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Piyasa Yorumu 

Dün güne satıcılı bir başlangıç yapan BİST-100 endeksi, piyasa 

kapanışına doğru bankacılık hisselerine gelen alımların etkisi ile 

birlikte günü hafif artıda (%0,02) kapattı.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam, Ücret 

Artışları ve İşsizlik Oranı verileri piyasalar tarafından yakından takip 

edilecek. Yurt içi piyasalarda ise Haziran Nakit Bütçe verileri 

izlenecek. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında hafifi alıcılı bir 

seyir izlenirken, gelişen ülke para birimlerinde ise negatif bir 

görünüm hâkim. Kur cephesinde ise 5,60 seviyesinin hemen 

üzerinde sığ bir hareket dikkat çekiyor. Bu görünüm içerisinde 

bugün BİST-100 tarafında yatay bir açılış görmeyi bekliyoruz.   

Teknik analiz olarak baktığımızda, Salı ve Çarşamba günü 99.300 

desteğinden gelen tepkilerin 100.000 üzerinde satışla karşılanması 

sonrasında dün Pazartesi günkü yükselişin gap çizgisine kadar 

geriledi ve gelen güçlü tepki ile yeniden 99.300 üzerinde kapanış 

gerçekleştirdik. 99.300 seviyesinin üzerinde kapanışlar rallinin yatay 

trend içerisinde realizasyonunu gösterecektir. Bu yüzden 99.300 

üzerinde kalınması ilerleyen günlerde 100.600 direncinin üzerinde 

102.500 ve 106.000’lere bir yönelim getirebilir. 99.300 altındaki 

desteklerimiz ise 98.250 ve 97.600 olarak izliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Haziran Nakit Bütçe verileri açıklanacak. 

▪ TCMB Haziran ayı Reel Efektif Kur Endeksini 72,1 olarak açıkladı. 

▪ 21-28 Haziran arasında hisse senedi piyasasına 29,4 milyon dolar 

kadar sınırlı net yabancı girişi oldu.   

▪ 21-28 Haziran’da yerleşiklerin DTH hesaplarında 1 milyar dolar’a 

yakın bir çıkış takip edildi. 

Şirket Haberleri 

▪ BDDK 28 Haziran haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi) 21 – 28 

Haziran haftasında -%0,4 olarak gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Temmuz     Haziran Nakit Büt.e verileri

8 Temmuz     Haziran İç Borç İstatistikleri

                       Hazine ihaleleri (14 ay,5 yıl)

9 Temmuz     Hazine ihaleleri (3 ay, 2 yıl, 6 yıl)

11 Temmuz   Yabancı Portföy Hareketleri (28 Haz-5 Tem)

                       Para & Banka İstatistikleri (28 Haz-5 Tem)

                       Mayıs Ödemeler Dengesi

12 Temmuz   Mayıs Sanayi Üretimi 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 99,363 -%0.8 %4.8

BIST-30 124,757 -%0.8 %5.2

Banka 143,013 -%1.0 %7.8

Sanayi 112,248 -%0.8 %1.7

Hizmet 73,446 -%0.4 %7.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 23.89 23.85 24.01

2 yıllık bono faizi 19.69 19.52 25.94

10 yıllık bono faizi 16.62 16.39 19.66

Kur

USD/TL 5.63 -%2.3 -%4.0

EUR/TL 6.35 -%3.0 -%2.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.99 -%2.6 -%3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 153 143 133

Ortalama işlem hacmi * 1.42 1.31 1.22

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.6x 5.0x

PD/DD 0.93x 0.87x 0.77x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.54x 0.48x

FD/Satışlar 1.00x 0.84x 0.74x

FD/FAVÖK 5.7x 5.4x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %0.9 %30.5

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.5 %14.2

Temettü verimi %4.6 %4.4 %5.8

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 

Haziran Nakit Bütçe verileri açıklanacak 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17:30’da Haziran ayında Nakit Bütçe verilerini 

açıklayacak. Mayıs ayı itibariyle yıllık nakit açığı 125 milyar TL’ye kadar yükseldi. 

Buna göre gelirler kaleminde bir önceki yılın aynı ayına göre bir düşüş dikkat 

çekmişti. Ancak geçen sene Nisan ayında tahakkuk eden vergilerin yaklaşık 17,1 

TL’lik kısmının Mayıs ayında Hazine hesaplarına girdiği göz ardı edilmemeli. Yine 

geçen senenin aynı döneminde 1,1 milyar TL’lik bir özelleştirme geliri olurken, bu 

sene Mayıs ayında bu kalemden herhangi bir giriş gerçekleşmedi. Giderler tarafına 

bakıldığında ise yıllık %35 oranında bir artış dikkat çekiyor. Vergi kaymaları 

nedeniyle birebir karşılaştırmaları zor hale gelse dahi, düzeltmeler yapıldığında 

bütçe dinamiklerinde bozulmanın devam ettiği görülüyor. Nakit bütçe verileri 15 

Temmuz’da açıklanacak olan merkezi yönetim bütçe verileri açısında gösterge 

niteliğinde olacak. 

TCMB Haziran ayı Reel Efektif Kur Endeksini 72,1 olarak açıkladı 

Söz konusu seviye bir önceki aya göre %3,3 oranında bir artışı işaret ediyor.  Mart 

ayından beri endeks seviyesinde devam eden düşüşün Haziran ayı itibariyle yerini 

yükselişe bıraktığı takip edildi. 2018 yılsonu seviyesine göre bakıldığında TL’nin 

yılbaşından beri reel olarak %5,6 oranında değer kaybettiği görülüyor. TL 2018 

yılında ise %11,6 oranında reel değer kaybı yaşamıştı.  Endeks başlangıç tarihinden 

beri (1994) en düşük seviyeyi Eylül 2018 seviyesinde görmüş ve 62,5 olarak 

gerçekleşmişti.   

Haftalık yabancı net portföy hareketleri (21-28 Haziran) 

21-28 Haziran arasında hisse senedi piyasasına 29,4 milyon dolar kadar sınırlı net 

yabancı girişi oldu.  Böylece yılbaşından beri gerçekleşen toplam net giriş rakamı 0,85 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu girişin önemli bir bölümü (1,06 milyar dolar) Ocak 

ayında gerçekleşmişti. Tahvil piyasası tarafında ise son iki haftadır yaşanan girişler 

sonrasında (toplamda 270 milyon dolar) yabancı ilgisinin yine zayıf olduğu takip edildi. 

Söz konusu hafta içerisinde 11 milyon dolarlık sınırlı bir çıkış yaşandı. Yılbaşından beri 

net çıkış ise  2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam bono 

stoku içerisindeki payı ise %11,5 seviyesinde. (Yılbaşında %15,3 idi).       

21-28 Haziran’da yerleşiklerin DTH’larında 1 milyar dolar düşüş 

görüldü 

21-28 Haziran’da  yerleşiklerin DTH hesaplarında 1 milyar dolar’a yakın bir çıkış takip 

edildi. (bankalararası hariç, parite etkisinden arındırılmış) Düşüşün kurumlar kaynaklı 

olduğu görülüyor. Kurumların DTH’larında söz konusu haftada 1,6 milyar dolar düşüş 

görüldü. Hanehalkının uzun döviz pozisyonlarını artırmaya devam ettiği dikkat çekiyor. 

(21-28 Haziran haftasında 0,6 milyar dolar artış görülüyor) Bu çerçevede geçen 

senenin Ağustos ayından beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 25 milyar dolar’a 

ulaştı.        
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Şirket Haberleri 

BDDK 28 Haziran haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – 13 haftalık 

kredi büyümesindeki (Trend Büyümesi) zayıflama 21 – 28 Haziran haftasında da devam 

etti.  Buna göre Trend büyümesi söz konusu hafta içerisinde %2,4’ten -%0,4’e indi. Sektör 

detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyümenin %6,7’den %4,8’e gerilediği, özel 

bankaların ise %4,4 daraldığı görülüyor. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari 

krediler ise aynı hafta içerisinde sektör genelinde %1,8 daraldı. Kamu bankalarında ticari 

kredi büyümesi %4,7’den %3,9’e inerken, özel bankalarda %6,5 daralma kaydedildi.  Kur 

etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü 

genelinde %3,9 olurken; kamu bankalarındaki büyüme %8,3, özel bankalardaki büyüme 

ise %1,2 oldu.  Mevduat tarafında ise büyüme, sektör genelinde 13 haftalık kur 

etkisinden arındırılmış ortalamalarda %2,8’den %9,8’e önemli bir yükseliş kaydetti. Sektör 

detayına baktığımızda; kamu bankalarında %8,2’lik bir yükseliş, özel bankalarda ise 

%11’lik güçlü bir yükseliş dikkat çekti (özel bankalarda bir önceki hafta %1,1’lik bir düşüş 

yaşanmıştı). 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi dün dünün hareketini genişleterek 200 günlük hareketli ortalamasını 

test etti. Türk lirasında dün etkili olan pozitif ayrışma ve ABD’de piyasaların kapalı olması 

nedeniyle dolar endeksindeki sınırlı hareket kabiliyeti, USDTRY’nin düşüşünü 

genişletmesini sağladı. Ancak kur, 5,58 seviyesini teste temsinin hemen ardından 200 

günlük hareketli ortalamasından yukarı yönlü bir sıçrama gerçekleştirerek yeniden 5,60 

seviyesi üzerine çıktı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,6150 seviyesi civarında hareket ediyor. Gelişen 

ülke para birimlerindeki görünümün bozulduğunu ve genel bir satıcılı seyrin hâkim 

olduğunu görüyoruz. Türk lirası ile dolar karşısında en fazla değer kaybeden para 

birimleri arasında yer alıyor. Teknik görünüme baktığımızda, dolar endeksinin kısa vadeli 

grafiğinde bir devamlık formasyonu olan üçgen formasyonunun oluşmuş olduğunu 

görüyoruz. Söz konusu formasyon bize, dolar endeksinin 95,80’lerden 96,80 üzerine 

çıkmasını sağlayan ralli hareketinin, kısa vadeli bir konsolidasyon sürecinin ardından 

kaldığı yerden devam edebileceğini ve dolar endeksinin önümüzdeki dönede 97 seviyesi 

üzerine yerleşebileceğini işaret ediyor. Teknik göstergelerin bu sinyali ve USDTRY 

paritesinin 200 günlük hareketli ortalamasını test etmesi ile birlikte kurda İstanbul 

seçimlerinin ardından oluşan düşüş hareketinin 5,58 – 5,60 bandında etkisini yitirmeye 

başlayabileceği görüşündeyiz.   

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayı istihdam veri seti ve Almanya’dan gelecek olan 

Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek. ABD verilerine ilişkin senaryo analizimizi Global 

Piyasalar bültenimizin Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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EUR/USD 

Dün gün içerisinde 1,13 seviyesi altındaki seyrini sürdüren EURUSD paritesi, 1,1270 – 

1,1300 seviyeleri arasında seyretti.  

Teknik görünüme bakacak olursak, haftalık grafiğindeki düşüş kanalın üst sınırından 

yönünü aşağı çevirerek beklediğimiz üzere 1,13 seviyesi altına gerileyen EURUSD paritesi, 

20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1,1260 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. 

Bu noktada, EURUSD paritesinin kısa vadede, teknik olarak önemli bir destek olan 1,1260 

seviyesi civarında stabilize olması ve görece yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Kısaca 

toparlayacak olursak ise, EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1260 – 1,1300 seviyeleri 

arasında hareket etmesini beklemekteyiz. 1,1260 seviyesinin aşağı yönlü aşılması 

durumunda ise düşüş hareketi hız kazanabilir.  

EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan 

Haziran ayı istihdam veri seti (Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Ücret Artışları ve İşsizlik 

Oranı) ve sabah saatlerinde Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri 

yakından takip edilecek.   
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XAUUSD 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Haziran ayı ADP Özel Sektör tarım Dışı İstihdam 

Değişimi verisi 140.000 olan piyasa beklentinsin altında kalarak 102.000 olarak 

gerçekleşirken, akşam saatlerinde açıklanan Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri de olumsuz bir performansı işaret etti., Mayıs Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ise 

verisi beklentiler dahilinde %1,3 geriledi. ABD’den gelen zayıf veriler ile birlikte ardından 

dolar endeksi 96,60 seviyesi altına indi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte, dün 

sabahki bültenimizde öngördüğümüz üzere gün içerisinde 1410 seviyesi üzerindeki 

seyrini koruyan ons altın, gün içerisinde 1412 – 1425 seviyeleri arasında seyretti. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1415 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Dolar 

endeksinde, gerek kısa vadeli grafiğinde oluşmuş olduğu üçgen formasyonunun yükseliş 

sinyali vermesi, gerekse de Fed’in olası faiz indirim hamlelerinin piyasada fazlasıyla 

fiyatlanmış olması ile birlikte dolar endeksinde bir yükseliş potansiyeli oluşabileceği 

görüşündeyiz. Ancak buna rağmen, ticaret hacmi ve büyümeye yönelik global riskler ve 

küresel merkez bankalarının gevşeme adımları ile birlikte güvenli liman talebinin güçlü 

seyretmeye devam edeceğini ve ons altının da yükseliş eğilimini koruyacağı 

görüşündeyiz Bu noktada ons altının bugün içerisinde 1400 seviyesi üzerindeki seyrini 

korumasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 1425 seviyesinin aşılması durumunda ise 

ons altındaki yükselişin 1450 seviyesine doğru hız kazanmasını bekliyoruz. 

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayı istihdam veri seti ve Almanya’dan gelecek olan 

Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek. 

 

 

XAUUSD  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Temmuz 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.996 %0,8 %2,8 %6,9 %18,3 %19,5

DAX 12.630 %0,1 %2,9 %5,4 %17,3 %19,6

FTSE 7.604 -%0,1 %2,7 %5,3 %11,2 %13,0

Nikkei 21.702 %0,0 %2,0 %4,5 %11,0 %8,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99.382 %0,0 %4,0 %10,0 %11,9 %8,9

Çin 3.005 -%0,2 %0,7 %4,8 %19,3 %20,3

Hindistan 39.908 %0,2 %1,5 -%0,2 %12,0 %10,9

Endonezya 6.376 -%0,1 %0,2 %2,6 %1,5 %2,8

Rusya 2.843 %0,7 %2,3 %5,2 %18,1 %20,0

Brezilya 103.636 %1,6 %2,9 %8,0 %12,8 %17,9

Meksika 43.461 -%0,1 %0,3 %0,1 %2,4 %4,4

Güney Afrika 57.829 -%0,3 -%0,4 %1,3 %10,8 %9,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%2,8 -%22,5 -%33,4 -%50,6 %13,9

EM VIX 17 %0,7 -%12,5 -%22,7 -%36,3 %2,4

MOVE 68 -%0,4 -%7,3 -%7,1 %3,9 %46,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,5967 -%0,5 -%3,0 -%3,2 %5,0 %47,4

Brezilya 3,8021 -%0,7 -%0,5 -%1,4 %2,3 %14,9

Güney Afrika 14,0371 -%0,1 -%0,9 -%4,3 %0,5 %13,4

Çin 6,8716 -%0,1 -%0,1 -%0,5 %0,0 %5,6

Hindistan 68,5175 -%0,5 -%0,8 -%1,1 -%1,7 %7,3

Endonezya 14134 %0,1 -%0,1 a.d. -%1,0 %4,2

CDS *

Türkiye 371,2 -3,6 -25,9 -74,5 22,8 136,7

Brezilya 146,4 -0,4 -4,1 -23,1 -22,2 103,5

Güney Afrika 161,4 -0,7 -8,4 -32,4 -35,6 60,5

Endonezya 85,9 -1,6 a.d. a.d. a.d. 50,1

Rusya 110,5 -0,7 -2,8 -15,3 -20,1 12,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,0 -0,2 -0,7 a.d. -0,7 4,3

Brezilya %7,3 0,0 -0,3 -0,9 -1,8 -3,0

Hindistan %6,7 -0,1 -0,1 -0,3 -0,7 -0,6

Endonezya %7,3 0,0 -0,1 a.d. -0,8 0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,0 -0,02 -0,41 -0,97 -0,26 a.d.

Brezilya %4,6 -0,01 -0,09 -0,39 -0,36 0,08

Güney Afrika %4,0 0,00 -0,07 -0,57 -1,09 -0,47

Endonezya %3,3 0,00 -0,12 a.d. -1,10 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,3 -%0,8 -%4,9 %2,1 %10,9 -%5,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,34 %1,9 -%3,4 %7,7 %21,8 -%5,1

Altın - USD / oz 1420,9 %0,9 %0,7 %7,4 %9,7 %8,5

Gümüş - USD / t oz. 15,252 %0,6 -%0,3 %3,5 -%3,5 -%11,0

Commodity Bureau Index 405,61 %0,5 -%1,1 -%2,6 -%1,3 -%6,2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 


