rakamları üzerinde 

önemi oranda rol oynamıştı. Yılın iki çeyreğinde de güven endeksi verileri çerçevesinde 

bir değerlendirme yapıldığında stok tarafındaki zayıflığın devam ettiği görülmüştü. 

Haziran ayında ise girdi stoklarındaki düşüşün önceki aya göre yavaşladığı belirtiliyor.   

İTO verileri sonrası Haziran TÜFE tahminimizi %0 olarak koruyoruz 

Haziran İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %0,98 oranında düşüş 

kaydetti. Çarşamba günü açıklanacak TÜİK verileri öncesinde İstanbul enflasyon 

verileri içerisinde özellikle gıda fiyatlarını takip ediyoruz. İstanbul gıda fiyatlarının 

da, geçen hafta Ankara gıda fiyatlarında takip edildiği üzere önemli oranda düşüş 

kaydettiği ve aylık %2,28 oranında gerilediği görüldü. Haziran ayı aylık İstanbul 

gıda fiyatları değişiminin tarihsel ortalamasının %0,5 düşüş civarında olduğu, 

geçen sene ise gıda fiyatlarında artış kaydedildiği takip edilmişti. Bu yıl Haziran 

ayında ise gıda fiyatlarındaki düşüşün tarihsel ortalamaların çok üzerinde 

gerçekleştiği dikkat çekiyor. Buna ek olarak İTO ve TÜİK tarafından açıklanan gıda 

fiyatları çerçevesinde özellikle taze meyve & sebze fiyatları arasında önemli 

korelasyon olduğunu görüyoruz. İTO Haziran ayındaki taze meyve&sebze fiyat 

düşüşünün aylık olarak %15,69 seviyesinde olduğunu açıkladı. Çarşamba günü 

açıklanacak enflasyon verileri çerçevesinde tahminimizi işlenmemiş gıda 

fiyatlarında düzeltmenin devamı ve dolayısıyla toplam gıda fiyatlarında bir düşüş 

varsayımıyla oluşturmuştuk. Bu nedenle İTO verileri sonrasında aylık enflasyon 

tahminimizde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Haziran ayı enflasyonun aylık 

%0 değişim göstermesini (piyasa beklentisi %0,03) ve bu çerçevede yıllık 

enflasyonunun %18,7’den %15,7’ye gerilemesini bekliyoruz. 

o Enflasyon verilerine ilişkin olarak son dönemde çeşitli ürünlerde yaşanan 

fiyat artışlarının enflasyonist etkisi takip ediliyor. En son olarak otomotiv, 

beyaz eşya ve mobilya alımlarında uygulanan vergi indiriminin Haziran ayı 

itibariyle sona erdiği takip ediliyor. Söz konusu indirimlerin sona ermesi ile 

beraber enflasyon üzerinde 1 yüzde puan kadar etkisi olması beklenebilir. 

Ancak iç talep koşullarının zayıf seyretmesi nedeniyle indirimlerin kalkması 

sonrasında fiyat artışlarının zamana yayılması ve hemen manşet üzerinde 

beklenen etkiyi göstermemesi söz konusu olabilir.  
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Şirket Haberleri 

SODA – Şirket 21 Haziran 2019’da Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı 

ABD’deki doğal soda yatırımına ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. Şirket, toplam yatırım 

tutarının yaklaşık 2 milyar $ seviyesine yakın olmasının beklendiğini ifade ederken, bu 

tutarın ortaklarca %20 sermaye-%80 kredi ile eşit miktarda finanse edilmesinin 

öngörüldüğünü belirtti. Şirketin payına düşen yatırım harcamalarının ağırlıklı 2021-2023 

döneminde yıllık olarak 200-250 milyon$ seviyelerinde gerçekleşmesi planlandığından, 

kredinin 2021’den itibaren harcama tutarlarına paralel şekilde kullanılması bekleniyor. 

Muhtemel kredinin koşullarının bu yatırım döneminde geri ödemesiz, ancak üretime 

geçtikten sonra 10+ yılda geri ödemeli olacak şekilde oluşturulması hedefleniyor. Şirket, 

2019-2021 dönemindeki yatırım tutarının ise son derece düşük olduğunu ve yatırımın 

yasal izin süreçleri ile ilgili olacağından, sermaye ile finanse edilmesinin planladığını 

belirtti. 2024 yılı içerisinde üretimin başlamasıyla, nakit ve ciro yaratması planlanan bu 

yatırımdan Topluluğun payı olacak 1.25 milyon ton doğal soda ve 100bin ton sodyum 

bikarbonatın ABD pazarının yanı sıra yakın coğrafyalara ihracatı planlanıyor. Yapılan 

açıklamaya göre, fiyatların yükselme beklentisine rağmen, konservatif olarak cari soda ve 

sodyum bikarbonat fiyatlarıyla dahi hesaplandığında, tam kapasite üretimle beraber, 

Soda Sanayii ve Şişecam’ın cirosuna konsolide edildiğinde yıllık 300 milyon $ 

seviyelerinde katkı sağlaması bekleniyor.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

G-20 Liderler Zirvesi sonrasında ABD – Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeleceğine yönelik 

artan beklentiler, TL varlıkların dün ralli yapmasını sağladı. Bununla birlikte, petrol 

fiyatlarındaki ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen, Türk lirası gün boyunca 

dolar karşısındaki değer kazanımını sürdürürken, USDTRTY paritesi de öngördüğümüz 

üzere 5,70 seviyesi altına indi ve Nisan başından bu yana en düşük seviye olan 5,6210 

seviyesine indi.  

Bu sabah saatleri itibarıyla, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yükseliş hareketinin 

etkisini bir miktar yitirmiş olduğunu görüyoruz. Öyle ki, gelişmemekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir görünüm hâkimken, TL’nin gelişen ülke para birimleri arasında en 

fazla değer kaybedenler arasında yer aldığı görülüyor. Diğer yandan, dolar endeksindeki 

yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve endeksin 97 sınırında hareket ettiğini görüyoruz. 

Bunun yanında, OPEC’İN petrol üretim kesintisini 9 ay uzatma kararı alması sonrasında 

petrol fiyatlarında görüşen yükseliş hareketi de TL üzerinde risk oluşturuyor. Teknik 

görünüme bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, USDTRY 

paritesi, yaşadığı sert geri çekilmeye rağmen haftalık grafiğindeki yükseliş kanal 

bünyesinde hareket etmeye ve kanal desteği üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu 

noktada, teknik göstergelerin de aşırı satıma işret ediyor olması ile birlikte USDTRY 

paritesinin kanal desteğinden yönünü yukarı çevirerek kısa vadede yeniden 5,70 seviyesi 

üzerini hedef alması beklenebilir. Dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ediyor olması 

ve küresel piyasalardaki risk algısının oldukça kırılgan olması ile birlikte, kurdaki düşüş 

hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz.  

Bugün Almanya Mayıs Ayı Perakende Satışlar, Euro Bölgesi Mayıs Ayı ÜFE ve New York 

Fed Başkanı Williams’ın Konuşması takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinde, mevcut düşüş eğiliminin bir süre daha 

etkili olmasını beklediğimizi belirtmiş, mevcut geri çekilmenin kısa vadede 1,13 seviyesi 

altına doğru sürebileceğini ifade etmiştik. Geçtiğimiz hafta içerisinde haftalık grafiğindeki 

orta vadeli düşüş kanalının üst sınırından yönünü aşağı çevirerek beklediğimiz geri 

çekilmeyi gerçekleştiren ve 1,1415 seviyesinden yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi, 

dün sabahki bültenimizde de ifade ettiğimiz üzere düşüşünü genişleterek 1,13 seviyesi 

altına indi. G-20 Liderler Zirvesi sonrasında dolar endeksinde görülen değer kazanımını 

EURUSD paritesindeki düşüşte etkili oldu.  

Beklediğimiz üzere düşüşünü hızlandıran EURUSD paritesi, 1,1275 seviyesine kadar 

gerilemesinin ardından bu sabah saatlerinde 1,1290 seviyesi civarında hareket ediyor. 

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 97 sınırına kadar yükselmesi ve 

euro üzerindeki satış baskılarının devam ediyor olması ile birlikte mevcut geri çekilmenin 

kısa vadede 1,1250 seviyesine doğru sürebileceği görüşündeyiz.   

Bugün Almanya Mayıs Ayı Perakende Satışlar, Euro Bölgesi Mayıs Ayı ÜFE ve New York 

Fed Başkanı Williams’ın Konuşması takip edilecek. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz haftaki altın analizlerimizde, altın fiyatlarının 1430 seviyesi üzerini test 

etmesinin ardından aşağı yönlü teknik bir düzeltme hareketi gerçekleştirmesini 

beklediğimizi belirtmiş ve altının 1400 seviyesi altına gerilemesini beklediğimizi ifade 

etmiştik. Cuma – Cumartesi günü Japonya’da gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesinde ABD – 

Çin cephesinden gelen olumlu açıklamalar küresel piyasalardaki risk algısını iyileştirirken, 

altın ve yen gibi güvenli liman görünümündeki varlıkların sert bir şekilde değer 

kaybetmesine neden oldu. Dün sabahki analizimizde, küresel piyasalarda devam eden 

güçlü risk iştahı nedeniyle ons altındaki düşüş eğiliminin gün içerisinde devam etmesini 

öngördüğümüzü ve altın fiyatların kısa vadede 1385 seviyesi altını hedef almasını 

beklediğimizi ifade etmiştik. Beklediğimiz üzere dün gün içerisinde satıcılı eğilimini 

sürdüren ons altın, 1381,91 seviyesine kadar indi. 

Bu sabah saatleri itibarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmiş olan ons altın, 1390 seviyesi 

üzerinde seyrediyor. Bu noktada, ons altının, dün piyasa açılışında oluşturduğu aşağı 

yönlü fiyat boşluğunu kapatmasını ve kısa vadede yeniden 1400 üzerini hedef almasını 

beklemekteyiz.  

Bugün Almanya Mayıs Ayı Perakende Satışlar, Euro Bölgesi Mayıs Ayı ÜFE ve New York 

Fed Başkanı Williams’ın Konuşması 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 2.964 %0,8 %0,6 %7,7 %18,1 %18,2

DAX 12.521 %1,0 %2,0 %6,8 %18,3 %18,6

FTSE 7.498 %1,0 %1,1 %4,7 %11,3 %11,4

Nikkei 21.730 %0,0 %2,6 %5,5 %8,6 %8,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99.736 %3,4 %4,8 %10,1 %12,2 %9,3

Çin 3.045 -%0,1 %2,0 %5,0 %23,4 %22,0

Hindistan 39.687 %0,3 %1,0 %0,2 %10,9 %10,4

Endonezya 6.380 %0,1 %1,0 %2,8 %3,3 %3,1

Rusya 2.801 %1,3 %1,4 %5,1 %18,2 %18,2

Brezilya 101.340 %0,4 -%0,7 %4,4 %11,3 %15,3

Meksika 43.438 %0,6 -%0,7 %1,6 %2,8 %4,3

Güney Afrika 58.473 %0,5 -%0,5 %5,1 %14,1 %10,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%6,8 -%7,9 -%24,9 a.d. %27,4

EM VIX 17 -%12,7 -%6,0 -%18,7 a.d. %6,0

MOVE 67 -%5,5 -%9,8 -%8,5 a.d. %42,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,6506 -%2,5 -%2,7 -%3,2 %7,2 %48,8

Brezilya 3,841 -%0,2 %0,4 -%2,1 a.d. %16,1

Güney Afrika 14,1357 %0,3 -%1,6 -%3,0 -%1,8 %14,2

Çin 6,8517 -%0,2 -%0,4 -%0,8 a.d. %5,3

Hindistan 68,95 -%0,1 -%0,6 -%1,1 -%0,7 %8,0

Endonezya 14113 -%0,1 -%0,2 -%1,1 a.d. %4,0

CDS *

Türkiye 371,2 -26,4 -35,4 -54,3 31,8 134,8

Brezilya 147,2 -3,0 -0,4 -29,9 -35,4 108,7

Güney Afrika 163,3 -4,9 -6,8 -27,1 -37,1 59,2

Endonezya 102,3 -0,5 1,6 -4,0 -48,4 41,3

Rusya 110,4 -3,0 0,4 -17,8 -19,4 13,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,4 -0,4 0,2 -2,5 a.d. 4,7

Brezilya %7,3 -0,2 -0,4 -1,2 a.d. -3,0

Hindistan %6,9 0,0 0,0 -0,2 -0,5 -0,4

Endonezya %7,4 0,0 -0,1 -0,6 a.d. 1,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,0 -0,23 -0,51 -0,98 a.d. a.d.

Brezilya %4,7 -0,08 -0,03 -0,33 a.d. 0,14

Güney Afrika %4,0 -0,04 -0,07 -0,68 -1,09 -0,47

Endonezya %3,4 -0,03 -0,01 -0,43 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65,06 -%2,2 %0,3 %0,9 a.d. -%2,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,09 %1,1 %2,1 %10,4 a.d. -%2,2

Altın - USD / oz 1389,3 -%1,7 -%1,8 %6,4 a.d. %6,1

Gümüş - USD / t oz. 15,106 -%1,0 -%1,8 %3,7 a.d. -%11,9

Commodity Bureau Index 406,23 -%0,4 -%1,4 -%2,3 a.d. -%6,0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 


