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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi dün %0,1’lik sınırlı bir değer kaybı ile 1.417 puandan 

günü tamamladı. Düşüş eğilimini koruyan dolar endeksi 92 seviyesi 

altını test etmesinin ardından günü 92,04 seviyesinden düşüşle 

tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %1,62 seviyesi altına indi. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün alıcılı bir seyir 

gözlemlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %0,23’lük değer 

kazancı ile orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Bu gelişmeler 

çerçevesinde 8,1262 – 8,18 bandında işlem gören USDTRY paritesi, 

günü 8,1414 seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 438,78 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %18,28 

oldu. Küresel hisse senedi piyasalarında bu sabahki görünüme 

baktığımızda Asya borsalarında satıcılı bir seyir olduğunu, ABD 

endeks vadelilerinde ise alıcılı bir resmin ön plana çıktığını 

görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları 

açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Şubat Ayı Sanayi Üretimi verileri 

takip edilecek.  

Teknik görünüme baktığımızda, dün dar bir bantta dalgalı bir seyir 

izleyen BIST-100 endeksi günü 1.417’den tamamladı. İşlem hacmi 

gerilemeye devam etti ve 5 Ekim 2020’den beri en düşük seviyede 

gerçekleşti. Saatlik göstergeler aşağı yönlü hareket etmekte olup 

henüz aşırı satım bölgesine ulaşmadılar. 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 10:00’da TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları açıklanacak. 

▪ Nisan PPK toplantısında politika faizinin sabit kalması bekleniyor. 

▪ 26 Mart – 2 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Borsa İstanbul – Mart ayı yabancı işlemleri 

▪ Borsa İstanbul – Yeni pay endeksleri hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Nisan     TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları

12 Nisan   Hazine ihaleleri 

                  Şubat İşgücü İstatistikleri

                  Şubat Ödemeler Dengesi verileri   

13 Nisan   Şubat Sanayi Üretimi verileri 

14 Nisan   Hazine doğrudan satışları 

15 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (2 - 9 Nisan)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (2 - 9 Nisan)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,417 -%0.1 -%0.7

BIST-30 1,452 -%0.2 -%0.9

Banka 1,091 -%1.1 -%2.8

Sanayi 2,647 %0.1 -%0.3

Hizmet 1,187 %0.4 -%0.2

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 18.28 18.25 13.98

Kur

USD/TL 8.15 -%0.2 %7.3

EUR/TL 9.68 %0.9 %7.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.92 %0.4 %7.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 175 176 199

Ortalama işlem hacmi * 3.01 3.30 4.08

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12.4x 6.7x 5.2x

PD/DD 1.17x 0.90x 0.79x

PD/DD (Banka) 0.57x 0.33x 0.29x

FD/Satışlar 1.18x 0.93x 0.79x

FD/FAVÖK 7.8x 5.5x 4.6x

Kar büyümesi -%7.0 %77.1 %29.3

Özsermaye karlılığı %9.5 %13.7 %14.9

Temettü verimi %1.1 %4.4 %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 10:00’da TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları açıklanacak  

Mart ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre 2021 yılı TÜFE beklentileri %11,54 olarak 

oluştu (bir önceki ay %11,23 idi).  12 ve 24 aylık ileriye yönelik enflasyon tahminleri 

%10,36 ve %9,03 seviyelerinden sırasıyla %10,47 ve %9,18 seviyelerine revize edildi. 5 

ve 10 yıllık enflasyon tahminleri ise %7,25 ve %6,21 olarak gerçekleşti. 

Nisan PPK toplantısında politika faizinin sabit kalması bekleniyor 

Foreks tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre gelecek hafta Perşembe 

günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin %19 seviyesinde sabit 

kalması bekleniyor. Kurum tahminimiz de aynı yönde. 

• TCMB, Başkan değişimi sonrası da sıkı duruş gerekliliği yolundaki söylemlerini 

devam ettirirken, erken bir faiz indirimi beklentilerini ortadan kaldırıcı 

iletişimine yer vermişti. Diğer taraftan TCMB Başkanı Kavcıoğlu Bloomberg’e 

verdiği yazılı röportajında “şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının 

etkilerini gözlemleyeceğiz” diyerek, politika faizinde sabit kalınacağı sinyalini 

verdiğini düşünüyoruz. Söz konusu toplantıda faiz seviyesi kadar yakıdan takip 

edilecek unsur ise “sözel yönlendirme” olacak. PPK” gerektiğinde ek 

sıkılaştırma yapılacaktır” söylemine yer veriyor. 15 Nisan’da gerçekleştirilecek 

PPK toplantısında söz konusu söylemin korunup korunmayacağı yakından 

takip edilecek.     

26 Mart – 2 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklandı 

26 Mart – 2 Nisan haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasındaki yabancı satışı devam 

etti.  Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 364,4 milyon 

dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 153,5 milyon dolarlık yabancı çıkışı 

görüldü. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasındaki yabancı çıkışının 

2 milyar dolara yükseldiği, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam yabancı 

girişinin 500 milyon dolara gerilediği takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse 

senedi ve tahvil piyasalarında sırasıyla  4 milyar dolar ve 1,2 milyar dolar kadar bir 

yabancı çıkışı olduğu gözlemleniyor.    

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 26 Mart - 2 Nisan 

haftasında %4,9 seviyesinde sabit kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 

söz konusu oran %6,6 idi.      

26 Mart – 2 Nisan haftasında yerleşiklerin DTH’larında 2,15 milyar dolarlık bir düşüş 

görüldü. (altın hariç, fiyat etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’ları 1,31 

milyar dolar gerilerken, hane halkı DTH’larında ise 0,84 milyar dolarlık bir düşüş 

kaydedildi.  

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise önemli bir değişim 

kaydedilmedi. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Borsa İstanbul Mart ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Mart ayında yabancı 

yatırımcılar net 1,227 milyar ABD doları tutarında pay senedi sattılar. Yılbaşından bu 

yana ise yabancı yatırımcılar 1,925 milyar ABD doları tutarında pay senedi sattılar. En 

çok net alımların olduğu pay senetleri: TCELL (93 milyon ABD doları), PETKM (46 

milyon ABD doları), ULKER (73 milyon ABD doları), THYAO (37 milyon ABD doları) ve 

CLEBI (36 milyon ABD doları). En çok net satışların olduğu pay senetleri: GARAN (435 

milyon ABD doları), AKBNK (143 milyon ABD doları), FROTO (96 milyon ABD doları), 

TUPRS (73 milyon ABD doları) ve SAHOL (66 milyon ABD doları). Banka pay 

senetlerinde 701 milyon ABD doları tutarında net satış vardı. 

 

Borsa İstanbul - BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kurallarında 

08.04.2021 tarihli Duyuru (https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3423/bist-

piyasa-agirlikli-pay-endeksleri-temel-kurallari-bist-50-30-bist-50-30-agirlik-

sinirlamali-10-ve-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-

baslamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan edilen değişikliklere istinaden; BIST 50-30 

Endeksi ile %25 ve  %10 ağırlık sınırlamalı iki versiyonu hesaplanacaktır.Söz konusu 

yeni endeksler 01.04.2021 tarihinden itibaren gün sonu verilerden geriye dönük 

olarak hesaplanacak olup, 14.04.2021 tarihinden itibaren eş anlı verilerden 

hesaplanacaktır. Endekslerin 01.04.2021 tarihindeki başlangıç değerleri ise BIST 30 

Endeksinin (TL - Fiyat) 31.03.2021 tarihli kapanış değeri olan 1.430,65 olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3423/bist-piyasa-agirlikli-pay-endeksleri-temel-kurallari-bist-50-30-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-10-ve-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi
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https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3423/bist-piyasa-agirlikli-pay-endeksleri-temel-kurallari-bist-50-30-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-10-ve-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3423/bist-piyasa-agirlikli-pay-endeksleri-temel-kurallari-bist-50-30-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-10-ve-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksi, dün 92 seviyesi altını test etmesinin ardından 

günü 92,04 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %1,62 

seviyesi altına indi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün alıcılı bir seyir 

gözlemlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %0,23’lük değer kazancı ile orta 

sıralarda yer aldığı takip edildi. Bu gelişmeler çerçevesinde 8,1262 – 8,18 bandında 

işlem gören USDTRY paritesi, günü 8,1414 seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 438,78 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %18,28 

oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,1520 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,15 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,6340 

seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. Dolar endeksinin dünkü kayıplarının ufak bir 

kısmını Asya seansında telafi etmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

bu sabah saatlerinde satıcılı bir seyir olduğunu, TL’nin ise dolar karşısında yatay bir 

seyir izlediğini (-%0,04) görmekteyiz. Teknik görünümü analiz ettiğimizde, trend ve 

momentum göstergelerinin USDTRY paritesinin kısa vadede 8,10 – 8,20 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz. Kurun 8,20 üzerine 

çıkması durumunda 8,25 ve 8,32 dirençleri takip edilecekken, 8,10 seviyesi altına 

doğru bir gerileme görmemiz durumunda ise 8,04 ve 8,00 destekleri ön plana çıkacak.  

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları açıklanacak. Yurt 

dışında ise Almanya Şubat Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde devam eden düşüş eğilimi paralelinde EURUSD paritesindeki 

yükseliş hareketinin de korunduğu takip edildi. Düşüş eğilimini sürdüren dolar 

endeksi, dün 92 seviyesi altını test etmesinin ardından günü 92,04 seviyesinden 

düşüşle tamamlarken, EURUSD paritesi ise 1,198 seviyesine kadar çıkmasının ardından 

günü 1,1916 seviyesinden yükselişle tamamladı ve yükselişini dördüncü güne taşıdı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1910 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 92,15 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller ve dolar endeksindeki geri çekilmenin bir düzeltme olarak sınırlı 

kalabileceği beklentimiz dahilinde EURUSD paritesinde 1,19 seviyesi üzerindeki 

hareketlerin sınırlı olmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Bu beklentimizi korumaktayız. 

Dolar endeksinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan 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. Kısa vadeli teknik görünüme baktığımızda ise 

göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,1850 – 1,1950 bandında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışında Almanya Şubat Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 
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XAU/USD 

Düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksi, dün 92 seviyesi altını test etmesinin ardından 

günü 92,04 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %1,62 

seviyesi altına indi. Zayıf dolar endeksi ve ABD tahvillerine gelen talep paralelinde dün 

1750$ direncini aşmayı başaran ons altın, 1758,75$ seviyesine kadar yükselmesinin 

ardından günü 1755,52$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1751$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,15 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,6340 

civarında işlem gördüğü takip ediliyor. Ons altında yukarı yönlü hareketin istikrar 

kazanması açısından 1750$ seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz önem arz ediyor. 

Diğer yandan 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1760$ seviyesinin de bir 

direnç teşkil ettiği takip ediliyor. Bu çerçevede bugün 1750$ - 1760$ bandındaki 

hareketi takip edeceğiz. Ons altının 1750$ üzerinde tutunmayı başaramaması 

durumunda yeniden 1720$ - 1750$ bandının ön plana  çıkması beklenebilir. Diğer 

yandan fiyatların 1750$ üzerinde tutunması ve 1760$ seviyesine denk gelen 50 

günlük ortalamanı aşılması durumunda yükseliş hareketinin 1780$ seviyesine doğru 

sürmesinin söz konusu olabileceğini belirtmemizde fayda var. 

Bugün yurt dışında Almanya Şubat Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 
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XAG/USD 

Dün sabahki bültenimizde 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmakta olan 

gümüş fiyatlarının 25,66$ seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamayı 

hedef alabileceğini ifade etmiştik. 200 günlük ortalama üzerinde tutunmaya devam 

eden gümüş fiyatları, beklentimize paralel olarak yükselişini 100 günlük ortalamasına 

doğru devam ettirdi. 25,62$ seviyesine kadar yükselerek 100 günlük ortalama 

çizgisine ulaşan gümüş fiyatları, günü 25,46$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25,31$ seviyesinden işlem görüyor. Gümüşteki 

yükseliş eğilimini sürmesi açısından bugün itibarıyla 25,66$ seviyesine denk gelen 100 

günlük ortalamanın aşılması gerekiyor. Haftanın bu son işlem gününde gümüş 

fiyatlarında 100 günlük ortalama çizgisini takip edeceğiz. Fiyatların 100 günlük 

ortalamayı aşması durumunda 26,25$ seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli 

ortalama ön plana çıkacak. 100 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılmaması 

durumunda ise kısa vadede 25$ - 25,66$ bandında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz. 

Bugün yurt dışında Almanya Şubat Ayı Sanayi Üretimi 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 4.097 %0,4 %3,1 %5,7 %17,8 %9,1

DAX 15.203 %0,2 %1,3 %5,3 %16,5 %10,8

FTSE 6.942 %0,8 %2,5 %3,1 %15,4 %7,5

Nikkei 29.709 %0,4 -%0,1 %2,7 %26,3 %8,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.417 -%0,1 -%0,7 -%8,6 %21,5 -%4,1

Çin 3.483 -%0,7 -%0,3 %2,9 %5,6 -%0,5

Hindistan 49.746 -%0,1 -%0,6 -%2,6 %22,7 %4,1

Endonezya 6.072 %0,3 %1,3 -%1,8 %20,5 %1,8

Rusya 3.508 %0,2 -%0,6 %0,8 %23,8 %6,7

Brezilya 118.313 %0,6 %1,4 %6,3 %21,4 -%0,6

Meksika 48.188 %0,6 %0,6 %2,3 %25,2 %9,4

Güney Afrika 67.054 -%0,2 -%0,4 -%2,3 %21,5 %12,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%1,2 -%2,2 -%33,5 -%35,7 -%25,5

EM VIX 20 -%1,2 -%0,6 -%32,4 -%20,8 -%18,0

MOVE 60 -%3,9 -%7,6 -%16,1 %4,8 %22,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,1415 -%0,2 %0,2 %4,9 %2,5 %9,4

Brezilya 5,5718 -%0,8 -%2,4 -%4,2 -%0,5 %7,2

Güney Afrika 14,5176 -%0,4 -%0,7 -%6,6 -%12,5 -%1,2

Çin 6,5511 %0,1 -%0,2 %0,4 a.d. %0,4

Hindistan 74,5825 %0,0 a.d. %1,8 %1,8 %2,1

Endonezya 14535 %0,3 %0,1 %1,2 -%1,2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,3 0,1 0,0 4,3 a.d. 5,4

Brezilya %9,4 -0,1 0,0 0,8 1,4 a.d.

Hindistan %6,0 -0,1 a.d. -0,2 0,0 0,2

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,02 -0,11 0,50 0,00 1,52

Brezilya %4,2 -0,02 -0,07 -0,24 0,61 0,96

Güney Afrika %4,6 -0,11 -0,24 -0,47 -0,64 a.d.

Endonezya %2,2 -0,01 -0,08 -0,60 0,10 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,2 %0,1 -%2,6 -%7,4 %45,8 %22,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,6 -%0,3 -%3,0 -%8,4 %44,7 %22,8

Altın - USD / oz 1756,8 %1,0 %1,8 %4,7 -%7,0 -%7,3

Gümüş - USD / t oz. 25,585 %1,3 %2,6 %1,4 %7,2 -%3,1

Commodity Bureau Index 510,64 %0,5 %1,1 %3,7 %25,7 %15,1

* 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. 

 


