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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %1,32’lik yükselişle 115.932 puandan 

tamamladı. Alımların genele yayıldığını gözlemledik.  

Bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler 

fiyatlanıyor. Orta Doğu’da artan gerilim ile birlikte küresel piyasalarda 

güvenli liman talebi artarken, dolar endeksi, altın ve yen değer 

kazandı. Diğer yandan petrol fiyatları yükselişini hızlandırdı. Tüm bu 

gelişmelerin etkisi ile birlikte USDTRY paritesi Asya seansında 5,9616 

seviyesini test etti ve ardından 5,9550 – 5,96 seviyeleri arasında 

dalgalandı. Bugün yurt içi piyasalarda Aralık enflasyon verileri ve 20 – 

27 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka 

istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Türkiye saatiyle 18:00’da 

açıklanacak olan ABD Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verisi piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. Ayrıca bugün Türkiye saatiyle 22:00’da 

açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları da piyasa katılımcıları 

tarafından takip edilecek. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında 

karışık bir seyir gözlemlenirken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

satıcılı bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelilerinde ise satıcılı bir 

seyir izleniyor. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 endeksinin güne satıcılı 

bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Endeksteki görünümü teknik olarak incelediğimizde ise, 108.000’den 

başlayan kısa vadeli yükseliş hareketi 115.000’ne yükselen trendi ile 

birlikte devam ediyor. Yükselen bandımız 115.000-118.000 aralığında. 

115.000 ana desteği kırılmadığı sürece realizasyonların bu bant 

içerisinde karşılanıp yükselişini devam ettirmesini bekliyoruz. Dünkü 

kapanışımız olan 116.000 ise ara direncimiz. Seans içi yükselen kanal 

içerisinde bir sıkışma bandımız. 116.000 kırılması durumunda 118.000 

direnç seviyesiyken, 116.000’den gelen satışlar bizi yeniden 115.000’ne 

geriletebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Libya tezkeresi Meclis'ten geçti. 

▪ Saat 10:00’da Aralık enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ 20 – 27 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri takip edilecek. 

▪ İSO/Markit PMI verisi Aralık ayında 49,5 olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Yünsa – Zorunlu pay alım teklifi hk. 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Ocak       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (20 - 27 Aralık)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (20 - 27 Aralık)

                   Aralık TÜFE verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 115.932 %1,3 %2,0

BIST-30 140.681 %1,3 %2,2

Banka 162.209 %1,3 %1,9

Sanayi 140.945 %1,3 %2,4

Hizmet 88.294 %1,1 %1,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13,50 13,50 15,50

AOFM 11,49 #N/A N/A 13,94

2 yıllık bono faizi 11,72 #N/A N/A 12,34

10 yıllık bono faizi 12,21 #N/A N/A 15,70

Kur

USD/TL 5,95 %0,3 %3,6

EUR/TL 6,66 %1,3 %5,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,31 %0,8 %4,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 187 188 177

Ortalama işlem hacmi * 2,33 2,03 2,14

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 6,4x 5,4x

PD/DD 0,93x 0,92x 0,81x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,56x 0,49x

FD/Satışlar 0,99x 0,91x 0,83x

FD/FAVÖK 5,7x 5,0x 4,5x

Kar büyümesi %13,6 %26,6 %19,6

Özsermaye karlılığı %14,6 %14,9 %15,2

Temettü verimi %4,6 %4,1 %5,2

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  

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti 

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini TBMM Genel 

Kurulu’nda dün kabul edildi.  Elektronik yöntemle yapılan oylamaya 509 milletvekili 

katıldı. Tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Tezkere hükümete Libya'ya asker 

gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir 

yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi 

bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. 

Saat 10:00’da Aralık enflasyon verileri açıklanacak 

Aralık ayında TÜFE aylık artışının %0,4 oranında beklemekle birlikte, söz konusu 

tahminimizin gıda fiyatları kaynaklı yukarı yönlü risk barındırdığı görüşündeyiz. Piyasa 

medyan beklentisi ise %0,5 seviyesinde. Aralık ayı enflasyonunun beklentimiz 

doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda yıllık TÜFE %10,56 seviyesinden %11,5’e 

yükselecek.  Aralık ayında özellikle sebze fiyatları tarafındaki artışın gıda fiyatları 

üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.  

20 – 27 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri takip edilecek. 

Veriler TCMB tarafından bugün saat 14:30’da açıklanacak. 13-20 Aralık haftasında hisse 

senedi ve tahvil piyasasında sınırlı yabancı ilgisinin olduğu takip edilmişti. Bu çerçevede 

hisse senedi piyasasına 79,6 milyon dolar net yabancı girişi olurken, yılbaşından beri yaklaşık 

0,4 milyar dolar boyunda oldukça sınırlı bir giriş olduğu görüldü. Tahvil piyasasında ise 100 

milyon dolar net yabancı alımı olduğu takip edildi. Yılbaşından beri bakıldığında ise 3 milyar 

dolar’ın bir miktar üzerinde net net çıkış yaşandı.  Yabancı yatırımcının toplam bono stoku 

içerisindeki payı ise, yılın en düşük seviyesine yakın, %10,6 seviyesinde gerçekleşti. (2018 

yılsonu seviyesi: %15,3, 2019 yılı içerisindeki en düşük seviye:  %10,5) 

Aynı haftada hanehalkı DTH’larından 300 milyon dolar azalış görülürken, kurumlar DTH’larında 

230 milyon dolar artış oldu. (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Böylece 

yerleşiklerin toplam döviz mevduatında söz konusu hafta içerisinde önemli bir değişiklik 

olmadığı görüldü. Geçen senenin Ağustos ayı ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam 

artış 27 milyar dolar civarında. Bloomberg HT'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre; 

ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD Doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt 

dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar 

olan kısmı üzerinden yıllık %0.025  oranında komisyon alınması, Euro ve ABD Doları olarak 

tutulan döviz tutarlarının ABD Doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt 

dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar 

olan kısmı üzerinden yıllık % 0,0025 komisyon alınması kararlaştırıldı.  

İSO/Markit PMI verisi Aralık ayında 49,5 olarak gerçekleşti 

İSO/Markit PMI verisi Aralık ayında 49,5 gerçekleşerek bir önceki aya göre bir değişim 

göstermedi. Reel Sektör Güven Endeksinde son dönemde yaşanan önemli iyileşme 

sinyalleri sonrasında PMI verisinin yılın son ayında 50 eşik değerin üzerinde bir seviyeye 

gelebileceği beklentisi artmıştı.3 aylık ortalamalara baktığımızda trendin bir önceki aya 

göre hafif bir yavaşlamaya işaret ettiği görüldü. (49,5’dan 49,3 seviyesine) İSO/Markit 

tarafından yayınlanan nota bakıldığında, imalat sanayi üretiminde üst üste ikinci ay artış 

gerçekleştiği belirtildi. Üretimdeki artışa rağmen, yeni siparişlerde çok sınırlı bir 

yavaşlama olduğu, ihracat siparişlerinde ise hız kaybının devam ettiği belirtildi. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Yünsa - Sermaye Piyasası Kurulu, Sabancı Holding’nin Yünsa’nın sermayesinde sahip 

olduğu %57,88 oranındaki payların 26.11.2019 tarihinde Sürmegöz Tekstil Yatırım 

A.Ş.(Sürmegöz Tekstil)’ye devri sonucunda Yünsa’nın yönetim kontrolüne sahip olan 

Sürmegöz Tekstil tarafından Yünsa’nın diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde 

bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi 

formunun Sermaye Piyasası Kurulunun onaylanmasına ilişkin başvurunun; zorunlu pay 

alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli Yünsa payı için 4,34 TL’den düşük olmayacak 

şekilde belirlenmesi ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay 

içerisinde Yünsa’nın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine 

başlanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile 

hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi kaydıyla olumlu 

karşılanmasına karar verdi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda, Pentagon’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın 

talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım 

Süleymani’nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından artan jeopolitik riskler fiyatlanıyor. 

Orta Doğu’da artan gerilim ve buna paralel olarak küresel piyasalarda artan güvenli 

liman talebi dolar endeksi değer kazanırken, Brent petrol ise varil başına 69,88$ 

seviyesine yükseldi. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte USDTRY paritesi Asya seansında 

5,9616 seviyesine kadar yükseldi ve ardından 5,9550 – 5,96 seviyeleri arasında dalgalandı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9593 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir hakimken, dolar endeksinin ise 96,80 seviyesi 

civarındaki hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi 

devam ederken, TL varlıkları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Tüm bu gelişmelerin 

etkisi ile birlikte kurdaki yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Diğer yandan, 

teknik görünümün de bu beklentimizi doğrular nitelikte olduğunu görüyoruz. USDTRY 

paritesi dün 5,9566 seviyesinde bir günlük kapanış gerçekleştirdi ve böylelikle 5,95 

seviyesini günlük kapanış bazında yukarı yönlü kırdı. Bununla birlikte teknik analiz de 

kurdaki yükselişin 5,96 – 5,98 bandına doğru genişleyebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık enflasyon verileri ve 20 – 27 Aralık haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise 

Almanya’dan gelecek olan Aralık ayı TÜFE ve İşsizlik verileri ile ABD’den gelecek olan 

Kasım Ayı Aylık İnşaat Harcamaları ve Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verileri yakından 

izlenecek. Bunların aynı sıra, akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC tutanakları ve Fed 

YK Üyesi Brainard ve Chicago Fed Başkanı Evans’ın (FOMC'de oy sahibi üyeler) bir 

panelde yapacakları konuşma takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda ABD’nin Bağdat'ta havaalanına düzenlediği füze 

saldırısı fiyatlanıyor. Orta Doğu’da artan gerilim ile birlikte küresel piyasalarda güvenli 

liman talebi artarken, dolar endeksi, altın ve yen değer kazandı. Dolar endeksi Asya 

seansında sert bir yükseliş kaydederek 96,45 seviyesinden 97,10 seviyesine yükselmesinin 

ardından kazançlarının bir kısmını geri verse de bu sabah saatleri itibarıyla dalgalı bir 

seyir izliyor. Dolar endeksindeki sert “zıplama” hareketi nedeniyle yükselişine ara veren 

ERUSDU paritesi ise, 1,1277 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yönünü aşağı 

çevirerek 1,1264 seviyesine doğru bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1168 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

trend ve momentum göstergeleri, ERURUSD paritesinin bir süreliğinde 1,1160 – 1,1180 

seviyeleri arasında dalgalanabileceğini ve ardından 1,1160 seviyesi altına gerileyerek 

mevcut düşüş eğilimini 1,1150 seviyesi altına doğru sürdürebileceğini işaret ediyor.   

Bugün Almanya’dan gelecek olan Aralık ayı TÜFE ve İşsizlik verileri ile ABD’den gelecek 

olan Kasım Ayı Aylık İnşaat Harcamaları ve Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verileri yakından 

izlenecek. Bunların aynı sıra, akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC tutanakları ve Fed 

YK Üyesi Brainard ve Chicago Fed Başkanı Evans’ın (FOMC'de oy sahibi üyeler) bir 

panelde yapacakları konuşma takip edilecek. 
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XAUUSD 

Brexit sürecine ilişkin varlığını koruyan belirsizlikler, ABD – Çin arasındaki ticaret 

geriliminin orta vadede süreceği beklentileri,  ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada 

oluşturması beklenen belirsizlik ortamına yönelik son dönemde gelen haber akışı ve 

Merkez Bankalarının ve ETF’lerin altın alımına devam etmesi gibi faktörlerin etkisi ile 

birlikte Aralık ayının son haftasından bu yana yükseliş eğiliminde olan ons altın, artan 

jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte yükselişini önemli ölçüde hızlandırdı. Pentagon’un, 

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim 

Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü 

açıklamasının ardından Orta Doğu’da artan gerilim ve buna paralel olarak küresel 

piyasalarda artan güvenli liman talebi ile birlikte ons altın fiyatları 1540$ seviyesi üzerine 

yükselerek 1541,06 seviyesini test etti.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1540$ seviyesi üzerinde hareket etmeye devam 

ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Dün sabahki 

bültenimizde, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesini ve altının 

önümüzdeki dönemde 1550 seviyesini hedef almasını beklediğimizi ifade etmiştik. Söz 

konusu beklentimizi korumaktayız.  

Bugün Türkiye saatiyle 18:00’da açıklanacak olan ABD Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verisi 

piyasalar tarafından yakından izlenecek. ISM verisinin yanı sıra, bugün Türkiye saatiyle 

22:00’da açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları da piyasa katılımcıları tarafından 

takip edilecek. Bunun yanı sıra, Almanya’dan gelecek olan Ayı Aylık TÜFE ve işsizlik 

verileri, ABD Kasım Ayı Aylık İnşaat Harcamaları verisi ve Fed YK Üyesi Brainard ve 

Chicago Fed Başkanı Evans’ın (FOMC'de oy sahibi üyeler) bir panelde yapacakları 

konuşma da yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.258 %0,8 %1,1 %5,3 %8,7 %0,8

DAX 13.386 %1,0 %1,3 %3,1 %6,1 %1,0

FTSE 7.604 %0,8 -%0,3 %6,2 -%0,1 %0,8

Nikkei 23.657 -%0,8 -%0,7 %1,6 %11,2 %0,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 115.932 %1,3 %2,3 %8,6 %16,7 %1,3

Çin 3.085 -%0,3 %2,3 %6,6 %2,0 %0,8

Hindistan 41.627 %0,0 %0,1 %2,4 %4,5 %0,9

Endonezya 6.284 %0,3 %0,0 %2,8 -%0,9 %0,1

Rusya 3.046 -%0,2 %0,4 %3,8 %10,1 %0,0

Brezilya 118.573 %2,5 %3,0 %8,8 %16,2 %2,5

Meksika 44.437 %2,1 %0,6 %5,1 %2,2 %2,1

Güney Afrika 57.718 %1,1 %1,1 %5,9 -%0,5 %1,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 a.d. -%1,4 -%16,4 -%3,6 -%50,9

EM VIX 17 a.d. %7,3 -%4,9 %2,6 -%31,9

MOVE 58 -%2,3 -%0,1 %3,0 -%17,3 -%12,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,9574 %0,2 %0,4 %3,8 %5,3 %12,6

Brezilya 4,024 a.d. -%0,7 -%4,6 %4,6 %3,9

Güney Afrika 14,0894 %0,5 -%0,3 -%3,1 -%0,1 -%1,8

Çin 6,9643 a.d. -%0,5 -%1,1 %1,3 a.d.

Hindistan 71,3775 %0,2 %0,1 -%0,4 %3,5 %2,3

Endonezya 13893 a.d. -%0,5 -%1,6 -%1,7 -%3,5

CDS *

Türkiye 278,5 a.d. a.d. -38,6 -93,0 -83,1

Brezilya 96,8 -2,2 -6,0 -29,1 -50,1 -110,8

Güney Afrika 161,1 a.d. a.d. -27,6 -2,0 -61,9

Endonezya 62,5 a.d. a.d. -11,0 a.d. -75,0

Rusya 55,8 a.d. a.d. -13,3 -55,0 -97,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,2 a.d. a.d. -0,2 -4,1 -4,2

Brezilya %6,7 a.d. -0,2 -0,2 -0,6 a.d.

Hindistan %6,5 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,9

Endonezya %7,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,1 a.d. -0,11 -0,41 -0,98 -1,06

Brezilya %3,7 a.d. -0,02 -0,19 -0,94 -1,45

Güney Afrika %3,8 -0,04 -0,09 -0,26 -0,24 -1,32

Endonezya %2,9 a.d. 0,02 -0,09 -0,42 -1,62

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66,25 a.d. -%2,5 %8,7 %6,2 %23,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,18 a.d. -%0,8 %9,3 %8,8 %34,7

Altın - USD / oz 1528,1 a.d. %1,2 %4,5 %8,5 %19,3

Gümüş - USD / t oz. 18,046 a.d. %0,8 %7,2 %19,1 %16,1

Commodity Bureau Index 402,53 a.d. %0,8 %4,3 -%0,3 -%1,6

* 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. 

 

 

 

 

 


