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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi dünü %0,2’lik sınırlı bir düşüşle 1.418 puandan 

tamamladı. Dolar endeksi dün 92,13 seviyesine kadar gerilemesinin 

ardından günü 92,41 seviyesinden yatay tamamladı. ABD 10 yıllık 

tahvil faizi ise %1,63 – 1,68 bandında hareket etti. Gelişmekte olan 

ülke para birimleri dün karışık bir seyir izlerken, Türk lirası dolar 

karşısında %0,2 değer kaybetti. USDTRY paritesi ise 8,2150 seviyesini 

test etmesinin ardından günü 8,1611 seviyesinden hafif bir yükselişle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 440,12 baz puana yükselirken, 

10 yıllık tahvil faizi %18,23 oldu. Küresel hisse senedi piyasalarında bu 

sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarında ve ABD endeks 

vadelilerinde alıcılı bir seyir olduğunu görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda 26 Mart – 2 Nisan haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Almanya Şubat Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları, Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları ve Fed 

Başkanı Powell’ın Konuşması takip edilecek.  

Teknik görünüme baktığımızda, dün satıcılı bir seyir izleyen BIST-100 

endeksi en düşük 1.402 seviyesini test ettikten sonra günü 1.418’den 

tamamladı. Öğleden sonra gelen alımlarla saatlik göstergeler aşırı 

satım bölgesinden yukarı yönlü hareket etmektedir. Bugün yükseliş 

hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.430’da olup bu 

seviyenin geçilmesiyle birlikte 1.437 seviyesi hedeflenecektir. Olası 

satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.412 ve 1.403’te 

bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da 26 Mart – 2 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Mart ayına ilişkin nakit bütçe verileri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Havacılık Sektörü - DHMİ Mart ayına ait verilerini açıkladı. 

▪ ISGYO - Portföyde yer alan AVM ve çarşı/ticaret alanları 

hakkında 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (26 Mart-2 Nisan)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (26 Mart-2 Nisan)

9 Nisan   TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,418 -%0.2 %1.9

BIST-30 1,454 %0.1 %1.6

Banka 1,103 %0.9 %2.5

Sanayi 2,643 -%0.5 %1.8

Hizmet 1,183 -%0.3 %1.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20.50 20.50 18.50

AOFM 19.00 19.00 17.00

2 yıllık bono faizi 18.56 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 18.23 18.86 13.86

Kur

USD/TL 8.17 -%1.9 %8.8

EUR/TL 9.71 -%0.6 %8.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.94 -%1.3 %8.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 175 169 202

Ortalama işlem hacmi * 3.33 3.42 4.17

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12.4x 6.7x 5.1x

PD/DD 1.17x 0.90x 0.79x

PD/DD (Banka) 0.57x 0.34x 0.30x

FD/Satışlar 1.18x 0.93x 0.79x

FD/FAVÖK 7.8x 5.5x 4.6x

Kar büyümesi -%7.0 %77.8 %30.2

Özsermaye karlılığı %9.5 %13.8 %14.9

Temettü verimi %1.1 %4.3 %5.0

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  

Saat 14:30’da 26 Mart – 2 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak  

19 – 26 Mart haftasında hisse senedi piyasasında 814 milyon dolar, tahvil piyasasında 

ise repo işlemleri hariç 1,1 milyar dolarlık yabancı çıkışı görüldü. Yılbaşından bu yana 

bakıldığında hisse senedi piyasasındaki yabancı çıkışının 1,7 milyar dolara yükseldiği, 

tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam yabancı girişinin 654 milyon dolara 

gerilediği takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi ve tahvil piyasalarında 

sırasıyla 3,9 milyar dolar ve 1,4 milyar dolar kadar bir yabancı çıkışı olduğu 

gözlemleniyor. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 19 – 26 

Mart haftasında %6,1 seviyesinden %4,9 seviyesine sert bir gerileme kaydetti ve Aralık 

ayından bu yana en düşük seviyesine indi. 19 – 26 Mart haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında 5,35 milyar dolarlık önemli bir düşüş görüldü. (altın hariç, parite 

etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’ları 1,14 milyar dolar gerilerken, hane 

halkı DTH’larında ise 4,20 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.  

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 2,78 milyar dolar 

kadar bir düşüş görüyoruz. Düşüşün neredeyse tamamının hanehalkı kıymetli 

maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandığı takip ediliyor. 

Mart ayına ilişkin nakit bütçe verileri açıklandı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayına ilişkin nakit bütçe verilerini açıkladı. Buna göre 

Mart ayında nakit bütçe 41 milyar TL kadar oldukça yüklü bir fazla kaydetti. Faiz dışı 

denge ise 53,7 milyar TL fazla verdi. Söz konusu fazlada TCMB’nin Hazine’ye ayın son 

günü gerçekleştirdiği 44,3 milyar TL kadar kar transferinin en önemli etkiye sahip 

olduğunu belirtmek gerekir. Diğer taraftan Şubat ayında tahakkuk eden vergilerin 

yaklaşık 23 milyar TL’lik kısmının Mart ayı nakit bütçe hesaplarına girdiği gözleniyor.  

• Bilindiği üzere geçen sene kar transferi Ocak ayında gerçekleştirilmişti. 

Dolayısıyla TCMB kar transferlerinin farklı aylarda yapılmış olması yıllık 

karşılaştırmalarda bozucu etkiye neden oluyor. Zira geçen senenin aynı ayında 

nakit bütçe 40,4 milyar TL açık, faiz dışı denge ise 29,5 milyar TL açık vermişti.  

• Giderler kalemine bakıldığında yıllık olarak %20 oranında bir artış dikkat 

çekiyor. Diğer taraftan TCMB kar transferinin ve Şubat ayından sarkan vergi 

tahsilatını gelirler kaleminden çıkarılarak yıllık karşılaştırma yapıldığında yine 

oldukça yüklü bir artış olduğu izleniyor.  

• 12 aylık performansa baktığımızda ise; Nakit bütçe açığının Mart ayı itibariyle 

225,4 milyar TL’den 144 milyar TL’ye (GSYİH’nin %3’ü) gerilediği görüldü.  

Finansman tarafına bakıldığında; özellikle dış borç kaynaklı net 29 milyar TL kadar net 

borç ödemesi yapılırken, kasa hesabının da 13,4 milyar TL kadar arttığı izlendi. Kur 

farkları kalemi ile beraber kasa hesabında 30,5 milyar TL artış görüldü.   

Mart ayı verileri 15 Nisan’da açıklanacak merkezi yönetim bütçe verileri için öncü 

gösterge niteliğinde. Merkezi Yönetim Bütçe verilerinde gelirler ve gideler tarafında 

daha ayrıntılı bir analiz yapma imkânımız olacak. 2021 yılsonu bütçe açığı / GSYİH 

tahminimizi %4 olarak koruyoruz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

DHMİ Mart ayına ait havalimanları istatistiklerini açıkladı. Toplam yolcu sayısı 

Mart ayında 7,06 milyon olarak gerçekleşirken açıklanan yolcu sayısı yıllık bazda 

%4’lük düşüşü işaret etmektedir. Detaylarına baktığımızda, yurtiçi ve yurtdışı yolcu 

sayılarında, sırasıyla, %5 ve %3 düşüş gerçekleşmiş olup, sırasıyla, 4,6 ve 2,5 milyon 

yolcu olarak kaydedildi. 1Ç21 döneminde, toplam yolcu sayısında %47’lik gerileme 

kaydedilmiş olup, yurtiçi yolcu sayısı %40’lık gerileme ile 11,7 milyon kişi ve yurtdışı 

yolcu sayısı ise %57’lik gerileme ile 6,0 milyon yolcu olarak kaydedildi. TAV 

Havalimanları tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarındaki trafik Mart ayında 

yıllık bazda %9 geriledi. Yurtiçi ve yurtdışı trafik yıllık bazda %9 geriledi. 1Ç21’de ise 

toplam yolcu sayısında yıllık bazda %47 düşüş olarak kaydedilirken yurtiçi ve yurtdışı 

yolcu sayısındaki gerilemeler sırasıyla %40 ve %57 olarak gerçekleşti. 

İş GYO - Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş 

merkezi, çarşı ve ticaret alanı kiracılarına, güncel ziyaretçi sayıları ve iş hacimleri 

dikkate alınarak; geçmiş borçlarını kapatmaları veya ödeme planına bağlamaları 

şartıyla ve her bir kiracı özelinde değişen şekil ve tutarlarda Nisan-Haziran 2021 

dönemi için kira desteği sağlanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki 

verilmesine karar verilmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Dolar endeksi dün 92,13 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 92,41 

seviyesinden yatay tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,6280 – %1,6790 

bandında hareket etti. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün karışık bir seyir 

izlerken, Türk lirası dolar karşısında %0,2 değer kaybetti. USDTRY paritesi ise 8,2150 

seviyesini test etmesinin ardından günü 8,1611 seviyesinden hafif bir yükselişle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 440,12 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil 

faizi %18,23 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,1714 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,38 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,6650 

seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu 

sabah saatlerinde karışık bir seyir olduğunu, TL’nin ise dolar karşısında zayıf 

performans gösteren gelişen ülke para birimleri arasında yer aldığını görmekteyiz. 

USDTRY paritesi gün 8,20 seviyesi üzerine doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştirse 

de bu seviye üzerinde bir kalıcılık sağlanamadığı takip edildi. Bu çerçevede kısa 

vadede 8,20 direncini yakından izlemeye devam edeceğiz. Kurun 8,20 seviyesi altında 

işlem görmeye devam etmesi durumunda kısa vadede 8,00 – 8,20 seviyeleri 

arasındaki bant hareketinin devam etmesi beklenebilir. 8,20 direncinin yukarı yönlü 

kırılması ve kurun bu seviye üzerinde tutunması durumunda ise yukarıda 8,25 ve 8,32 

dirençleri takip edilecek. 

Bugün yurt içi piyasalarda 26 Mart – 2 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Şubat 

Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, Avrupa Merkez Bankası 

Toplantı Tutanakları ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Dolar endeksi dün 92,13 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 10 günün en düşük 

seviyesini test etmesinin ardından günü 92,41 seviyesinden yatay tamamladı. Dolar 

endeksinde 92,13 seviyesine doğru yaşanan düşüş eğilimi ile birlikte 1,19 üzerine 

yükselen ERUUSD paritesi 1,1915 seviyesini test etti. Ancak paritenin 1,19 seviyesi 

üzerindeki hareketi uzun soluklu olmadı. Dün öğleden sonra 1,1915 seviyesine 

yükselmesinin ardından kısa süre içerisinde 1,19 altına dönüş yapan EURUSD paritesi, 

günü 1,1873 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1877 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 

92,38 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Dolar endeksindeki mevcut geri 

çekilme hareketinin bir süre daha sürmesi beklenebilir. Ancak, ABD ekonomisindeki 

güçlü toparlanma sinyalleri ve ABD’de hızlanan aşılama süreci paralelinde dolar 

endeksindeki bu düşüş eğiliminin bir “düzeltme” olarak sınırlı kalabileceği 

görüşündeyiz.  Böyle bir durumda EURUSD paritesindeki mevcut yükseliş eğiliminin 

de önümüzdeki dönemde satış fırsatı olarak sınırlı kalması beklenebilir. EURUSD 

paritesindeki teknik görünüme baktığımızda göstergeler paritedeki kısa vadeli 

yükseliş eğiliminin korunduğunu gösterse de orta – uzun vadeli sinyaller paritedeki 

aşağı yönün sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadeli görünüm açısından 1,19 direncini 

yakından izlemeye devam ediyoruz. EURUSD paritesinin 1,19 seviyesi altında kalması 

durumunda kısa vadede 1,1820 – 1,1900 bandında bir hareket görmeyi bekleyebiliriz. 

Teknik göstergeler paritenin 1,19 seviyesi aşması durumunda ise yükselişin dünkü 

harekete benzer bir şekilde sınırlı kalabileceğinin ve 1,19 üzerindeki hareketlerin kalıcı 

olmakta zorlanabileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün yurt dışında Almanya Şubat Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları, Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları ve Fed Başkanı Powell’ın 

Konuşması takip edilecek. 

EUR/USD  
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XAU/USD 

Dolar endeksi dün 92,13 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 92,41 

seviyesinden yatay tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,6280 – %1,6790 

bandında hareket etti. Değerli metallerde ise dün yatay bir seyrin etkili olduğu takip 

edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 1730$ – 1745$ bandında işlem gören ons altın, 

günü 1738,10 seviyesinden kapattı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1744,60$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,38 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,6650 

seviyesi civarında işlem gördüğü takip ediliyor.  Ons altında 1750$ seviyesini yakından 

izlemeye devam ediyoruz, zira yükselişlerin istikrar kazanması açısından 1750$ 

seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz önem arz ediyor. Fiyatların 1750$ üzerinde 

tutunması durumunda yükseliş çabasının 1780$ seviyesine doğru sürmesi söz konusu 

olabilir. 1750$ direncinin aşılamaması durumunda ise kısa vadede 1720$ – 1750$ 

seviyeleri arasındaki bant hareketinin devamı beklenebilir. Bu noktada, global faiz 

hadlerindeki hareketliliğin değerli metallerdeki görünüm açısından belirleyici olmaya 

devam ettiğini ve bu cephedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışında Almanya Şubat Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları, Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları ve Fed Başkanı Powell’ın 

Konuşması takip edilecek. 
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XAG/USD 

Değerli metallerde dün yatay bir seyir etkili olurken, gümüş fiyatlarının da 24,85$ - 

25,28$ bandında işlem görmesinin ardından günü 25,14$ seviyesinden yatay 

tamamladığı takip edildi. Gümüş fiyatları dünkü kapanışı ile birlikte bir süredir 

yakından takip ettiğimiz 200 günlük hareketli ortalama çizgisi üzerinde kalmayı 

başardı.  

Bu sabah saatlerinde 25,32$ seviyesinden işlem gören gümüş fiyatlarının, bugün 

itibarıyla 25$ seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama üzerinde 

tutunmaya devam ettiği görülüyor. Gümüşün 200 günlük hareketli ortalama çizgisi 

üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarıda 25,66$ seviyesine denk gelen 

100 günlük hareketli ortalama ve ardından 26,26$ seviyesine denk gelen 50 günlük 

hareketli ortalama ön plana çıkıyor. Teknik göstergeler, 200 günlük hareketli 

ortalamanın yeniden altına inilmesi durumunda ise 24,50$ seviyesine doğru bir geri 

çekilme hareketi görülebileceğinin sinyalini veriyor. Bu noktada, global faiz 

hadlerindeki hareketliliğin değerli metallerdeki görünüm açısından belirleyici olmaya 

devam ettiğini ve bu cephedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışında Almanya Şubat Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları, Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları ve Fed Başkanı Powell’ın 

Konuşması 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 4.080 %0,1 %3,1 %6,8 %18,4 %8,6

DAX 15.176 -%0,2 %2,4 %5,5 %16,4 %10,6

FTSE 6.885 %0,9 %2,2 %2,5 %15,2 %6,6

Nikkei 29.731 -%0,4 %0,8 %3,0 %25,2 %7,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.418 -%0,2 %1,9 -%7,3 %23,2 -%4,0

Çin 3.480 %0,2 %1,3 %1,9 %8,3 %0,4

Hindistan 49.662 %0,7 %1,0 -%0,8 %24,5 %4,7

Endonezya 6.037 %0,2 %1,0 -%3,2 %20,0 %1,1

Rusya 3.500 %0,2 -%1,2 %2,5 %23,0 %6,4

Brezilya 117.624 %0,1 %0,7 %6,3 %20,1 -%1,2

Meksika 47.898 -%0,2 %0,3 %1,7 %24,7 %8,7

Güney Afrika 67.160 -%1,3 %0,1 -%1,8 %23,1 %13,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%5,3 -%11,5 -%30,4 -%38,8 -%24,6

EM VIX 21 %0,5 -%9,4 -%26,8 -%25,0 -%17,0

MOVE 63 %3,7 -%12,2 -%9,8 %9,8 %27,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,1605 %0,2 -%1,1 %8,3 %3,5 %9,7

Brezilya 5,6163 %0,4 -%0,3 -%1,2 %0,1 %8,0

Güney Afrika 14,5741 %0,3 -%1,4 -%5,1 -%12,3 -%0,8

Çin 6,5425 %0,0 -%0,2 %0,7 a.d. %0,2

Hindistan 74,565 %1,6 %2,0 %2,1 %1,7 %2,1

Endonezya 14495 -%0,1 -%0,2 %1,4 -%1,5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,2 0,0 -0,6 4,4 a.d. 5,3

Brezilya %9,5 0,1 0,2 1,3 1,6 a.d.

Hindistan %6,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2

Endonezya %6,5 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,07 -0,40 0,69 0,14 1,50

Brezilya %4,2 -0,01 -0,08 0,04 0,60 0,98

Güney Afrika %4,7 -0,03 -0,18 -0,13 -0,59 a.d.

Endonezya %2,2 -0,07 -0,10 -0,43 0,08 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,16 %0,7 -%0,6 -%8,9 %50,4 %21,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,77 %0,7 %1,0 -%9,6 %49,6 %23,2

Altın - USD / oz 1740,1 -%0,1 %1,5 %2,4 -%7,6 -%8,2

Gümüş - USD / t oz. 25,247 %0,1 %2,9 %0,0 %5,7 -%4,4

Commodity Bureau Index 508,28 %0,1 %0,3 %3,4 %25,1 %14,5

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 

 


