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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %1,4’lük yükselişle 1.480 puandan tamamladı. 

Bankacılık endeksinde %2,8’lik yükseliş ön plana çıkarken, sanayi ve 

hizmet sektörü hisseleri günü %1 civarında primle tamamladı. 

Piyasalardaki düşük hacmin de etkisi ile birlikte düşüş eğilimini koruyan 

dolar endeksi, dün 89,55 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu 

yana en düşük seviyesini test eti. Dolar endeksindeki zayıflama 

paralelinde GOÜ para birimlerinde dün alıcılı bir seyir hakimken, TL’nin 

dolar karşısında yatay bir seyir izlediği takip edildi. Bununla birlikte gün 

içerisinde 7.3080 – 7.3960 seviyeleri arasında seyreden USDTRY paritesi 

yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 304,13 baz 

puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,88 oldu. Piyasalardaki mevcut 

görünüme bakacak olursak Asya borsalarının alıcılı bir seyir izlediğini, ABD 

endeks vadelilerinde ise satıcılı bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım Dış Ticaret verileri, 18 – 25 Aralık 

haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

ve Hazine 3 aylık borçlanma programı açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda 

ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi izlenecek. 

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

beklentimizde “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.” demiştik. Dün işlem hacminin 35 milyar TL’ye 

çıktığının ve ivmenin devam ettiğini gördük. Dolar bazlı ise 200 $ 

psikolojik direnç seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşti. 201 ve 

206’da önemli yatay dirençler ile karşı karşıyayız. 206’da bulunan 

seviye kırılması durumunda 124$-206$ arasında taban oluşumu 

tamamlanacaktır. Oluşan tabanın toplam boyutu 82 $ olup, 2021 yılı 

içerisinde uzun vadeli hedefi gösterecektir. 206 $ direnci 1520 

seviyesindedir. 1500-1520 seviyesi direnç olarak izlenebilir.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Kasım Dış Ticaret verileri açıklanacak. 

▪ PPK en son gerçekleştirdiği toplantı özetlerini yayınlayacak. 

▪ Saat 14:30’da 18 – 25 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Saat 17:30’da Hazine 3 aylık borçlanma programı açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AYGAZ - Ortak Girişim Şirketine ilişkin görüşme süresinin 

uzatılması 

▪ ESEN - Güneş enerji santrali alınması hk.  

▪ RYGYO – Arsa satın alımı hk. 

 

 

 

 

 

 
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 1.480 %1,4 %4,4

BIST-30 1.642 %1,7 %4,9

Banka 1.559 %2,8 %3,8

Sanayi 2.343 %1,0 %5,0

Hizmet 1.199 %1,1 %2,7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18,50 16,50 16,50

AOFM 16,69 15,00 14,99

2 yıllık bono faizi 14,89 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,89 12,89 12,29

Kur

USD/TL 7,34 -%3,8 -%5,8

EUR/TL 9,01 -%3,2 -%3,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,17 -%3,5 -%4,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 239 225 213

Ortalama işlem hacmi * 5,66 5,11 5,10

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 12,6x 7,6x

PD/DD 1,00x 1,09x 0,96x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,54x 0,47x

FD/Satışlar 0,87x 1,25x 1,01x

FD/FAVÖK 5,9x 7,9x 5,9x

Kar büyümesi -%9,0 -%8,5 %67,0

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,6 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,2 %3,8

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  

Saat 10:00’da Kasım Dış Ticaret verileri açıklanacak 

Ticaret Bakanlığı tarafından ay başından açıklanan dış ticaret verileri Kasım ayında da 

yıllık cari işlemler açığının devam edeceğini işaret ediyor. Yıllık açığın hızla tırmanmaya 

devam edeceğini ve Kasım ayında GSYİH’nın %4,7’sine yükselebileceğini tahmin 

ediyoruz. Yılsonuna kadar ise kurum tahminimiz olan cari işlemler açığının GSYİH’nin 

%5’ini geçebileceği anlaşılıyor. Gelecek sene için ise özellikle pandeminin etkilerinin 

kademeli hafiflemesi ve turizm gelirlerini bir miktar arttırması, hane halkı portföy 

tercihlerinin altın tarafındaki ilgisinin göreceli olarak azalması beklentileri çerçevesinde 

cari işlemler açığının GSYİH’ya oranının %3,5 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin 

ediyoruz. Burada özellikle emtia fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini, 

pandeminin etkilerinin silinmeye başlamasıyla beraber yukarı yönlü baskıların, cari açık 

üzerinde olumsuz etkide bulunabileceğini düşünüyoruz. 

PPK en son gerçekleştirdiği toplantı özetlerini yayınlayacak 

Para Politikası Kurulu 21 Aralık’ta gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin özetleri 14:00’da 

yayınlayacak. Hatırlanacağı üzere Kurul, söz konusu toplantıda politika faizini 

beklentilerin üzerinde artırarak %15’den %17’ye yükseltmişti.  

Saat 14:30’da 18 – 25 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

11 – 18 Aralık haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında net yabancı girişi görüldü. 

Böylelikle tahvil piyasasındaki yabancı girişinin üst üste altıncı haftada da devam ettiği 

takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 244 milyon 

dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 70,3 milyon dolarlık net yabancı girişi 

yaşandı. Böylelikle yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 4,3 milyar 

dolara, tahvil piyasasında ise 6,47 milyar dolara geriledi.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,3 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 6,8 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 11 – 18 Aralık 

haftasında %4’ten %5,1’e yükselerek Nisan ayının son haftasından bu yana en 

yüksek seviyesine çıktı. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi. 

11 – 18 Aralık haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,6 milyar dolar yükseliş görüldü. 

(altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Söz konusu hafta içerisinde hane 

halkı DTH’larında 0,5 milyar dolar, kurumlar DTH’larında ise 1,05 milyar dolarlık artış 

yaşandığı takip edildi.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 

bakıldığında 0,5 milyar dolar düşüş yaşandı.  

• Söz konusu düşüşün neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden 

hesaplarındaki düşüşten kaynaklandığı görülüyor. 

Saat 17:30’da Hazine 3 aylık borçlanma programı açıklanacak 

Daha önce açıklanan iç borçlanma stratejisine göre Hazine Ocak ayında 36,9 milyar 

TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında Ocak ayı içerisinde toplam 6 

ihale ile 36,9 milyar TL’lik iç borçlanma öngörülüyor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Aralık 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aygaz – Şirketin United Group ile eşit yönetim esaslarına dayalı şirket kuruluşuna dair 

imzalanan Sözleşme'deki bazı ön koşulların henüz tamamlanamamış olması sebebi ile, 

taraflar arasında Kapanış'ın 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşebilmesine imkân veren 

yeni bir Sözleşme değişikliği imzalanmıştır. 

Esenboğa Elektrik - Şirket Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında 

geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer 

Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzaladı. Bu satın almanın 

toplam bedeli 13.625.000 USD (On Üç Milyon Altı Yüz Yirmibeş Bin Amerikan Doları) 

olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan 

tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa 

borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11.036.250 USD karşılığı Euro 

tutarında 7 yıl vadeli banka kredisi ile finanse edilmiş, kalan 2.588.750 USD tutar öz 

kaynaklardan karşılanmıştır.  Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede 

olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir. 

Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD 

cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında 

satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2.660.000 

USD satış geliri ve yaklaşık 2.500.000 USD net gelir beklenmektedir. Bu satın alma ile 

birlikte, Esenboğa Elektrik’in kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %36.34 artarak, 46.060 

kWp güce ulaşmıştır. 

Reysaş GYO – Şirket Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi’nde 9.364,62 m²'lik ortak 

mülkiyetli arsa 9.488.566,20-TL bedel ile peşin olarak satın alındı. Söz konusu 

arsa üzerine, Mevcut ve Yeni Müşterileri için toplam 2 kattan oluşan yaklaşık 17.000 

m²'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Piyasalardaki düşük hacmin de etkisi ile birlikte düşüş eğilimini koruyan dolar endeksi, 

dün 89,55 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test 

eti ve günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki zayıflama paralelinde GOÜ para 

birimlerinde dün alıcılı bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında yatay bir seyir izlediği 

takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 7.3080 – 7.3960 seviyeleri arasında seyreden 

USDTRY paritesi yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 304,13 baz 

puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,88 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,3740 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

ise Asya seansında düşüşünü genişletmesinin ve 89,50 seviyesini test etmesinin 

ardından bu sabah saatlerinde 89,60 seviyesi civarında hareket ediyor. Trend ve 

momentum göstergelerinin ürettikleri sinyalleri ve Elliot dalga teorisini göz önünde 

bulundurduğumuzda dolar endeksinin 89 – 91 bandında bir dip oluşumu 

gerçekleştirebileceğini görmekteyiz. USDTRY paritesindeki görünüme baktığımızda ise 

teknik göstergeler kurdaki düşüş eğiliminin kısa vadede 7,30 – 7,35 bandında güç 

kaybedebileceğini işaret ediyor. Göstergeler, kurun kısa vadede 7,30 – 7,35 bandı 

üzerinde tutunabileceğinin ve 7,40 seviyesi üzerine doğru bir yükseliş 

gerçekleştirebileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım Dış Ticaret verileri, 18 – 25 Aralık haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri ve Hazine 3 aylık borçlanma 

programı açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi 

izlenecek. 
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EUR/USD 

Kasım ayının başından bu yana sürdürdüğü yükseliş alt sınırından, yani kanal 

desteğinden bulduğu kuvvet ile birlikte yönünü yukarı çeviren EURUSD paritesinde 

yükseliş eğiliminin dün gün içerisinde de korunduğu takip edildi kanalının (aşağıdaki 

grafikte mavi çizgi ile gösterilen kanal). Dolar endeksinde etkili olan düşüş eğiliminin, 

paritedeki yükselişin devam etmesindeki en büyük etken olduğunu ifade edebiliriz. Bu 

çerçevede dün 1,23 seviyesi üzerine yükselerek Nisan 2018’den bu yana en yüksek 

seviyelerine çıkan EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,2246 – 1,2310 seviyeleri arasında 

hareket etmesinin ardından günü 1,2290 civarından yükselişle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2294 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD 

paritesindeki kanal hareketini ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri göz önünde 

bulundurduğumuzda, paritenin kısa vadede 1,2220 – 1,2350 bandında hareket 

edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışında ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi izlenecek. 
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XAUUSD 

Dün 1876 – 1893 bandında işlem gören ons altın, dolar endeksinde hızlanan düşüş 

eğiliminin de etkisi ile birlikte günü yükselişle tamamladı.  

Bu sabah saatleri itibarıyla 1890 seviyesinden işlem gören ons altın, koronavirüs 

pandemisinin etkileri nedeniyle bu yılı %25’e yakın bir primle kapamaya hazırlanıyor. 

Teknik göstergeler, ons altının kısa vadede 1820 – 1900 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Ağustos ayının başından bu yana bir düşüş kanalı 

bünyesinde hareket eden ons altın fiyatlarının (aşağıdaki grafikte kırmızı çizgi ile 

çizilmiş olan kanal), bu sabah saatlerinde düşüş kanalının üst çizgisinde yani kanal 

direncinde seyrettiğini görmekteyiz. Bu noktada, altındaki kısa vadeli görünüm 

açısından söz konusun kanalın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı önem arz ediyor.  

Kanalın üst çizgisine, yani kanal direncine denk gelen 1900 seviyesinin yukarı yönlü 

hareketleri sınırlayabilecek bir direnç seviyesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Ons 

altının 1900 seviyesini aşamaması ve düşüş kanalı bünyesindeki hareketini koruması 

durumunda 1900 seviyesine doğru yaşanabilecek yükselişlerin önümüzdeki döneme 

ilişkin satış fırsatı sunması söz konusu olabilir. Ancak bu noktada, ons altının 1900 

seviyesini günlük kapanış bazında aşması durumunda düşüş kanalı da yukarı yönlü 

kırılacağından dolayı yükseliş hareketinin hız kazanabileceğini ifade etmemizde fayda 

var. Böyle bir durumda ilk etapta sırasıyla 1920 ve 1950 dirençleri izlenecek.  

Bugün yurt dışında ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.732 %0,1 %1,2 %3,0 %20,4 %15,5

DAX 13.719 -%0,3 %3,6 %3,2 %11,4 %3,5

FTSE 6.556 -%0,7 %2,2 %4,6 %6,3 -%13,1

Nikkei 27.444 -%0,4 %3,5 %3,8 %23,1 %16,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.480 %1,4 %4,4 %15,3 %27,0 %29,3

Çin 3.414 %0,8 %2,4 %1,5 %15,3 %12,9

Hindistan 47.746 %0,1 %2,9 %8,2 %36,8 %15,8

Endonezya 5.979 -%0,9 -%3,0 %6,5 %21,9 -%5,1

Rusya 3.289 %0,4 %1,1 %5,8 %19,9 %8,0

Brezilya 119.017 -%0,3 %2,8 %9,3 %25,2 %2,9

Meksika 44.694 %0,0 %4,9 %7,0 %18,5 %2,6

Güney Afrika 59.635 %0,7 %1,7 %4,5 %9,7 %4,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%1,3 -%2,3 %10,7 -%25,2 %65,2

EM VIX 24 -%2,2 -%2,9 -%5,0 -%14,2 %39,0

MOVE 46 %1,9 %5,8 %16,3 -%13,0 -%20,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3841 %0,0 -%3,4 -%5,6 %7,8 %24,1

Brezilya 5,192 -%0,2 -%0,3 -%3,1 -%5,0 %28,8

Güney Afrika 14,6093 -%0,7 %0,1 -%5,6 -%15,8 %4,4

Çin 6,5232 -%0,1 -%0,3 -%0,8 -%7,7 -%6,3

Hindistan 73,305 -%0,2 -%0,6 a.d. -%2,9 %2,7

Endonezya 14050 -%0,6 -%1,1 -%0,5 -%1,5 %1,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,9 0,0 0,0 0,6 a.d. 0,7

Brezilya %6,9 0,0 -0,2 -1,0 0,0 a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 a.d. 0,0 -0,7

Endonezya %5,9 -0,1 -0,2 -0,3 -1,3 -1,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,4 -0,05 -0,15 -0,33 -1,33 -0,72

Brezilya %3,2 -0,02 -0,03 -0,11 -1,69 -0,48

Güney Afrika %4,1 -0,03 -0,05 -0,40 -1,49 -0,69

Endonezya %2,0 0,00 -0,01 0,17 -0,59 -0,88

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,34 %0,5 %0,3 %7,9 %24,8 -%22,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 48,4 %0,8 %0,6 %6,7 %23,2 -%20,7

Altın - USD / oz 1893,4 %0,7 %1,0 %6,6 %5,2 %24,3

Gümüş - USD / t oz. 26,573 %1,7 %2,9 %17,9 %43,3 %48,3

Commodity Bureau Index 443,43 %0,2 %0,8 %3,5 %23,1 %10,4

* 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. 

 

 

 

 

 

 


