
Günlük Bülten 
8 Ocak 2020 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Artan jeopolitik riskler nedeniyle bir süredir piyasalarda etkili olan riskten 

kaçış eğilimi, dün kısmen de olsa etkisini yitirerek küresel hisse 

senetlerinin değerlenmesini ve kayıplarının bir kısmını telafi etmesini 

sağladı. Bununla birlikte BİST-100 endeksi günü %1,07’lik yükselişle 

112.600 puandan tamamladı. Riskli varlıklardaki satış baskınının 

durulması ile birlikte TL dolar karşısında değer kazanırken, USDTRY 

paritesi 5,95 seviyesine kadar geriledi. Fakat, kurdaki geri çekilmenin 

kalıcı olmadığını gördük. USDTRY’deki geri çekilmenin sınırlı kalmasında, 

günü sert bir yükselişle tamamlayan ve gün içerisinde 97,09 seviyesine 

kadar yükselen dolar endeksi etkili oldu. Ancak, dün piyasalarda görülen 

düzeltme sonrasında, bu sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları 

Ordusu’nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle 

vurduğunu duyurması ile birlikte yeniden bir panik havası oluşmaya 

başladığı görülüyor. Zayıf risk iştahı ve artan güvenli liman talebinin 

önümüzdeki dönemde piyasalar üzerindeki etkisini sürdürebileceği 

görüşündeyiz. Bugün yurt içi piyasalarda Hazine Aralık ayı Nakit 

Gerçekleşmeleri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Kasım Ayı Fabrika 

Siparişleri, Euro Bölgesi Aralık Ayı Tüketici Güven Endeksi ve ABD Aralık 

Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. Yukarıda 

da belirtildiği üzere, bu sabah saatlerinde piyasalarda dün görülen 

toparlanma eğiliminin etkisinin azalmış olduğunu görüyoruz. Bununla 

birlikte Asya piyasalarında satıcılı bir seyir hakimken, ABD endeks 

vadelilerinde de olumsuz bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz. 

Gelişmekte olan ülke para birimleri de bu sabah saatlerinde dolar 

karşısında güçsüz bir seyir izliyor. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 

endeksinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, dün 111.700 destek bölgesinde 

ulaşılabilecek en üst tepki noktası olan 112.750/113.000 bölgesine 

ulaştık. Gün içerisinde 113.000 üzerine çıkılmasına rağmen kapanış 

gerçekleşmedi. Direncin altında kapanış yapmamız nedeniyle 111.700-

113.000 bandında kaldık. Dün gapli açılış sonrasında bugün dünkü gap 

kapanabilir. 111.700’e geri çekilme dünkü tepki sonrasında bir alım fırsatı 

olabilir. 110.600 altında kapanış gerçekleşmedikçe bu bölgelerde 

gerçekleşen tepkiler düzeltme olarak kalabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün 

görüşmesi bekleniyor. 

▪ Saat 17:30’da Hazine Aralık ayı Nakit Gerçekleşmeleri açıklanacak.  

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı değişim ihaleleri gerçekleştirdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akbank – 2020 beklentilerini açıkladı. 

▪ Havacılık Sektörü - DHMİ Aralık ayına ait Havalimanları 

İstatistiklerini açıkladı. 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 112,600 %1.1 -%1.6

BIST-30 136,575 %0.8 -%1.6

Banka 154,271 %1.1 -%3.7

Sanayi 137,756 %1.3 -%1.0

Hizmet 86,063 %1.3 -%1.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13.50 13.50 15.50

AOFM 11.50 11.44 13.94

2 yıllık bono faizi 11.79 11.77 12.34

10 yıllık bono faizi 12.28 12.44 15.70

Kur

USD/TL 5.96 %0.3 %3.7

EUR/TL 6.66 %0.0 %4.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.31 %0.2 %4.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 184 186 177

Ortalama işlem hacmi * 2.21 2.42 2.16

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 6.2x 5.2x

PD/DD 0.93x 0.90x 0.79x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.54x 0.47x

FD/Satışlar 0.99x 0.89x 0.82x

FD/FAVÖK 5.7x 5.0x 4.5x

Kar büyümesi %13.6 %26.2 %19.4

Özsermaye karlılığı %14.6 %14.9 %15.2

Temettü verimi %4.6 %4.2 %5.4

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün 

görüşmesi bekleniyor 

Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a 

çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi. Bununla beraber iki liderin bir araya geleceği 

ve görüşmede iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil 

uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesinin planlandığı belirtildi.  

 

Saat 17:30’da Hazine Aralık ayı Nakit Gerçekleşmeleri açıklanacak 

Kasım ayında nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verirken, kurum tahminimizin bir miktar 

altında (9,7 milyar TL) ancak geçen senenin aynı aynıdaki performans ile 

karşılaştırdığında daha olumlu bir resim çizdi. Geçen sene Kasım ayında 4,3 milyar TL 

nakit fazla verilmişti. Kasım gerçekleşmesi sonrasında 12 aylık nakit bütçe açığı 121 

milyar TL seviyesinden 117,5 milyar TL seviyesine geriledi. Kurum tahminimiz nakit bütçe 

dengesinin Aralık ayında 34 milyar TL kadar açık vermesi yönünde. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı değişim ihaleleri gerçekleştirdi 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Şubat, 11 Mart ve 1 Nisan 2020 itfa tarihli 3 senet 

karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senedin ihracını gerçekleştirdi. 

İlk ihalede, 5 Şubat 2020 itfa tarihli sabit kuponlu senet geri alındı. Reel bileşik faiz % 

3,03 oldu. İkinci ihalede, 11 Mart 2020 itfa tarihli değişken faizli senet geri alındı. Reel 

bileşik faiz %3,05 olarak belirlendi. Son ihalede ise Bakanlık, 1 Nisan 2020 itfa tarihli 

TÜFE’ye endeksli senedi geri aldı. İhalede reel bileşik faiz %3,02 oldu.  

• Böylece dünkü değişim ihaleleriyle Hazine, Şubat , Mart, Nisan aylarına ilişkin 

toplam 10 milyar TL’lik itfa miktarın uzun vadeye yaymış oldu.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Dün düzenlediği Global Analist ve Yatırımcı Günü 2020 toplantısında bankanın 

2020 yılına ait beklentileri paylaşıldı. 2020 yılı beklentilerine baktığımızda üç noktanın 

öne çıktığını görüyoruz. Bunlar: 1) Kredi büyümesinde hızlanma, 2) azalan fonlama 

maliyetlerinin sonucu olarak swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 

iyileşme, 3) net kredi maliyetlerinde ciddi gerileme. Banka yönetimin beklentilerinin 

sonucu olarak özsermaye karlılığının orta %10’lu seviyelerde gerçekleşmesi beklenmekte 

olup, 9A19 itibariyle özsermaye karlılığı %11,2 olarak gerçekleşti. 

 

DHMİ Aralık ayına ait Havalimanları İstatistiklerini açıkladı. Aralık ayında 

Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, yatay kaldı. Yurtiçi yolcu sayısı %9 azalırken 

yurt dışı yolcu sayısında %12 büyüme kaydedildi. 2019 yılının tamamında toplam yolcu 

sayısı yıllık bazda %1 azaldı. 4Ç19’da, yolcu sayısı %3 artış kaydetti. Yurtiçi yolcu sayısında 

%6 gerileme olurken, yurtdışı yolcu sayısında, yıllık bazda, %15 artış kaydedildi. Aralık 

ayında TAV tarafından Türkiye’de ve yurtdışında işletilen havalimanlarından geçen 

toplam yolcu sayısı (İstanbul Atatürk Havalimanı hariç olmak üzere) geçen yılın Aralık 

ayına %4 artış kaydetti. 2019 yılının tamamında ise, yolcu sayısı geçen yılın aynı 

dönemime göre %7 artış kaydedildi. Yurtiçi yolcu sayısı %8 azalırken, yurtdışı yolcu sayısı, 

yıllık bazda, %18 arttı. 

  

2020 Beklentisi

TL Kredi Büyümesi Yüksek %10'lu seviye

YP Kredi Büyümesi Düşük tek haneli

Takipteki Krediler Oranı %6'dan düşük

Net Kredi Riski Maliyeti 200 baz puan

Net faiz marjı * %4'den daha yüksek

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı Yüksek tek haneli

Faaliyet Giderleri Artışı Orta %10'lu seviye

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri %34'den daha düşük

Ortalama Özsermaye Karlılığı Orta %10'lu seviyeler

* Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Artan jeopolitik riskler nedeniyle bir süredir piyasalarda etkili olan riskten kaçış eğilimi, 

dün kısmen de olsa etkisini yitirerek küresel hisse senetlerinin değerlenmesini ve 

kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. Riskli varlıklardaki satış baskınının 

durulması ile birlikte TL dün dolar karşısında değer kazandı ve USDTRY paritesi 5,95 

seviyesine kadar geriledi. Fakat, kurdaki geri çekilmenin kalıcı olmadığını gördük. 

USDTRY’deki geri çekilmenin sınırlı kalmasında, günü sert bir yükselişle tamamlayan ve 

gün içerisinde 97,09 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi etkili oldu.  

Dün piyasalarda görülen düzeltme sonrasında, bu sabah saatlerinde İran Devrim 

Muhafızları Ordusu’nun ABD'nin Irak'taki Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu 

duyurması ile birlikte yeniden bir panik havası oluşmaya başladığı görülüyor. Bununla 

birlikte dün 68,04$ seviyesine kadar geril çekilen petrol fiyatları, Asya seansında sert bir 

zıplama gerçekleştirerek varil başına 71,41$ seviyesini test etti. Asya seansında 5,9884 

seviyesini test eden USDTRY paritesi ise bu sabah saatlerinde 5,9730 seviyesinden işlem 

görüyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ve piyasalarda güvenli liman arayışının 

yeniden hızlanmasının TL varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceği görüşündeyiz. Bu 

noktada, teknik göstergelerin de verdiği sinyaller doğrultusunda, kurun kısa vadeli 

yükseliş kanalının sınırında tutunarak (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir) yönünü 

yukarı çevirmesini ve mevcut zayıf risk iştahı ortamında 5,98 seviyesi üzerine doğru bir 

yükseliş eğilimi göstermesini beklemekteyiz. Kurun kısa vadede 5,96 – 6 seviyeleri 

arasında işlem görmesini bekliyoruz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine Aralık ayı Nakit Gerçekleşmeleri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Almanya Kasım Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Aralık Ayı Tüketici Güven 

Endeksi ve ABD Aralık Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Euro Bölgesinde Kasım ayı Perakende Satışlar aylık bazda %1 artış kaydederek %0,7’lik 

piyasa beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Perakende Satışlar verisindeki 

yıllık artış ise %2,2 ile %1,5 olan piyasa beklentisini aştı. Euro Bölgesinde TÜFE Aralık 

ayında aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentisi dahilinde gelirken yıllık bazda ise %1’den 

%1,3’e çıkarak Nisan 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Euro Bölgesinden 

gelen olumlu Perakende Satışlar ve TÜFE verileri sonrasında EURUSD paritesi 1,1165 – 

1,1185 seviyeleri arasında dalgalandı. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi bu sabah 

saatlerinde Kasım ayı ortasından bu yana sürmekte olan kısa vade yükseliş kanalının altın 

sınırında (kanal desteğinde) hareket etmekte. Kanal sınırı aynı zamanda 200 günlük 

hareketli ortalamaya da denk geliyor (aşağıdaki mor çizgi – bugün itibarıyla 1,1142 

seviyesine denk geliyor). Dolayısı ile paritenin mevcut seviyelerdeki seyri, önümüzdeki 

döneme ilişkin görünüm açısından oldukça önemli olacak. Paritenin kanal sınırında ve 

200 günlük haraketli ortalaması üzerinde tutunması durumunda yönünü yeniden yukarı 

çevirmesi 1,13 seviyesine doğru yükseliş geçmesi beklenebilir. Ancak aksi taktirde, yani 

EURUSD paritesinin yükseliş kanalını aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamasını 

aşağı yönlü kırması durumunda ise paritenin kısa vadede yeniden 1,10 seviyesi altını 

hedef almasına neden olabilir. Dolayısı ile EURUSD paritesinin kanal sınırındaki seyrini 

yakından takip edeceğiz.  

Bugün Almanya Kasım Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Aralık Ayı Tüketici Güven 

Endeksi ve ABD Aralık Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Artan jeopolitik riskler nedeniyle bir süredir piyasalarda etkili olan riskten kaçış eğilimi, 

dün kısmen de olsa etkisini yitirerek küresel hisse senetlerinin değerlenmesini ve 

kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. Ancak, dün piyasalarda görülen düzeltme 

sonrasında, bu sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD'nin Irak'taki 

Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurması ile birlikte yeniden bir 

panik havası oluşmaya başladığı görülüyor. İran’ın misillemesi ile birlikte Orta Doğu’da 

artan gerilim ve buna paralel olarak küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ile 

birlikte ons altın bugün Asya seansında sert bir yükseliş kaydederek 1611,45 seviyesine 

kadar yükseldi ve böylelikle Mart 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1593,70$ seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki 

mevcut jeopolitik riskler ve artan güvenli liman arayışı nedeniyle ons altına yönelik 

talebin önümüzdeki dönemde güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle 

ons altında kısa vadede 1530 seviyesi altında kalıcı bir seyir beklemiyoruz. Asya 

seansındaki sert yükseliş sonrasında altın fiyatlarının kısa vadede 1580 – 1610 seviyeleri 

arasında yatay bir ve dalgalı bir seyir izlemesini bekleriz. Ancak bu noktada, 1600 seviyesi 

üzerinde günlük bir kapanış gerçekleşmesi ve bu seviyenin kalıcı olarak aşılması 

durumunda altındaki yükselişin ilk etapta 1625 seviyesini hedef alacak şekilde 

hızlanabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün Almanya Kasım Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Aralık Ayı Tüketici Güven 

Endeksi ve ABD Aralık Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. 

 

 

 

XAUUSD  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,237 -%0.3 %0.5 %2.9 %8.8 %0.2

DAX 13,227 %0.8 -%0.8 %0.5 %5.4 -%0.2

FTSE 7,574 %0.0 -%0.2 %4.6 %0.3 %0.4

Nikkei 23,576 -%1.4 -%2.9 -%0.5 %7.9 -%1.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112,600 %1.1 -%1.9 %3.4 %14.1 -%1.6

Çin 3,105 -%0.6 %1.2 %6.0 %5.2 %1.2

Hindistan 40,869 -%0.7 -%1.8 %0.3 %4.8 -%1.6

Endonezya 6,279 -%0.7 -%1.0 %0.8 -%1.8 -%1.0

Rusya 3,079 %0.1 %1.6 %5.1 %8.6 %1.1

Brezilya 116,662 -%0.2 %0.1 %5.0 %11.6 %0.9

Meksika 44,158 -%0.8 %1.1 %5.3 %1.3 %1.4

Güney Afrika 57,384 %0.3 -%0.6 %3.8 -%0.6 %0.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%0.4 %0.1 %1.2 %3.8 -%45.8

EM VIX 16 -%8.7 -%6.8 -%4.8 -%3.0 -%35.4

MOVE 63 %4.4 %5.3 -%2.0 -%3.8 -%5.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9724 %0.1 %0.4 %3.4 %6.1 %12.9

Brezilya 4.0658 %0.0 %0.9 -%1.8 %6.4 %4.9

Güney Afrika 14.3119 %0.7 %2.2 -%2.1 %1.0 -%0.2

Çin 6.9453 -%0.4 -%0.3 -%1.3 %0.7 a.d.

Hindistan 71.8275 -%0.2 %0.6 %0.9 %5.0 %2.9

Endonezya 13878 -%0.5 %0.1 -%1.1 -%1.5 -%3.6

CDS *

Türkiye 286.0 -0.6 3.9 -23.7 -90.2 -75.6

Brezilya 98.4 -0.4 -1.2 -19.7 -47.6 -109.1

Güney Afrika 162.7 -1.2 -0.7 -25.8 -3.1 -60.3

Endonezya 63.4 -1.9 a.d. -9.6 -23.9 -74.1

Rusya 59.3 1.2 4.2 -6.7 -52.5 -93.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.3 -0.2 0.1 -0.1 -3.9 -4.1

Brezilya %6.8 0.0 a.d. 0.0 -0.6 a.d.

Hindistan %6.6 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.8

Endonezya %7.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.1 -0.05 -0.06 -0.27 -0.96 -1.04

Brezilya %3.7 -0.01 -0.04 -0.15 -0.91 -1.48

Güney Afrika %3.8 -0.05 -0.09 -0.33 -0.34 -1.37

Endonezya %2.9 0.01 -0.02 -0.09 -0.37 -1.66

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68.27 -%0.9 %3.4 %6.0 %6.3 %26.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.7 -%0.9 %2.7 %5.9 %9.0 %38.1

Altın - USD / oz 1574.3 %0.4 %3.4 %7.9 %12.4 %22.9

Gümüş - USD / t oz. 18.393 %1.2 %2.6 %11.6 %23.3 %18.4

Commodity Bureau Index 401.33 %0.0 -%0.1 %2.8 -%0.7 -%1.9

* 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. 

 

 

 

 

 


