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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %1,4’lük yükselişle 1.460 puandan tamamladı. 

Dolar endeksi dün 90 seviyesi altına gerileyerek günü düşüşle 

tamamlarken, GOÜ para birimlerinde ise alıcılı bir seyir hakimdi. Türk 

lirasının ise dolar karşısında en iyi performans gösteren GOÜ para 

birimlerinden biri olduğu takip edildi. TL’deki pozitif ayrışma ve dolar 

endeksindeki zayıflama paralelinde dün 7,35 altını test eden USDTRY 

paritesi, düşüşünü beşinci güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 310,62 

baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,87 oldu. Piyasalardaki 

mevcut görünüme bakacak olursak Asya borsalarının ve ABD endeks 

vadelilerinin alıcılı bir seyir izlediği takip ediliyor.   

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise ABD Kasım Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verisi 

açıklanacak.   

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

beklentimiz; “Kanal direncini testler zayıflıklar göstermeye başladı 

ama 1425 desteğinden uzaklaşmak geri çekilmelerde 1425 desteğini 

güçlendirdi. Bugün yükseliş ile açıp, 1440 seviyelerinde zorlanan bir 

seyir bekliyoruz. 1425-1443 arası ise beklediğimiz günlük aralıktır.“ 

demiştik. Son bir saatte 1443 direnci kırılarak gelen güçlü alımlar ile 

1460 ile gün içi en yüksek seviyeden kapanış gerçekleşti. İşlem 

hacmi 30 milyar TL seviyesinde kalsa da kısa vadeli güçlenme yıl 

sonu rallisi beklentisini havasını yaşattı. 1450 seviyesini bugün 

destek olmak üzere 1475’den kapanış hedeflenebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Aralık ayı TÜFE artışının %0,7 olmasını bekliyoruz. 

▪ Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 86,4 oldu.  

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ Bankacılık Sektörü - BDDK Kasım ayı bankacılık verilerini 

açıkladı.  

▪ FROTO – Yeniköy Fabrikasında üretime ara verilmesi 

▪ HEKTS – Sermaye artırımı hk. 

▪ KRDMD – 1Ç21 satış programını açıkladı. 

▪ KOZAL - Karapınar Projesi hk. 

▪ SASA - Tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cips yatırımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Aralık    Kasım Dış Ticaret Verileri

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (18 - 25 Aralık)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (18 - 25 Aralık)

                   Hazine 3 aylık borçlanma programı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,460 %1.4 %3.9

BIST-30 1,615 %1.8 %3.9

Banka 1,516 %1.0 %0.9

Sanayi 2,321 %1.5 %5.3

Hizmet 1,186 %1.1 %3.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18.50 16.50 16.50

AOFM 16.42 15.00 14.99

2 yıllık bono faizi 14.89 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 12.87 12.85 12.29

Kur

USD/TL 7.41 -%3.0 -%5.0

EUR/TL 9.07 -%2.8 -%2.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.24 -%2.9 -%3.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 235 224 221

Ortalama işlem hacmi * 4.96 4.98 5.06

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 12.4x 7.4x

PD/DD 1.00x 1.07x 0.95x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.53x 0.46x

FD/Satışlar 0.87x 1.24x 1.00x

FD/FAVÖK 5.9x 7.9x 5.9x

Kar büyümesi -%9.0 -%8.2 %66.8

Özsermaye karlılığı %12.0 %10.6 %14.0

Temettü verimi %3.3 %2.3 %3.9

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 ayı TÜFE artışının %0,7 olmasını bekliyoruz 

Aralık ayı enflasyon verileri haftaya Pazartesi açıklanacak. Beklentimiz %0,7 oranında 

aylık fiyat artışı. Böylece bir önceki aya yakın bir yıllık enflasyonla (%14) 2020 yılının 

tamamlandığını görmeyi bekliyoruz. Piyasa beklentisinin ise en son Foreks tarafıdan 

gerçekleştirilen ankete göre %0,95 olduğu takip ediliyor. Tahmin aralığının ise %0,45-

1,91 ile oldukça geniş bir bantta olduğu izleniyor. Aralık ayı enflasyon tahminimize 

ilişkin varsayımlarımız: 

• Hal fiyatlarından takiple, Aralık ayında aylık gıda fiyatlarının %1,5-2 aralığında 

olmasını bu çerçevede yıllık %19,5 civarında bir seviyede yılı bitirmesini 

bekliyoruz 

• Enerji fiyatları tarafında ise özellikle akaryakıt fiyatları artışı kaynaklı yıllık 

enflasyounun %4,3 seviyesinden %5’e yükselmesini bekliyoruz. 

• Yıllık Çekirdek enflasyonun (TÜFE-C) ise hizmet enflasyonunun nispeten sakin 

kaldığı, temel mal fiyatlarındaki artışın göreceli-sınırlı da olsa devam ettiği bir 

çerçevede,  %13,3’den %13,6’ya yükselmesini bekliyoruz. 

Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 86,4 oldu  

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 89,5’ten 86,4 değerine 

düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat 

sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.  

• Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %9,2 oranında 

azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %7,8 oranında 

azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,2 oranında azalarak 

73,3 değerini aldı.  

• Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat 

sanayi) güven endeksi %2,8 oranında artarak 110,4 değerini aldı.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü - BDDK Kasım ayı bankacılık verilerini açıkladı. Bankacılık 

sektörünün konsolide net karı 7,304 milyar TL olarak gerçekleşti ve aylık %95 artarken 

yıllık bazda %39 arttı. Açıklanan Kasım ayı net kar rakamına bağlı olarak Türk bankacılık 

sektörünün net karı Ocak-Kasım döneminde %23 artış kaydetti. Detaylarına 

baktığımızda, yerli özel ve yabancı bankaların net karlarında aylık bazda düşüşler 

gerçekleşmesine rağmen, kamu bankaların net karındaki güçlü yükselişle birlikte 

bankacılık sektörünün konsolide net karında aylık bazda %95 artış kaydedildi. Diğer 

taraftan, sektör geneline baktığımızda, karşılık öncesi gelirlerde aylık bazda %21 

gerileme olmasına rağmen karşılık ve provizyon giderlerindeki aylık %72 azalma net kar 

büyümesinin altında yatan ana sebeptir. 

Ana bankacılık gelirleri, aylık bazda, %9 azaldı. Detaylarına baktığımızda, net faiz 

gelirleri, aylık bazda, %11 gerileme olduğunu görüyoruz ve bu durumun kredilerden ve 

menkul kıymetler portföyünden kazanılan faiz gelirlerindeki düşüşten kaynaklandığını 

görüyoruz. Kredi-mevduat makası aylık bazda 74 baz puan azaldı ve net faiz marjı ise 

aylık bazda %3,55 seviyesi ile 48 baz puan azaldı. Karşılık giderleri ise Ekim ayında 

kaydedilen oldukça yüksek bir bazın ardından aylık bazda %72 azaldı. Detaylarına 

baktığımızda, özel ve genel karşılıklar, aylık bazda, %56 ve %28 azalırken diğer 

karşılıklar ise ciddi azalışlar söz konusu oldu. Spesifik kredi maliyetleri aylık bazda 53 

baz puan azalarak 41 baz puan olarak gerçekleşirken, brüt kredi maliyetleri ise aylık 

bazda 88 baz puan azalarak 126 baz puan olarak gerçekleşti. Kasım ayında, bankacılık 

sektörünün öz kaynak karlılığı %15,1 olarak kaydedildi ve (Ekim: %7,9) ve Ocak-Kasım 

döneminde ise öz kaynak karlılığı %11,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye yeterliliği 

ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14,83 ve %19,38 olarak kaydedildi. 

 

Ford Otosan - Şirketin Yeniköy Fabrikasında, fabrika bakım çalışmaları ve üretim 

hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi 

nedenleriyle 4 Ocak 2021'den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir. Söz 

konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planı kapsamında olup, üretim ve satış adet 

öngörülerini etkilemeyecektir. 

Hektaş – Şirketin büyüme sürecinin sürdürebilir devam edebilmesi için 227.571.100 TL 

olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz olmak üzere 

860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla  kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye 

yükseltilmesi için gereken işlemlere  başlanmasına  karar verilmiştir. 

Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Kasım 19 Ekim 20 Kasım 20 Aylık Değ. Yıllık Değ. Ocak-Kasım 2019 Ocak-Kasım 2020 Yıllık Değ. 

Net faiz geliri 15,186 16,464 14,639 -%11 -%4 145,248 196,693 %35

Net ücret ve komisyon gelirleri 4,147 3,621 3,698 %2 -%11 44,439 40,895 -%8

Ticari kar/zarar, net -1,004 -2,138 -902 -%58 -%10 -22,377 -14,908 -%33

Diğer gelirler 2,442 5,024 2,382 -%53 -%2 36,272 39,386 %9

Toplam gelirler 20,772 22,972 19,817 -%14 -%5 203,582 262,067 %29

Faaliyet giderleri 6,716 7,891 7,847 -%1 %17 72,457 86,253 %19

Provizyon öncesi kar 14,057 15,080 11,970 -%21 -%15 131,125 175,814 %34

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 7,435 9,844 2,726 -%72 -%63 73,984 102,270 %38

Vergi öncesi kar 6,622 5,236 9,245 %77 %40 57,141 73,546 %29

Vergiler 1,368 1,488 1,941 %30 %42 10,587 16,241 %53

Net kar 5,255 3,748 7,304 %95 %39 46,554 57,305 %23

Kamu bankaları 2,460 -330 4,440 m.d. 81% 14,959 21,131 %41

Yerli özel bankalar 1,896 2,394 1,622 -32% -14% 16,560 20,453 %24

Yabancı bankalar 899 1,684 1,242 -26% 38% 15,036 15,721 %5

Kaynak: BDDK, Tacirler Yatırım
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Kardemir - 1Ç21 satış programını açıkladı. Şirket 138.000 ton (yıllık bazda %23 artış) 

nervürlü inşaat demiri, 204.000 ton (yıllık bazda %39 azalma) kütük+blum, 106.000 ton 

(yıllık bazda %1 azalma) köşebent ray ve 136.000 ton (yıllık bazda %12 artış) kangal-

çubuk satmayı planlıyor.  

Koza Altın - Şirket Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları 

tamamladı. JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay 

süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 

ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına 

eklenmesi öngörülmektedir. Üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması 

öngörülmektedir. 

Sasa – Yönetim Kurulu tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 330.000 

ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup 

2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ciroya yıllık katkısı 

bugünkü rakamlarla yaklaşık 330 - 350 milyon USD arası olacaktır. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün 90 seviyesi altına gerileyerek 89,85 seviyesine kadar inen dolar endeksi günü 

düşüşle tamamladı. Bugün Asya seansında düşüşünü devam ettiren dolar endeksi 89,73 

seviyesini test etti. Dolar endeksindeki satış baskısı paralelinde gelişen ülke para 

birimlerinde dün pozitif bir seyir hakimdi. Türk lirasının ise dolar karşısında en iyi 

performans gösteren GOÜ para birimlerinden biri olduğu takip edildi. TL’deki pozitif 

ayrışma ve dolar endeksindeki zayıflama paralelinde dün 7,35 altını test eden USDTRY 

paritesi, düşüşünü beşinci güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 310,62 baz puana 

inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,87 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,3710 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 89,74 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Gelişen ülke 

kurlarındaki pozitif seyir devam ederken, TL’nin bu sabah saatlerinde orta sıralarda yer 

aldığını görüyoruz. Teknik görünüme baktığımızda kurdaki düşüş eğiliminin devam 

ettiğini görmekteyiz. Teknik göstergeler USDTRY paritesinin kısa vadede 7,25 – 7,55 

bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD 

Kasım Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verisi açıklanacak.   
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EUR/USD 

Dün 1,22 – 1,2275 bandında işlem göre EURUSD paritesi günü yükselişle tamamladı. 

Dolar endeksindeki satıcılı seyir ile birlikte bu sabah yükselişini hızlandıran EURUSD 

paritesinin 1,2295 seviyesi üzerini test ettiği takip ediliyor. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2290 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir 

Kasım ayının başından bu yana sürdürmekte olduğu yükseliş kanalının alt sınırında 

hareket eden parite, bu hafta Pazartesi ve Salı günü kaydettiği yükselişlerin ardından 

kanal desteğinden yönünü yukarı çevirmesi durumda. Kanal üzerinde tutunmayı 

başaran paritenin yükseliş eğilimini sürdürdüğü takip ediliyor. Bu çerçevede, teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin bugün içerisinde 

1,2250 – 1,2350 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz. 

Bugün yurt dışında ABD Kasım Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verisi açıklanacak.   

 

 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Aralık 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Dün 1870 – 1886 bandında işlem gören ons altın fiyatları, dolar endeksindeki 

zayıflamanın da etkisi ile birlikte günü düşüşle tamamladı. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1882 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda, ons altın fiyatları Ağustos ayının başından bu yana bir düşüş 

kanalı bünyesinde hareket ediyor. Bir süredir bültenlerimizde ifade ettiğimiz gibi söz 

konusu kanalın üst çizgisine yani kanal direncine denk gelen 1900 – 1905 bandını 

yakından izlemeye devam ediyoruz, zira altın fiyatlarının bu kanalı yukarı kıramayarak 

kanal bünyesindeki düşüşünü sürdürmesi durumunda 1900 – 1905 bandına doğru 

oluşan yükselişlerin satış fırsatı sunması söz konusu olabilir. Ancak ons altının 1900 – 

1905 bandını aşması durumunda düşüş kanalı da yukarı yönlü kırılacağından dolayı 

yükseliş hareketinin hız kazanması söz konusu olabilir. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1820 – 1905 bandında hareket 

edebileceği görüşündeyiz. 

Bugün yurt dışında ABD Kasım Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verisi açıklanacak.   
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,727 -%0.2 %0.9 %2.9 %20.2 %15.4

DAX 13,761 -%0.2 %1.0 %3.5 %11.8 %3.9

FTSE 6,603 %1.5 %1.1 %5.4 %7.0 -%12.5

Nikkei 27,568 -%0.5 %3.4 %3.8 %23.1 %16.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,460 %1.4 %3.9 %13.7 %25.3 %27.6

Çin 3,379 %0.9 %0.8 %0.5 %14.2 %11.8

Hindistan 47,613 %0.4 %3.9 %8.2 %36.9 %15.8

Endonezya 6,036 -%0.5 -%2.6 %7.0 %22.4 -%4.7

Rusya 3,275 %0.5 %1.2 %5.4 %19.4 %7.5

Brezilya 119,409 %0.2 %1.2 %9.7 %25.6 %3.3

Meksika 44,694 %1.8 %3.3 %7.0 %18.5 %2.6

Güney Afrika 59,246 %0.4 %0.9 %3.8 %9.0 %3.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %6.4 -%4.7 %10.7 -%27.4 %67.5

EM VIX 25 -%1.4 -%6.1 %8.1 -%19.1 %42.2

MOVE 45 a.d. -%3.0 %14.2 -%11.6 -%22.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7.386 -%0.7 -%3.5 -%5.7 %7.7 %24.2

Brezilya 5.2039 -%0.8 %0.8 -%2.5 -%3.7 %29.1

Güney Afrika 14.7181 %0.5 %0.3 -%3.4 -%14.8 %5.1

Çin 6.5308 -%0.1 -%0.2 -%0.7 -%7.8 -%6.2

Hindistan 73.435 -%0.1 -%0.6 -%0.8 -%2.8 %2.9

Endonezya 14130 -%0.2 -%0.5 %0.3 -%0.8 %1.9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.9 0.0 0.0 0.6 a.d. 0.7

Brezilya %6.9 -0.2 -0.2 -1.0 a.d. a.d.

Hindistan %5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7

Endonezya %6.0 0.0 -0.2 -0.2 -1.3 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 -0.08 -0.12 -0.29 -1.29 -0.67

Brezilya %3.3 -0.01 -0.02 -0.07 -1.67 -0.46

Güney Afrika %4.2 a.d. -0.03 -0.36 -1.39 -0.66

Endonezya %2.0 0.00 0.00 0.15 -0.58 -0.87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.09 %0.5 %2.0 %6.0 %22.5 -%22.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 48 %0.8 %2.1 %5.4 %20.9 -%21.4

Altın - USD / oz 1879.7 %0.1 %0.7 %5.5 %5.5 %23.4

Gümüş - USD / t oz. 26.138 -%1.2 %2.8 %15.9 %45.4 %45.9

Commodity Bureau Index 442.33 %0.2 %0.8 %3.2 %23.2 %10.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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        Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA
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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. 

 

 

 

 

 

 


