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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerin altında gerçekleşen Kasım ayı TÜFE verisiyle alıcılı 

seyreden BIST-100 endeksi, Trump’ın ABD-Çin arasındaki yürütülen 

ticaret görüşmelerinin uzun süreli olabileceğine ilişkin açıklamaları 

sonrasında global risk iştahındaki bozulma ile beraber satışlarla 

karşılaştı. Buna paralel olarak günü %1,1 değer kaybı ile tamamladı. 

Gündemin en önemli maddesi bugün Londra’da ki NATO zirvesi olup, 

gelecek haber akışının yakından takip edileceğini düşünüyoruz.  Diğer 

yandan küresel piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri 

gündemdeki yerini muhafaza etmekte olup, risk iştahı üzerindeki en 

etkili faktör olmaya devam ediyor. Gün içerisinde piyasa göstergeleri 

üzerinde önemli hareketlilik yaratabilecek veri gündeminde ise 

ABD’den gelecek olan ISM Hizmet endeksi öne çıkıyor. Küresel hisse 

senedi piyasalarına bakıldığında, risk algısında bozulma olduğunu 

görüyoruz. Asya piyasalarında satıcılı seyir bulunurken, dün ABD 

piyasalarında yaşanan sert satışlarının ardından, ABD vadeli 

işlemlerinde yatay seyir bulunmakta. Kur cephesinde ise, USD/TRY 

yatay seyretmekte ve 5,74’den işlem görmektedir.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, dün iki haftalık taban oluşumunun 

tamamlandığı ve 109.000’ne kadar gün içi mesafe kaydetmişken 

kapanış 106.500’den gerçekleşti. İki haftalık çalışma 

tamamlanıyorken son bir saatte gelen satışlar piyasa da kısa vadeli 

hareketi zayıflattı. 106.500 desteğinin kırılmasını kısa vadede 

beklemiyoruz. Dünkü satışlar ana trendi bozmadığı için bugün tepki 

alımları ile başlanmasını sağlar. Direncimiz 107.800/108.000 

seviyesinde olur. 108.000’ni kırarsak dünkü düşüşü telafi edebiliriz. 

106.500 kısa vadeli pozisyonla için stop noktası olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Londra’daki Dörtlü zirve sonrası ortak açıklama yapıldı. 

▪ TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak. 

▪ Saat 14:30’da Kasım ayı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi açıklanacak. 

▪ Yılsonu TÜFE artışı %12’nin altına ilerliyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BRISA - İzmit fabrikasında üretim faaliyetinin geçici süreyle 

durdurulması hk. 

▪ VAKBN – Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’ta bulunan 

%58,5 payının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesine 

ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de 

yayınladı. 

 
 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Aralık     Kasım Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi

                  TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

5 Aralık     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (22 -29 Kasım)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 29 Kasım)

6 Aralık     Kasım Nakit Bütçe verileri

                  Moody's Türkiye Kredi Notu Değrlendirmesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106.790 -%1,1 %0,8

BIST-30 130.659 -%1,3 %0,2

Banka 148.133 -%1,5 -%1,1

Sanayi 127.548 -%1,0 %2,3

Hizmet 82.025 -%1,0 %1,3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 13,75 13,68 13,94

2 yıllık bono faizi 12,16 12,19 12,34

10 yıllık bono faizi 12,32 12,40 15,70

Kur

USD/TL 5,74 %0,0 %0,3

EUR/TL 6,36 %0,5 -%0,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,05 %0,3 %0,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 176 169 169

Ortalama işlem hacmi * 2,39 2,13 1,93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 8,0x 5,9x

PD/DD 0,93x 0,97x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,58x 0,52x

FD/Satışlar 0,99x 1,03x 0,90x

FD/FAVÖK 5,7x 6,0x 4,9x

Kar büyümesi %13,6 -%6,0 %35,0

Özsermaye karlılığı %14,6 %11,7 %14,7

Temettü verimi %4,6 %3,3 %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  

Londra’daki Dörtlü zirve sonrası ortak açıklama yapıldı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 

Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. Zirve 

sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının gayet iyi geçtiğini belirtti. 

Görüşmeyle ilgili 4 ülkeden ortak açıklama geldi. Açıklamada, İdlib dahil Suriye’nin 

tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındığı 

bildirildi. Almanya Başbakanı Merkel, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de "iyi ve yararlı bir 

görüşme yaptıklarını söyledi. Zirvede ana gündem maddesi olarak Suriye'deki durumun 

ele alındığını kaydeden Merkel, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve 

tamamlanması konusunda fikir birliğine varıldığını belirtti. Merkel, BM Suriye Özel 

Temsilcisi Pedersen'in siyasi süreç için yaptığı çabaları aktif şekilde desteklemek 

istediklerini kaydetti. Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'nin Rusya ile güvenliği garanti altına 

aldığı bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten 

Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti. 

TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak 

TCMB saat 10:00’da Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendireceği aylık enflasyon 

gelişmeleri raporunu yayınlayacak. Rapor teknik nitelikte olup herhangi bir politika 

mesajı içermiyor. Ancak yakın dönem enflasyon gelişmelerine dair bazı sinyallerin 

alınabiliyor. 

Kasım ayı Reel Efektif Döviz kuru Endeksi açıklanacak  

TCMB saat 14:30’da Kasım ayı Reel Efektif Döviz kuru Endeksini açıklayacak. Ekim ayında 

Reel efektif döviz endeksi bir önceki aya göre nispeten yatay kalıp 76,9 seviyesine 

gerçekleşmiş ve aylık bazda %2,6 oranında reel bir artışı işaret etmişti.  

• Kasım ayında TL eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında ortalamada %1’e yakın nominal 

değer kazanımı kaydetti. Enflasyon tahminlerimizi de göz önüne aldığımızda, reel 

efektif döviz endeksinin 78 seviyesine yaklaşması beklenebilir. 

Yılsonu TÜFE artışı %12’nin altına ilerliyor 

Kasım aylık TÜFE artışı %0,38 olarak gerçekleşirken, beklentilerin oldukça altında 

bir yeri işaret etti. Kurum tahminimiz %0,75 oranında, piyasa medyan tahmini ise 

%0,8 oranında aylık artışı gösteriyordu. Kasım ayı gerçekleşmeleri ile beraber baz 

yılı etkisinin negatife dönmesiyle yıllık TÜFE artışı %8,55 seviyesinden %10,56’ya 

yükseldi. Kasım ayı gerçekleşmeleri ayrıca yılsonu enflasyon tahminimiz olan %12 

üzerinde aşağı yönlü güçlü riskleri işaret diyor. Bu çerçevede yılsonunda 

enflasyonun %11,5 seviyesine gerilemesi mümkün gözüküyor. Buna ek olarak 

beklentilerinden daha iyi gerçekleşen enflasyon çerçevesinde gelecek hafta PPK 

toplantısı faiz indirimi beklentilerinin daha güçleneceğini düşünüyoruz. Kurum 

tahminimiz 150 baz puan indirim yönünde. (%14 seviyesinden %12,5’e) 

• Olumsuz baz yılı etkisi Kasım ayı enflasyon dinamikleri üzerinde en etkili faktör olarak 

öne çıkıyor. Buna ek olarak kurum tahminimiz ve gerçekleşme arasındaki farkın büyük 

bir kısmının ise beklentilerden düşük gelen gıda fiyat artışına bağlıyoruz.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___Kasim_2019.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___Kasim_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Brisa - Rutin bakım çalışmaları, rutin envanter sayım hazırlığı ve envanter düzenlemesi 

amacıyla , 27.12.2019 Cuma gününden 02.01.2020 Perşembe Saat 23.59'a kadar  üretime 

ara verilmesine karar verildi. 

Vakıflar Bankası – Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda, 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Vakıfbank) hisselerinden diğer mülhak 

vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsi ettiği 

A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 TL olarak tespite edilmiş olup, değeri 

belirlenen hisselerin tamamı bugünden itibaren bir hafta içinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedileceği belirtildi. Gerçekleştirilecek pay devri 

büyüklüğü 13,9 milyar TL’dir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi dün, dolar endeksinde görülen sert gerileme ile birlikte 5,73 seviyesi 

altına gerilese de, bozulan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerindeki satıcılı görünüm 

nedeniyle kurdaki düşüş kalıcı olamadı. ABD Başkanı Donald Trump, dün Londra’da 

yaptığı basın açıklamasında, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için bir yıl daha 

bekleyebileceklerini ifade etti. Trump’ın dünkü açıklamaları ve dün Temsilciler 

Meclisinden geçen ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı 

politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı 

sonrasında küresel risk iştahına önemli bir bozulma görüldü. Dolar endeksi ise düşüşünü 

hızlandırarak 97,64 seviyesine geriledi. Dün sabah saatlerinde 5,75 seviyesi üzerinde 

hareket eden USDTRY paritesi, Trump’ın açıklamaları sonrasında 5,7270 seviyesine doğru 

geriledi. Ancak kurdaki geri çekilme, risk algısındaki zayıflama nedeniyle kalıcı olamadı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7474 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

ise 97,75 seviyesi civarında seyrediyor ve görece zayıf seyrini koruyor. Diğer yandan, Asya 

senasında Çin’den gelen PMI verilerinin olumlu bir performansı işret etmesine rağmen, 

küresel risk iştahındaki azalma nedeniyle bu sabah saatlerinde gelişen ülke para 

birimlerinde satıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz. Bu noktada, kurun kısa vadede 5,73 

seviyesi üzerinde tutunacağına ve kurun kısa vadede 5,73 – 5,77 seviyeleri arasında 

hareket edeceğine ilişkin beklentimizi sürdürmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu ve Kasım ayı Reel Efektif 

Döviz kuru Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, ABD ve 

İngiltere’den gelecek olan Kasım ayı Nihai Markit Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri 

takip edilecek. Bunun yanı sıra ABD’den gelen olan Kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

Değişimi ve ISM Hizmet Endeksi verileri de yakından takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Londra’da yaptığı basın açıklamasında, Çin ile bir ticaret 

anlaşması yapmak bir yıl daha bekleyebileceğini ifade etti. Trump dünkü ifadelerinde, Çin 

ile ticaret anlaşması için bir nihai tarihi olmadığını, ancak Kasım 2020'de yapılacak ABD 

başkanlık seçimi sonrasını beklemenin daha iyi olabileceğini söyledi. Trump’ın dünkü 

açıklamaları ve dün Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı sonrasında küresel 

piyasalarda ABD – Çin arasındaki anlaşmaya varılabileceğine ilişkin umutlar azalırken, 

küresel risk iştahına önemli bir bozulma görüldü. Bununla birlikte Pazartesi günü, güçlü 

euro ve sterlin ve ABD’den gelen zayıf ISM verisi sonrasında sert satış baskılarına maruz 

kalan dolar endeksi, Trump’ın ifadeleri sonrasında düşüşünü hızlandırarak 97,74 

seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki gerileme ile yükselişini sürdüren EURUSD paritesi 

ise dün gün içerisinde 1,1095 seviyesi üzerine çıktı.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1075 seviyesinden işlem görüyor. Hem teknik hem de 

temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. Bu 

doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin: 

➢ 1,1150 seviyesi üzerinde çıkmasını beklememekteyiz. 

➢ Önümüzdeki dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği ve ardından 

1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak şekilde düşüş hareketini sürdürebileceği 

görüşündeyiz.  

➢ Bugün içerisinde 1,1040 – 1,111 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere’den gelecek olan Kasım ayı Nihai Markit 

Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra ABD’den gelen olan 

Kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ve ISM Hizmet Endeksi verileri de yakından 

takip edilecek. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin kötümser beklentilerin artması ile 

birlikte güvenli liman talebi ile yükselişe geçen altın, dün gün içerisinde 1480 seviyesi 

üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, dün Londra’da yaptığı basın açıklamasında, Çin 

ile bir ticaret anlaşması yapmak için bir yıl daha bekleyebileceğini ifade etti. Trump 

dünkü ifadelerinde, Çin ile ticaret anlaşması için bir nihai tarihi olmadığını, ancak Kasım 

2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimi sonrasını beklemenin daha iyi olabileceğini 

söyledi. Trump’ın dünkü açıklamaları ve dün Temsilciler Meclisinden geçen ve Sincan 

Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli 

yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı sonrasında küresel piyasalarda 

ABD – Çin arasındaki anlaşmaya varılabileceğine ilişkin umutlar azalırken, küresel risk 

iştahına önemli bir bozulma görüldü. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte ons altın dün 

sabahki 1460’lü seviyelerden 1481,80 seviyesine yükseldi. 

Bu hafta, yeniden sert bir şekilde gerileyen risk iştahından destek bulan ons altın, bu 

sabah saatlerinde 1480,50 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli 

görünümde 1430 seviyesinin önemli bir destek olarak ön plan acıktığını görüyoruz. 

Dolayısı ile ons altının önümüzdeki dönemde bu seviye altına inmekte zorlanabileceği 

görüşündeyiz. Teknik göstergelerin ve formasyonların verdikleri sinyaller çerçevesinde 

ons altın fiyatlarının kısa vadede 1470 – 1490 seviyeleri arasında hareket edebileceği 

görüşündeyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 1490 – 1500 bandı önemli bir direnç bölgesi 

olarak ön plana çıkıyor. 

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere’den gelecek olan Kasım ayı Nihai Markit 

Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra ABD’den gelen olan 

Kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ve ISM Hizmet Endeksi verileri de yakından 

takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.093 -%0,7 -%1,3 %0,5 %10,3 %23,4

DAX 12.989 %0,2 -%1,9 -%1,1 %8,5 %23,0

FTSE 7.159 -%1,7 -%3,3 -%2,9 -%0,8 %6,4

Nikkei 23.380 -%1,1 -%1,3 %1,2 %13,3 %15,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106.790 -%1,1 %0,8 %6,7 %18,2 %17,0

Çin 2.885 -%0,3 -%1,0 -%3,4 %0,4 %15,3

Hindistan 40.675 -%0,3 -%1,1 %0,7 %1,2 %12,5

Endonezya 6.134 -%0,4 %1,5 -%1,1 -%1,6 -%1,4

Rusya 2.883 -%1,3 -%1,6 -%1,6 %6,5 %21,7

Brezilya 108.956 %0,0 %1,8 %0,2 %11,9 %24,0

Meksika 42.295 -%0,6 -%1,3 -%3,5 -%2,2 %1,6

Güney Afrika 54.485 -%0,6 -%2,8 -%4,3 -%3,6 %3,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %7,0 %38,3 %29,8 -%15,4 -%37,2

EM VIX 19 %4,4 %13,2 %10,7 -%13,6 -%25,3

MOVE 59 %5,0 -%3,5 %3,7 -%18,2 -%10,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7421 %0,0 -%0,3 %0,5 -%1,6 %8,6

Brezilya 4,2049 -%0,3 -%0,8 %5,3 %8,2 %8,5

Güney Afrika 14,6363 %0,6 -%1,1 -%2,7 %1,3 %2,0

Çin 7,0613 %0,3 %0,4 %0,3 %2,3 a.d.

Hindistan 71,6712 %0,0 %0,2 %1,2 %3,5 %2,7

Endonezya 14115 -%0,1 %0,2 %0,5 a.d. -%1,9

CDS *

Türkiye 323,5 6,4 7,8 -12,5 -165,6 -38,0

Brezilya 126,2 0,3 0,5 7,7 -53,2 -81,3

Güney Afrika 195,0 6,4 5,3 5,1 -4,6 -27,9

Endonezya 74,5 1,1 0,5 -1,5 -40,9 -62,9

Rusya 68,8 -0,3 -1,6 -5,7 -63,6 -84,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 -0,1 -0,2 -0,4 -6,6 -4,1

Brezilya %6,9 -0,1 -0,1 0,5 -1,4 a.d.

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

Endonezya %7,2 0,0 0,1 0,1 a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 0,02 0,16 -0,08 -1,50 -0,63

Brezilya %3,9 -0,04 0,03 0,12 -1,17 -1,30

Güney Afrika %4,1 0,06 0,03 0,09 -0,52 -1,00

Endonezya %3,0 0,00 0,05 0,08 a.d. -1,54

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60,82 -%0,2 -%5,4 -%1,4 -%0,8 %13,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 56,1 %0,3 -%4,0 -%0,2 %5,4 %23,5

Altın - USD / oz 1478,2 %1,1 %1,2 -%2,2 %11,8 %15,4

Gümüş - USD / t oz. 17,125 %1,7 %0,5 -%5,1 %16,2 %10,2

Commodity Bureau Index 385,64 -%0,1 -%0,3 -%1,1 -%7,3 -%5,8

* 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. 

 

 

 

 

 


