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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi dünü %1,4’lük yükseliş ile 116.908 puandan 

tamamladı. Endeksteki yükselişte sanayi hisselerindeki güçlenme etkili 

olurken, bankacılık hisselerindeki değerlenmenin sınırlı kaldığı 

görüldü.    

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran enflasyon verileri takip edilecek. 

Kurum beklentimiz %0,55 oranında aylık artış yolunda. Beklentimiz 

doğrultusunda bir gerçekleşme olması durumunda yıllık enflasyon 

%11,39 seviyesinden %11,97’ye yükselecek. Yurt dışında ise Almanya, 

Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan Haziran Markit Hizmet & 

Bileşik PMI Endeksi (nihai – son okuma) verileri izlenecek. Bugün 

ABD’de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Piyasalardaki 

mevcut görünüme baktığımızda Asya piyasalarının alıcılı seyretmekte 

olduğunu görmekteyiz. ABD endeks vadelileri ise satıcılı bir resim ön 

plana çıkıyor.  USDTRY paritesi 6,85 seviyesi etrafındaki yatay seyrini 

korurken, Türk lirası bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para 

birimleri arasında orta sıralarda yer alıyor.  Bu gelişmeler ışığında BIST-

100 endeksinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

BIST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, endeks dün bir 

gün önceki kaybettiklerini yerini koydu ama 117.000 seviyesinde 

zorlanarak kapandı. Bugünde 117.000’de zorlanma yaşanabilir ve gün 

içerisinde 116.300-116.500 desteğine geri çekilme ve bugünü sıkışık 

bir seyir içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Hafta içerisinde tepki 

gerçekleşen yükselen kanal desteği ise 115.800’den bugün yükseliyor. 

Bugün önce desteklere geri çekilme ardından 117.000’e doğru bir 

yönelim görmeyi bekliyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Haziran enflasyon verileri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ KRDMA – Yatırımcı ve yatırım aracı bazında tedbir uygulanması 

hk. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Temmuz   Haziran TÜFE verileri

6 Temmuz   Haziran Reel Efektif Kur Endeksi

9 Temmuz   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (26 Haz-3 Tem)

                     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (26 Haz-3 Tem)

7 Temmuz   Haziran Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

10 Temmuz Nisan Dönemi İşgücü İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116.908 %1,4 %2,4

BIST-30 133.995 %1,1 %1,3

Banka 131.760 %0,8 %2,0

Sanayi 153.584 %2,3 %5,3

Hizmet 104.259 %1,0 -%0,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 9,75

AOFM 7,60 7,55 8,03

2 yıllık bono faizi 9,38 9,86 14,13

10 yıllık bono faizi 11,94 11,64 12,82

Kur

USD/TL 6,84 %0,0 %0,9

EUR/TL 7,72 %0,5 %2,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,28 %0,3 %1,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 181 175 170

Ortalama işlem hacmi * 4,88 4,27 3,79

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9,0x 10,3x 6,4x

PD/DD 1,00x 0,94x 0,84x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,48x 0,44x

FD/Satışlar 0,86x 1,16x 0,96x

FD/FAVÖK 5,9x 7,4x 5,5x

Kar büyümesi -%10,7 -%11,1 %61,9

Özsermaye karlılığı %11,9 %9,8 %12,9

Temettü verimi %3,3 %3,1 %4,5

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  

Bugün saat 10:00’da Haziran enflasyon verileri açıklanacak 

Kurum beklentimiz %0,55 oranında aylık artış yolunda. Piyasa beklentisi ise %0,7 

seviyesinde. Beklentimiz doğrultusunda bir gerçekleşme olması durumunda yıllık 

enflasyon %11,39 seviyesinden %11,97’ye yükselecek. 

Haziran ayında enflasyonu etkileyecek unsurlara bakıldığında, 

• Gerek yıllık gıda fiyatlarında gerekse enerji fiyatlarında yükselişlerin etkili 

faktörler olarak öne çıkması beklenebilir.  

• Ek olarak kur geçişkenliğinin çekirdek enflasyon üzerindeki etkisinin 

beklediğimizden kuvvetli olduğu görülüyor. Normalleşme süreci ile beraber 

özellikle temel mal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı görülmesinin mümkün 

olacağını düşünüyoruz.     

Para Politikası Kurulu dün gerçekleştirdiği faiz toplantısında politika faizini sabit tutma 

kararı alırken, bu kararda enflasyon tarafındaki artan temkinlilik öne çıktı. (Ayrıntılı 

rapor için tıklayınız) 

• Komite, “salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek 

enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiğini” 

belirtirken, “gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle 

arttığını” da yineledi. Sonuç olarak “enflasyon görünümünü etkileyen tüm 

unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği” 

belirtildi.  

• Karar notunda dikkat çeken en önemli değişikliğin ise “mevcut para politikası 

duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu 

değerlendirilmektedir” söyleminin çıkarılması oldu. Söz konusu söylemin 

kullanılmaması, 2020 yılsonu enflasyon tahmini olan %7,4 ile ilgili yeniden 

gözden geçirme olabileceğini işaret etti. 

• 29 Temmuz’da TCMB çeyrek dönemli enflasyon raporu açıklanacak. Yılsonu 

enflasyon tahminleri yakından takip edilecek. 

Yılsonu enflasyon tahiniminiz %8,5. Ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu 

düşünüyoruz.  

• Temmuz ayı ile beraber yıllık enflasyonda düşüşün olacağını düşünüyoruz.  

• Covid-19 salgınının özellikle gıda tarafında güçlü bir talep yarattığı, TL’deki 

değer kaybının da etkisiyle fiyatlarda önemli bir yükseliş yaşandığı 

gözlemleniyor. Enerji fiyatları ise petrol fiyatlarında düşüş paralelinde genel 

fiyat düzeyi üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratıyor. TL’deki değer kaybının 

genel fiyat seviyesi üzerindeki yansımaları takip edilecek. İlk etkinin geçmiş 

dönemlere nazaran limitli kalmasını bekliyoruz. Zira toplam talep koşullarının 

oldukça zayıf olması, kur tarafındaki değişimlerin yansımasını önemli oranda 

sınırlandıracaktır.  

• Ancak beklenenden daha hızlı bir talep toparlanması enflasyon tahminimiz 

üzerinde risk yaratan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.  

• 2021 ile beraber ise enflasyonla mücadele çerçevesinde daha zorlu bir zeminin 

olmasını bekliyoruz.2021 yılsonu TÜFE beklentimiz %8,6. 

 

 

 

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Haziran_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Kardemir Demir Celik – Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim 

Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim 

Sistemi kapsamında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA) 

payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KRDMA payında 03/07/2020 

tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem 

yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. KRDMA payında tedbirin 

uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Dün ABD’de Haziran ayına ilişkin açıklanan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri 

piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek ekonomideki dipten toparlanma çabasının 

sürdüğünü işaret etti. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri sonrasında 96,84 

seviyesinden yükselişe geçen dolar endeksi gün içerisinde 97,33 seviyesine kadar 

yükseldi. Dolar endeksindeki hareketliliğe rağmen Türk lirası yatay seyrini sürdürdü. 

Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 6,84 – 6,86 bandında işlem gördü. 

Haziran ayının ortasından bu yana 6,8350 – 6,86 seviyeleri arasında yatay bir seyir izleyen 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8535 seviyesinden işlem görüyor. Kur, geçtiğimiz 

iki haftalık süreçte birkaç defa 6,86 seviyesi üzerini test etmiş olsa da bu seviyeyi yukarı 

yönlü kırmayı başaramadı ve 6,8350 – 6,86 seviyeleri arasındaki bant hareketini sürdürdü. 

Bu sabah saatlerindeki görünüme baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

yatay bir seyir olduğu, TL’nin ise orta sıralarda yer aldığı görülüyor. Dolar endeksi ise 

97,23 seviyesinden işlem görüyor. Teknik formasyonlar ve göstergeler USDTRY 

paritesinin kısa vadede 6,8350 – 6,86 seviyeleri arasındaki bant hareketini 

sürdürebileceğini işaret ediyor. Kurda yaklaşık son iki haftadır etkili olan 6,8350 – 6,86 

işlem bandının alt ve üst sınırlarında bir kırılma yaşanmadıkça kurda sert bir 

hareketlenme görmeyi beklememekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran enflasyon verileri takip edilecek. Kurum beklentimiz 

%0,55 oranında aylık artış yolunda. Beklentimiz doğrultusunda bir gerçekleşme olması 

durumunda yıllık enflasyon %11,39 seviyesinden %11,97’ye yükselecek. Yurt dışında ise 

Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan Haziran Markit Hizmet & Bileşik PMI 

Endeksi (nihai – son okuma) verileri izlenecek. Bugün ABD’de resmî tatil nedeniyle 

piyasalar kapalı olacak. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde açıklanan verilere göre ABD’de Tarım Dışı İstihdam Haziran ayında 

4,8 milyon artış kaydederek, 3,2 milyon olan piyasa beklentisinin üzerinde bir 

gerçekleşme gösterdi. ABD’de işsizlik oranı ise %13,3’ten %11,1’e geriledi. Beklenti 

ülkedeki işsizliğin %12,5 olması yönündeydi. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri 

sonrasında 96,84 seviyesinden yükselişe geçen dolar endeksi gün içerisinde 97,33 

seviyesine kadar yükseldi. Dün sabah saatlerinde 1,13 seviyesi üzerine yükselen EURUSD 

paritesi, ABD istihdam verileri sonrasında dolar endeksinde oluşan yükseliş eğilimi ile 

birlikte kazançlarının büyük kısmını sildi. 1,13 seviyesi üzerinden düşüşe geçen parite, 

1,1223 seviyesine kadar geri çekildi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1228 seviyesinden işlem görüyor. Paritede 1,12 

seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmakta zorlandığını görmekteyiz.  Uzun vadeli 

teknik görünüme baktığımızda ise, paritenin aylık grafiğinde oluşturmuş olduğu ve Mayıs 

2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını Haziran ayı itibarıyla yukarı yönlü 

kırmış olduğunu görüyoruz. EURUSD paritesindeki bu kanal kırılması, paritenin 1,1150 

seviyesi altına inmekte zorlanabileceğinin ve uzun vadede paritede yukarı yönlü 

eğilimlerin daha ön planda olabileceğinin sinyalini veriyor. Dolayısı ile teknik formasyon 

ve göstergelerin ürettikleri sinyalleri göz önünde bulundurarak EURUSD paritesindeki 

geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği ve paritenin önümüzdeki dönemde 1,15 seviyesini 

hedef alabileceği görüşündeyiz. 1,1150 seviyesinin ise aşağı yönlü hareketlerde güçlü bir 

teknik destek konumunda olduğunu görüyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan Haziran 

Markit Hizmet & Bileşik PMI Endeksi (nihai – son okuma) verileri izlenecek. Bugün 

ABD’de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün ABD’den gelen güçlü istihdam verileri sorasında dolar endeksinde oluşan yükseliş 

eğilimi ile birlikte ons altın 1770 seviyesi üzerinden 1757’li seviyelere geri çekilse de, 

altındaki kayıpların kısa süre içerisine telafi edildiği görüldü. Akşam saatlerinde 1779,57 

seviyesine kadar yükselen ons altın, günü yükselişle tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1774 seviyesinden işlem görüyor. Alternatif getirilerdeki 

zayıflık ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın güvenli liman alımlarını desteklemesi ile 

birlikte ons altındaki genel yükseliş eğiliminin sürdüğünü görmekteyiz. Bu noktada 1765 

seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. Altın fiyatlarının kısa 

vadede bu seviye üzerinde bir tutunma çabası sergilemesi ve bugün içerisinde 1765 – 

1780 bandında hareket etmesi beklenebilir. Kısa vadede ons altın fiyatlarının 1780 

direncini yeniden aşıp aşamayacağı takip edilecek. Teknik göstergeler, ons altının bu 

direnci yeniden kırması durumunda yükseliş hareketinin 1800 seviyesine doğru 

hızlanabileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan Haziran 

Markit Hizmet & Bileşik PMI Endeksi (nihai – son okuma) verileri izlenecek. Bugün 

ABD’de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 

 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Temmuz 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.130 %0,5 %1,5 %0,2 -%3,2 -%3,1

DAX 12.608 %2,8 %3,5 %1,0 -%4,6 -%4,8

FTSE 6.240 %1,3 %1,5 -%2,2 -%18,1 -%17,3

Nikkei 22.146 %0,2 -%1,4 -%1,9 -%6,2 -%6,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116.908 %1,4 %2,4 %7,1 %2,8 %2,2

Çin 3.091 %1,0 %4,8 %6,8 %1,3 %2,4

Hindistan 35.844 %0,2 %2,2 %5,3 -%13,3 -%12,9

Endonezya 4.967 %0,5 %1,8 %1,0 -%21,1 -%20,8

Rusya 2.789 %1,7 -%0,1 -%1,5 -%9,3 -%8,4

Brezilya 96.235 %0,0 %0,3 %3,5 -%18,2 -%16,8

Meksika 37.894 %0,7 %0,4 -%1,0 -%15,1 -%13,0

Güney Afrika 54.617 %1,5 %1,3 %1,8 -%5,5 -%4,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 28 -%3,3 -%14,1 %3,1 %122,0 %100,9

EM VIX 25 -%6,0 -%17,9 -%11,6 %49,1 %46,4

MOVE 51 -%4,4 -%1,2 -%7,9 -%10,9 -%12,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8519 %0,1 %0,0 %2,0 %15,0 %15,1

Brezilya 5,3622 %0,8 %0,0 %3,1 %33,3 %33,0

Güney Afrika 16,9699 -%0,4 -%1,0 -%1,1 %20,4 %21,2

Çin 7,067 -%0,1 a.d. -%0,5 %1,5 %1,5

Hindistan 75,0063 -%0,8 -%0,9 -%0,5 %5,1 %5,1

Endonezya 14378 %0,7 %1,4 -%0,3 %3,5 %3,7

CDS *

Türkiye 460,7 -16,1 -40,1 a.d. 182,2 178,6

Brezilya 229,8 -14,1 -32,0 -19,7 133,0 130,2

Güney Afrika 287,3 -9,1 -21,3 -32,1 126,2 124,0

Endonezya 124,1 -5,3 -8,1 -29,3 61,6 a.d.

Rusya 98,2 -4,1 -4,0 a.d. 42,4 43,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %6,8 -0,1 a.d. a.d. 0,1 a.d.

Hindistan %5,8 0,0 -0,1 0,1 -0,7 -0,7

Endonezya %7,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 -0,13 -0,24 -0,42 0,48 0,40

Brezilya %4,8 -0,07 -0,11 0,00 1,09 1,08

Güney Afrika %4,3 -0,15 -0,09 -0,34 0,54 0,50

Endonezya %2,6 -0,01 0,01 -0,01 -0,31 -0,29

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43,14 %2,6 %5,1 %9,0 -%34,9 -%34,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 40,65 %2,1 %5,0 %10,4 -%33,6 -%33,4

Altın - USD / oz 1790 %0,6 %1,6 %3,8 %17,1 %17,5

Gümüş - USD / t oz. 18,244 %0,6 %2,0 -%0,1 %1,1 %1,8

Commodity Bureau Index 360,55 -%0,6 -%0,4 -%2,3 -%10,4 -%10,2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

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

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 


