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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

ABD’nin geçtiğimiz hafta Irak’ta düzenlediği füze saldırısı sonrası artan 

jeopolitik riskler, piyasalarda önemli ölçüde etkili oluyor.  Bununla birlikte 

güvenli liman talebi artarken, küresel hisse senetlerinin değer kaybettiği 

görülüyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte Cuma günü değer kazanan 

dolar endeksi 96,70’li seviyelerden 97,10 seviyesine yükselirken, USDTRY 

paritesi ise dolar endeksindeki güçlenme ve TL’deki satış baskısı ile 

birlikte 5,9785 seviyesini test etti. Zayıf risk iştahı ve artan güvenli liman 

talebinin kısa vadede piyasalar üzerindeki etkisini sürdürebileceği 

görüşündeyiz. Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Reel Efektif Kur Endeksi 

açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den 

gelecek olan Aralık ayı Nihai PMI verileri (Hizmet & Bileşik) ve Almanya 

Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Bu sabah saatlerinde 

Asya piyasalarında ve ABD endeks vadelilerinde satış baskılarının hâkim 

olduğunu görüyoruz.  Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satıcılı 

bir görünüm hâkim. USDTRY paritesi ise 5,97 seviyesi üzerinde 

tutunmaya devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 endeksinin 

güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Endeksteki görünümü teknik olarak incelediğimizde ise, seans içi 

yükselen kanal Cuma günü itibariyle kırıldı ve 112.700’de bulunan gap ve 

düzeltme desteğine kadar gerilememize neden oldu. Bu destek 

seviyesinden gelen alımlar ile 114.000’ne tepki vererek kapattık. Bugünde 

ilk desteğimiz Cuma günü tepki verdiğimiz 112.700 seviyesi olacak. Kısa 

vadede 112.700’de dengelenme ve 114.000 üzerinde kapanış kısa 

vadede yükselişin devamını gösterir. 112.700 desteğimiz kırılırsa, kısa 

vadede başlayan zayıflamaya istinaden destek arayışı başlayacaktır. Bu 

durumda ilk destekler 111.700 ve 110.700 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Aralık Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da Aralık Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı değişim ihaleleri düzenleyecek. 

▪ 2019 yılsonu TÜFE artışı %11,84 oldu. 

▪ Haftalık yabancı net portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH 

değişimi & TCMB rezervler (20-27 Aralık). 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ALGYO – Yönetim Kurulu %505 oranında bedelsiz sermaye artırımı 

kararı aldı. 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK cep telefon alımlarında kullanılacak 

kredi miktarını sınırlanmasını öngören bir taslak yayınladı. 

▪ BDDK 27 Aralık haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – Trend Büyümesi 20 – 27 Aralık haftasında %14,8’de sabit 

kaldı.  

▪ Otomotiv Sektörü – ODD Aralık ayı satış verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Ocak       Aralık Reel Efektif Kur Endeksi

8 Ocak       Hazine Aralık Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ocak       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (27 Ara.-3 Ocak)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (27 Ara.-3 Ocak)

10 Ocak     Ekim İşgücü İstatistikleri

                  TCMB Ocak Beklenti Anketi sonuçları

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 113,684 -%1.9 %0.0

BIST-30 138,025 -%1.9 %0.2

Banka 157,181 -%3.1 -%1.1

Sanayi 138,371 -%1.8 %0.2

Hizmet 86,862 -%1.6 %0.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13.50 13.50 15.50

AOFM 11.29 11.49 13.94

2 yıllık bono faizi 11.77 11.72 12.34

10 yıllık bono faizi 12.36 12.21 15.70

Kur

USD/TL 5.96 %0.4 %3.9

EUR/TL 6.65 %0.5 %4.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.30 %0.5 %4.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 182 184 176

Ortalama işlem hacmi * 2.90 2.33 2.17

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 6.3x 5.3x

PD/DD 0.93x 0.90x 0.79x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.55x 0.48x

FD/Satışlar 0.99x 0.91x 0.83x

FD/FAVÖK 5.7x 5.0x 4.5x

Kar büyümesi %13.6 %26.4 %19.6

Özsermaye karlılığı %14.6 %14.9 %15.2

Temettü verimi %4.6 %4.2 %5.3

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  

TCMB Aralık Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanacak 

TCMB saat 10:00’da Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu açıklayacak. Söz konusu rapor 

aralık ayı enflasyon gerçekleşmeleri çerçevesinde teknik bir içeriği işaret edecek 

Aralık Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak 

TCMB saat 14:30’da Aralık Reel Efektif Kur Endeksini açıklayacak. Kasım ayında TÜFE 

bazlı Reel Efektif Kur Endeksi 77,35 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında eşit 

ağırlıklandırılmış sepet karşısında TL’nin %2 oranında nominal değer kaybı yaşadığı takip 

edildi. Enflasyon gerçekleşmelerini de göz önüne aldığımızda REKE’nin 76-76,5 aralığına 

gerilemesini bekleriz.     

Hazine ve Maliye Bakanlığı değişim ihaleleri düzenleyecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı değişim ihaleleri düzenleyeceğini açıkladı. Bu kapsamda, 

07.01.2020 tarihinde, 08.01.2020 valörlü olmak üzere 05.02.2020 itfa tarihli sabit kuponlu 

tahvil, 11.03.2020 itfa tarihli değişken faizli tahvil ve 01.04.2020 itfa tarihli TÜFE’ye 

endeksli tahvil 07.07.2027 tarihli TÜFE’ye endeksli senetle değiştirilecek.  

• Hazine’nin yılın ilk çeyreğinde yüksek oranlı iç borç geri ödeme takvimi bulunuyor. Bu 

çerçevede Ocak ayında 23,6 milyar TL; Şubat ayında 27,8 milyar TL ve Mart ayında 

28,6 milyar TL iç borç geri ödemeleri bulunuyor.   

2019 yılsonu TÜFE artışı %11,84 oldu  

Aralık ayı TÜFE aylık artışı %0,74 oranında gerçekleşirken, kurum tahminimiz olan %0,4 

ve piyasa medyan tahmini %0,5’in üzerinde gerçekleşti. Hafta içinde İTO tarafından 

açıklanan İstanbul enflasyon verileri sonrasında özellikle gıda fiyatları kaynaklı olarak 

tahminimiz üzerinde yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtmiştik. Aralık enflasyon verileri 

ile beraber, yıllık TÜFE artışı 2019’u %11,84 seviyesinden kapadı. Böylece TCMB’nin daha 

önce de altını çizdiği gibi %12 projeksiyonun altında bir gerçekleşme kaydedilmiş oldu.  

• 16 Ocak PPK toplantısında politika faizi değişikliği beklemediğimiz yönünde 

tahminimizi koruyoruz. Son dönemde gerek mobilya sektöründe KDV indirimi, Tütün 

ve alkollü içeceklerde otomatik yarıyıl vergi artışlarının yapılamaması gibi adımların 

enflasyon üzerindeki baskıları azaltıcı yönde olduğunu düşünüyoruz ancak buna 

rağmen yıllık enflasyonun yılın ilk yarısında iki haneli devam etmesini bekliyoruz. 

Mevcut görünümün faiz indirimlerinde bir süreliğine durmayı gerektirdiğini 

düşünüyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

Yabancı portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH değişimi (20-27 Aralık) 

20-27 Aralık haftasında özellikle tahvil piyasasından yabancı yatırımcı çıkışları dikkat 

çekti. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında sınırlı net yabancı girişi 

kaydedilirken (18,8 milyon dolar), tahvil piyasasında repo işlemleri dışarıda bırakıldığında 

333 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece yılbaşından beri bakıldığında, hisse senedi 

piyasasında 420 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı yatırımcı girişi, tahvil piyasasında ise 

3,3 milyar dolar net çıkışın yaşandığı takip edildi.  Yabancı yatırımcının toplam bono 

stoku içerisindeki payı ise %10,5 seviyesinde gerçekleşti. (2018 yılsonu seviyesi: %15,3, 

2019 yılı içerisindeki en düşük seviye: %10,5) 

Aynı hafta içerisinde (parite etkisinden arındırılmış rakamlar) yerleşiklerin döviz 

mevduatında, 0,25 milyar dolar düşüş takip edildi. Hanehalkı DTH’larında 0,2 milyar dolar 

artış yaşanırken, kurumların DTH’larında 0,45 milyar dolar düşüş görüldü. 2018 Ağustos 

ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 27,2 milyar dolar civarında.  

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon__Aralik_2019.pdf
https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon__Aralik_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko GYO – Şirket yönetim kurulu şirketin ödenmiş sermayesini %505 oranında iç 

kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımında bulunma kararı aldı. Yapılacak olan bedelsiz 

sermaye artırımı sonucu, ödenmiş sermaye 10 milyon TL’den 64,4 milyon TL’ye 

yükseltecek. 

Bankacılık Sektörü – BDDK cep telefonu ve tablet alımı amacıyla kullandırılan 

kredilerden fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki telefonları almak için kullanılan kredilerdeki 

taksit sayılarını 6 aydan 3 aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı.  

BDDK 27 Aralık haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – Kur etkisinden 

arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 20 – 27 Aralık haftasında 

%14,8’de sabit kaldı. Sektör detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyüme 

%13,8’den %12,6’ya gerileme kaydederken, özel bankalardaki büyüme %15,6’dan 

%16,6’ya yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari kredilerdeki büyüme ise 

aynı hafta içerisinde %9’dan %8,6’ya geriledi. Kamu bankalarında ticari kredi büyümesi 

%8,6’dan %7,7’ye inerken, özel bankalardaki büyüme ise %9,4 ile önceki haftaya göre 

değişim göstermedi. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise 

bankacılık sektörü genelinde %32 ile bir önceki haftaki %30,8’lik büyümeye göre yükselişi 

işaret ederken; kamu bankalarındaki büyümenin %31,1’den %28,9’a indiğini ve özel 

bankalardaki büyümenin ise %30,7’den %34,1’e önemli bir yükseliş kaydettiğini 

gözlemledik. Mevduat tarafına gelindiğinde 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış 

ortalamalarda büyümenin %29,3’ten %28,6’ya gerilediğini görüyoruz. Sektör detayına 

baktığımızda; kamu bankalarında büyüme %36,3’ten %37,6’ya yükselirken, özel 

bankalardaki büyüme ise %24,7’den %22,8’e geriledi.  

Otomotiv Sektörü – ODD Aralık ayı satış verilerini açıkladı. Aralık ayında hafif vasıta 

satışları, yıllık bazda, %16 artarken, binek otomobil ve hafif ticari vasıta satışları, sırasıyla, 

%16 ve %17 arttı. 4Ç19’da hafif vasıta satışları %26 artarken, binek otomobil ve hafif 

ticari vasıta satışları, sırasıyla, %28 ve %16 arttı. 2019 yılının genelinde ise, hafif vasıta 

satışları %23 azaldı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları, sırasıyla, %20 ve %32 

azaldı. Şirket bazındaki verilere baktığımızda, Aralık ayında Ford Otosan ve Tofaş’ın satış 

hacimlerinin, sırasıyla ve yıllık bazda %33 ve %54 artış kaydettiğini ancak Doğuş 

Otomotiv’in satış hacimde ise %15 gerileme olduğunu görüyoruz. Tofaş ve Ford 

Otosan’ın satış hacimlerindeki kuvvetli büyümenin altında yatan ana sebebin yerli 

üretilen araçlara yönelik kampanyalar olduğunu düşünüyoruz. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Bir süredir bültenlerimizde, kurdaki yükseliş eğiliminin korunmasını ve kurun 5,95 seviyesi 

üzerinde günlük kapanış yapması durumunda yükselişini 5,96 – 5,98 bandına taşımasını 

beklediğimizi belirtiyorduk. Cuma günkü bültenimizde de kurdaki yükselişin 5,96 – 5,98 

bandına doğru genişleyebileceğinin altını çizmiştik. Piyasalarda artan güvenli liman talebi 

ile birlikte Cuma günü değer kazanan dolar endeksi 96,70’li seviyelerden 97,10 seviyesine 

yükselirken, USDTRY paritesi ise dolar endeksindeki güçlenme ve TL’deki satış baskısı ile 

birlikte hedef bölgemize ulaşarak 5,9785 seviyesini test etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9705 seviyesinden işlem görüyor. Küresel 

piyasalardaki zayıf risk iştahı ve artan güvenli liman talebinin kısa vadede piyasalar 

üzerindeki etkisini sürdürebileceği görüşündeyiz. Bununla birlikte USDTRY paritesinin 

5,95 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını bekliyoruz. Kısa vadede 5,96 – 5,98 

bandındaki hareketin devam etmesini bekleriz. Ancak bu noktada kurun 5,98 seviyesini 

aşması durumunda yukarı yönlü hareketin 6 seviyesi üzerine doğru hızlanabileceğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai PMI verileri 

(Hizmet & Bileşik) ve Almanya Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Cuma günkü EURUSD analizimizde, EURUSD paritesindeki düşüş eğiliminin 1,1150 

seviyesi altına doğru sürmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Beklediğimiz hareketi 

gerçekleştiren parite, düşüşünü genişleterek 1,11125 seviyesine indi. Orta Doğu’da 

tırmanan gerilim ile birlikte küresel piyasalarda güvenli liman talebi artarken, dolar 

endeksi Cuma günü yükseliş hareketini hızlandırarak 96,70’li seviyelerden 97,10 

seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte kazançlarını silmeye devam 

eden EURUSD paritesi, Perşembe günü 1,1277 seviyesine kadar yükselmesinin ardından, 

yukarıda da belirttiğimiz üzere Cuma günü 1,1125 seviyesine kadar geriledi. EURUSD 

paritesindeki görece zayıf seyrin ve aşağı yönlü düzeltme hareketinin devam ettiği 

görülüyor.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1161 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki 

yüksek volatilite nedeniyle EURUSD paritesindeki gün içi işlem aralığının bir miktar 

açılmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle paritenin kısa vadede 1,1130 – 1,12 seviyeleri 

arasında görece geniş bir bantta hareket etmesini beklemekteyiz. 

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai PMI 

verileri (Hizmet & Bileşik) ve Almanya Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

ABD’nin geçtiğimiz hafta Irak’ta düzenlediği füze saldırısı sonrası artan jeopolitik riskler, 

piyasalarda önemli ölçüde etkili oluyor.  Bu çerçevede güvenli liman talebi artarken, 

küresel hisse senetlerinin değer kaybettiği görülüyor. Bununla birlikte sert yükselişlere 

maruz kalan ons altın, bugün piyasa açılışında Asya seansında 1588 seviyesi üzerini test 

ederek Nisan 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altında düşüş 

hareketlerinin orta vadeli alım fırsatı yaratmasını beklediğimizi ve küresel piyasalarda 

varlığını koruyan riskler ve belirsizlikler nedeniyle altındaki yükseliş eğiliminin orta – uzun 

vadede devam etmesini beklediğimizi uzunca bir süredir bültenlerimizde belirtiyorduk. 

Öngördüğümüz üzere düşüşlerin alım fırsatı verdiği ve sert yükselişlerin etkili olmaya 

başladığı ons altın fiyatları, mevcut belirsizliktik ve endişe ortamından beslenmeye 

devam ediyor.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1574,22$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda, ons altın fiyatları bugün piyasa açılışında Asya seansı içerisinde 

gerçekleştirdiği sert yükseliş ile birlikte yukarı yönlü bir fiyat boşluğu oluşturmuş 

durumda.  Bu nedenle altının kısa vadede söz konusu boşluğu kapaması, dolayısı ile 

bugün piyasa açılışında sergilediği sert yükseliş sonrasında, kısa vadede 1550 seviyesine 

doğru kısmi bir “düzeltme” gerçekleştirmesi beklenebilir.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai PMI 

verileri (Hizmet & Bileşik) ve Almanya Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,235 -%0.7 -%0.2 %2.8 %8.2 %0.1

DAX 13,219 -%1.2 -%0.7 %0.4 %5.2 -%0.2

FTSE 7,622 %0.2 -%0.1 %5.3 %0.9 %1.1

Nikkei 23,657 -%2.0 -%2.7 -%0.5 %9.0 -%2.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 113,684 -%1.9 %0.0 %4.4 %14.1 -%0.6

Çin 3,084 %0.6 %3.2 %6.5 %3.0 %1.7

Hindistan 41,465 -%0.4 -%0.2 %2.5 %4.9 %0.5

Endonezya 6,323 -%0.5 -%0.4 %1.7 -%1.3 -%0.1

Rusya 3,076 %1.0 %1.5 %5.0 %8.5 %1.0

Brezilya 117,707 -%0.7 %1.6 %5.9 %13.1 %1.8

Meksika 44,625 %0.4 %0.7 %6.4 %2.8 %2.5

Güney Afrika 57,810 %0.2 %1.0 %4.5 %0.4 %1.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %12.4 %4.4 -%12.2 %11.5 -%44.8

EM VIX 18 %8.0 %12.5 -%1.7 %10.0 -%26.5

MOVE 60 %5.1 %8.7 -%7.0 -%12.0 -%9.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9716 %0.2 %0.4 %4.0 %6.2 %12.9

Brezilya 4.0588 %0.9 %0.3 -%3.5 %6.0 %4.8

Güney Afrika 14.3019 %1.5 %1.9 -%2.3 %1.8 -%0.3

Çin 6.966 %0.0 -%0.4 -%1.3 %1.2 a.d.

Hindistan 71.7988 %0.6 %0.6 %0.2 %4.2 %2.9

Endonezya 13930 %0.3 -%0.2 -%1.3 -%1.4 -%3.2

CDS *

Türkiye 285.3 6.8 2.8 -38.2 -89.4 -76.2

Brezilya 98.4 1.7 -2.0 -27.8 -48.3 -109.1

Güney Afrika 164.9 3.8 0.8 -30.2 2.7 -58.1

Endonezya 64.1 1.6 a.d. -10.5 -23.4 -73.4

Rusya 58.2 2.4 2.5 -10.6 -52.9 -94.9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.4 0.1 0.0 0.0 -3.8 -4.1

Brezilya %6.8 0.1 -0.1 0.0 -0.5 a.d.

Hindistan %6.5 0.0 0.0 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 0.04 -0.04 -0.39 -0.92 -1.01

Brezilya %3.7 -0.01 -0.02 -0.16 -0.93 -1.45

Güney Afrika %3.8 a.d. a.d. -0.26 -0.21 -1.30

Endonezya %2.9 -0.03 0.00 -0.11 -0.42 -1.65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68.6 %3.5 %0.6 %12.8 %7.5 %27.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.05 %3.1 %2.2 %12.4 %10.0 %38.8

Altın - USD / oz 1552.4 %1.6 %2.5 %5.0 %9.3 %21.2

Gümüş - USD / t oz. 18.151 %0.6 %1.7 %6.0 %19.0 %16.8

Commodity Bureau Index 401.05 -%0.4 %0.0 %4.0 -%1.1 -%2.0

* 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 

 

 

 


