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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Fed’in Eylül ayı FOMC tutanaklarında bazı üyelerin Aralık ayı faiz 

kararlarını önümüzdeki aylara ilişkin enflasyon görünümüne göre 

belirleyeceklerini ifade etmeleri dolar endeksinde bir düşüş 

yaşanmasına ve risk iştahının artmasına neden oldu. Bu sabah 

itibariyle GOÜ para birimleri ABD dolarına karşı değer kazanırken, 

Uzakdoğu Asya piyasalarına karışık bir seyir söz konusu. Bugün ABD 

ile yaşanan vize krizinde iyileşme işaretlerinin gelmesinin ve yurtdışı 

piyasalarda yaşanan gelişmelerinin Türk varlıklarına pozitif 

yansımasını beklemekteyiz. 

Teknik olarak baktığımızda ise, dün yüksek bir işlem hacmi ile düşen 

kanal direncimizi kırmamıza ve 105.000’de bulunan yatay kanal 

direncimize doğru yükselmemize rağmen gün içerisinde gelen kar 

satışları ile birlikte 104.000 seviyesinin altında kaldık. İki gün önceki 

büyük düşüşümüzün ardından dünkü yüksek işlem hacim ve artı 

kapanış BIST’in dengelendiğini gösterdi. Bugünde 103.500 

desteğinin üzerinde kalıp dün geçilemeyen 104.500/105.000 direnci 

test edilebilir. Dün zayıf olan indikatörlerin de güçlenmiş olması 

BIST’in dirençlere yönelme desteğini işaret ediyor. 105.000 direnci 

kırılırsa BIST’i yeni kanal olan 105.000/108.000 bandına atabilir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Vize krizi sonrasında ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor. 

▪ Ağustos cari işlemler açığı 1,25 milyar dolar ile, 1,6 milyar dolar 

olan piyasa beklentisine göre iyi bir gerçekleşme gösterdi. 

▪ TCMB bugün haftalık yabancı portföy hareketleri ile para ve 

banka istatistiklerini açıklayacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta – Eylül ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. 

▪ Desa Deri – Şirketten gelen açıklamada Samsonite Europe NV ile 

üretim sözleşmesi imzaladığını açıkladı. 

▪ Tüpraş – İzmir Rafinerisi’nde patlama oldu. 

▪ Otomotiv Sektörü – OSD Eylül ayı verilerini yayınladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Ekim        Haftalık Portföy Hareketleri (29 Eylül - 6 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

16 Ekim        Temmuz Dönemi İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Ayı TCMB Beklenti Anketi

                     Eylül Merkezi Bütçe verileri

20 Ekim        Eylül Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Ekim        Ekim Tüketici Güven Endeksi

                     Hazine İhaleleri (12 Ay, 5 yıl, 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,816 %0.4 -%0.7

BIST-30 127,232 %0.5 -%0.6

Banka 164,545 -%0.1 -%1.7

Sanayi 117,852 -%0.2 -%0.8

Hizmet 69,597 %2.2 %1.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.97 11.96

2 yıllık bono faizi 12.25 12.24 11.98

10 yıllık bono faizi 11.33 11.39 11.03

Kur

USD/TL 3.68 %3.1 %8.2

EUR/TL 4.35 %3.6 %6.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.01 %3.4 %7.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 213 222 243

Ortalama işlem hacmi * 1.96 1.74 1.70

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.6x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.83x 0.73x

FD/Satışlar 1.32x 1.44x 1.29x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %43.9 %13.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.4

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Vize krizi sonrasında ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor 

ABD’den bir heyetin, Türkiye ile yaşanan vize krizinin çözümü için önümüzdeki hafta 

Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Heyete Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen 

başkanlık edeceği belirtildi. Söz konusu haber öncesinde dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 

ABD’li mevkidaşı Tillerson ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Nauert, Tillerson’ın görüşmede, tutuklamalardan duyulan rahatsızlığı dile 

getirdiğini belirtti. Nauert, iki bakanın yakın iletişim halinde kalacaklarını bildirdi. Dün 

gazetecilerle bir araya gelen ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Bass ise Türkiye ve ABD’nin vize 

krizinin aşılması için görüştüğünü belirtti.  

Yıllık Cari açık / GSYİH %4,4 seviyesinde 

Ağustos cari işlemler açığı 1,25 milyar dolar ile, 1,6 milyar dolar olan piyasa beklentisine 

göre iyi bir gerçekleşme gösterdi. Yıllık açık 37,2 milyar dolardan 37 milyar dolara 

(GSYHİ’nin %4,4’ü) geriledi. Çekirdek cari işlemler açığı ise Kasım 2016’dan bu yana 

gösterdiği aralıksız iyileşmeyi devam ettirdi. 

• Cari işlemler açığı / GSYİH’nin 2017 yılını %4,7, 2018 yılını ise %5 seviyesinde 

tamamlayacağını tahmin ediyoruz.  

• Sonuç olarak, finansman görünümü özellikle 2016 ortasından bu yana zayıflama 

ve kötüleşme sinyalleri sergiliyor. Uzun vadeli finansman oranı azalırken, 

finansmanın büyük bir kısmını kısa vadeli borçlanma oluşturuyor. 

Rapor için tıklayınız.  

TCMB bugün haftalık yabancı portföy hareketleri ile para ve banka 
istatistiklerini açıklayacak  

TCMB 29 Eylül - 6 Ekim haftası verilerini bugün 14:30’da açıklayacak. Yılbaşından bu yana 

hisse senedinde görülen net yabancı girişi 3,1 milyar dolar, bono piyasasında yaşanan giriş 

ise 7,2 milyar dolar seviyesinde. Para ve banka istatistikleri tarafına bakıldığında ise TCMB 

brüt döviz rezervlerinin en son 91,5 milyar dolar olarak açıklandığı görülmüştü. Yakından 

takip edilen bir diğer veri ise bankalardaki toplam YP mevduatlar. 29 Eylül itibariyle 200 

milyar dolar seviyesinde olduğu görülmüştü. TL’deki değer kaybının satış fırsatı olarak 

kullanıldığı ve bu çerçevede yerleşiklerin döviz mevduatlarında birkaç haftadır düşüşler 

olduğu dikkat çekiyor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Agustos_odemeler_Dengesi.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta – Eylül ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %60 artış gösterdi. Trafik-kasko, 

Trafik-kasko harici branşlar ve sağlık branşındaki prim artışı sırasıyla %94, %33 ve %27 

oldu. Trafik-kasko branşındaki güçlü prim büyümesi zorunlu trafik sigorta primlerindeki 

güçlü büyümeden (%318) kaynaklanmaktadır. Eylül ayı verileri ile birlikte, Aksigorta’nın 

prim üretiminin 3. Çeyrekte %56, Ocak-Eylül döneminde %27 büyüme kaydettiğini 

görüyoruz.   

Desa Deri – Şirketten gelen açıklamada Samsonite Europe NV ile üretim sözleşmesi 

imzaladığını açıkladı. 

Tüpraş - Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde, bakımdaki kazanda gaz sıkışması sonucu meydana 

geldiği belirtilen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti; ve Çalışma Bakanlığı, Tüpraş'taki 

patlamayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Diğer yandan Tüpraş yaptığı 

açıklamada patlamanın rafineri üretimine etkisinin bulunmadığını açıkladı.  

Otomotiv Sektörü - OSD Eylül verilerine göre Ford Otosan’ın ihracatı %20 artarken 

Tofaş’ın ihracatı %24 yıllık daraldı. 9 aylık verilere göre Ford Otosan’ın ihracatı %12 

artarken, Tofaş’ın ihracatı yıllık %6 yükseldi. 9 aylık ihracat performansı Ford Otosan’ın yıl 

sonu beklentilerine paralel iken Tofaş’ın beklentisinin altındadır. Ancak Tofaş’ın al-ya-da 

öde kontratları olduğu için ihracatta beklentinin altında büyümenin etkisinin sınırlı 

olacağını düşünüyoruz. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Fed’in Eylül ayı FOMC tutanaklarında bazı üyelerin Aralık ayı faiz kararlarını önümüzdeki 

aylara ilişkin enflasyon görünümüne göre belirleyeceklerini ifade etmeleri dolar 

endeksinde bir düşüş yaşanmasına ve risk iştahının artmasına neden oldu. Bu sabah 

itibariyle GOÜ para birimleri ABD dolarına karşı değer kazanırken, Uzakdoğu Asya 

piyasalarına karışık bir seyir söz konusu. Bugün ABD ile yaşanan vize krizinde iyileşme 

işaretlerinin gelmesinin ve yurtdışı piyasalarda yaşanan gelişmelerinin Türk varlıklarına 

pozitif yansımasını beklemekteyiz. 

Teknik olarak baktığımızda ise, dün yüksek bir işlem hacmi ile düşen kanal direncimizi 

kırmamıza ve 105.000’de bulunan yatay kanal direncimize doğru yükselmemize rağmen 

gün içerisinde gelen kar satışları ile birlikte 104.000 seviyesinin altında kaldık. İki gün 

önceki büyük düşüşümüzün ardından dünkü yüksek işlem hacim ve artı kapanış BIST’in 

dengelendiğini gösterdi. Bugünde 103.500 desteğinin üzerinde kalıp dün geçilemeyen 

104.500/105.000 direnci test edilebilir. Dün zayıf olan indikatörlerin de güçlenmiş olması 

BIST’in dirençlere yönelme desteğini işaret ediyor. 105.000 direnci kırılırsa BIST’i yeni 

kanal olan 105.000/108.000 bandına atabilir.  

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Fed’in Eylül ayı toplantısının tutanakları dün akşam saatlerinde açıklandı. FOMC 

tutanaklarına göre bazı üyelerin Aralık ayı faiz kararlarını önümüzdeki aylara ilişkin 

enflasyon görünümüne göre belirleyeceklerini ifade etmeleri dolar endeksinde sert bir 

düşüş yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, ABD – Türkiye arasındaki vize gerginliğinin ABD 

cephesinden gelen yapıcı açıklamaların etkisi ile birlikte bir miktar hafiflemiş olması da 

kurdaki geri çekilmede etkili oldu. Dün sabahki analimizde, paritenin Pazartesi günü 

piyasa açılışında oluşturduğu yukarı yönlü fiyat boşluğunu kapatmak isteyebileceğini ve 

3.62 – 3.65 bandına gerileyebileceğini belirtmiştik. Dolar endeksindeki geri çekilme ve 

vize gerginliğinin etkisinin azalmış olması ile birlikte 3,65 seviyesi altına inen USDTRY 

paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 3,64 civarında hareket ediyor. Bu noktada kurdaki 

düşüş hareketinin kısa vadede 3,60 – 3,61 bandına doğru hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan ÜFE verilerini ve Fed yetkilerinin ve Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmalarını takip ediyor olacağız.  Yarın ise 

ABD’den gelecek olan enflasyon verileri takip edilecek. ABD’deki kasırga sezonu ile 

birlikte enerji fiyatlarında görülen yukarı yönlü baskı, yarınki ABD manşet enflasyon 

verisinin yüksek gerçekleşmesine neden olabilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6398 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,6545 seviyesi direnç, 3,6409 seviyesi ise destek konumunda. 

3,6545 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6650, 

3,6409 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,6308. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

İspanya'da, hükümet ve ana muhalefet partisinin, Katalonya'daki bağımsızlık girişimini 

sonlandırmak için ortak hareket etme kararı alması ve dolar endeksinin FOMC 

tutanaklarının ardından düşüş hareketini hızlandırması ile birlikte EURUSD paritesinin 

1,18 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Günlük grafiğindeki yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, yaşadığı sert satış baskısı sonrasında yönünü 

yukarı çevirmiş durumda. Teknik olarak bir “düzeltme” hareketi olarak 

adlandırabileceğimiz söz konusu tırmanışın kısa vadeli olacağı ve mevcut yükselişin kısa – 

orta vadede satış fırsatı vereceği düşüncesindeyiz. Bugün içerisinde ABD’den gelecek 

olan ÜFE verilerini ve Fed yetkilerinin ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin 

konuşmalarını takip ediyor olacağız.  Yarın ise ABD’den gelecek olan enflasyon verileri 

takip edilecek. ABD’deki kasırga sezonu ile birlikte enerji fiyatlarında görülen yukarı yönlü 

baskı, yarınki ABD manşet enflasyon verisinin yüksek gerçekleşmesine neden olabilir. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1872 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1861 seviyesi destek, 1,1887 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1887 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1915, 1,1861 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1818. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kuzey Kore geriliminin gündemden inmiyor olması ile birlikte azalan risk iştahı, altın 

fiyatlarındaki düşüş hareketinin durulmasına ve fiyatların yeniden 1280 seviyesi üzerinde 

tutunmasına neden olmuştu. Bunun üzerinde dolar endeksinde görülen zayıflama da 

altındaki yükselişi besledi. Fed’in Eylül ayı toplantısının tutanakları dün akşam saatlerinde 

açıklandı. FOMC tutanaklarına göre bazı üyelerin Aralık ayı faiz kararlarını önümüzdeki 

aylara ilişkin enflasyon görünümüne göre belirleyeceklerini ifade etmeleri dolar 

endeksinde sert bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Aralık ayına ilişkin faiz artırım 

ihtimalleri piyasada %75’in üzerinde fiyatlanıyor olsa da, üyelerin enflasyon konusundaki 

endişeleri dolar endeksi üzerinde baskı yaratmış durumda. Dolar endeksindeki 

gerilemenin hızlanması ile brilitke altın fiyatları 20 günlük hareketli ortalamasına denk 

gelen 1290 – 1293 bandını yukarı yönlü kırarak yükselişine devam etti. Bu noktada altın 

fiyatlarının bugün içerisinde güçlü görünümünü sürdürmesi ve mevcut tırmanışını 1300 

seviyesine doğru devam ettirmesi beklenebilir. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan 

ÜFE verilerini ve Fed yetkilerinin ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin 

konuşmalarını takip ediyor olacağız.  Yarın ise ABD’den gelecek olan enflasyon verileri 

takip edilecek. ABD’deki kasırga sezonu ile birlikte enerji fiyatlarında görülen yukarı yönlü 

baskı, yarınki ABD manşet enflasyon verisinin yüksek gerçekleşmesine neden olabilir. 

Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1295,20 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 seviyesi destek, 

1297,89 seviyesi ise direnç konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1302,76, 1292,67 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1287,90. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,555 %0.2 %0.7 %2.4 %9.0 %14.1

DAX 12,971 %0.2 %0.0 %3.6 %6.7 %13.0

FTSE 7,534 -%0.1 %0.9 %1.8 %2.5 %5.5

Nikkei 20,881 %0.4 %1.6 %6.0 %13.0 %9.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,816 %0.4 -%0.7 -%4.9 %14.1 %32.9

Çin 3,388 -%0.2 %1.3 %0.1 %3.3 %9.0

Hindistan 31,834 %0.3 %1.0 -%0.7 %7.7 %19.9

Endonezya 5,883 %0.4 %0.1 %0.6 %4.6 %11.5

Rusya 2,101 %0.7 %1.2 %2.1 %7.9 -%5.9

Brezilya 76,660 -%0.3 %0.1 %2.8 %20.0 %27.3

Meksika 50,140 %0.3 -%0.8 -%0.7 %2.4 %9.9

Güney Afrika 57,771 %0.2 %1.8 %2.5 %7.9 %14.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.3 %2.3 -%8.2 -%34.6 -%29.8

EM VIX 15 -%3.0 -%1.3 %1.0 -%21.1 -%30.9

MOVE 53 a.d. -%3.3 %1.6 -%25.3 -%26.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6484 -%1.7 %2.1 %7.1 -%1.3 %3.5

Brezilya 3.1749 -%0.2 %1.3 %2.3 %1.2 -%2.3

Güney Afrika 13.5269 -%1.3 -%0.3 %4.2 -%2.0 -%1.6

Çin 6.5903 %0.2 a.d. %0.9 -%4.4 -%5.1

Hindistan 65.14 -%0.2 %0.2 %1.9 %1.0 -%4.1

Endonezya 13518 %0.0 %0.3 %2.7 %1.8 %0.3

CDS *

Türkiye 178.9 -2.9 3.9 17.2 -34.9 -17.4

Brezilya 185.6 -0.1 0.3 5.7 13.5 -11.2

Güney Afrika 171.2 -1.8 -4.2 9.4 a.d. a.d.

Endonezya 100.7 -0.8 0.6 2.1 -12.7 -7.3

Rusya 129.6 0.6 -4.0 -4.2 -1.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 -0.1 1.6 0.7 0.4 -0.1

Brezilya %9.8 0.1 0.0 0.0 -0.2 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.1 0.2 -0.3 -0.2

Hindistan %6.7 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.2

Endonezya %6.6 0.0 0.1 0.2 -0.5 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.02 0.62 0.37 -0.30 -0.76

Brezilya %4.7 -0.05 0.29 0.37 -0.02 -0.82

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.06 0.31 -0.35 -0.27

Endonezya %3.4 -0.03 -0.02 0.14 -0.46 -0.87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.94 %0.6 %2.0 %5.8 %1.3 %0.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.3 %0.7 %2.6 %6.7 -%3.9 -%4.5

Altın - USD / oz 1285.8 -%0.4 %0.9 -%3.5 %1.1 %11.6

Gümüş - USD / t oz. 17.133 -%0.4 %3.1 -%3.8 -%6.1 %7.2

Commodity Bureau Index 429.02 %0.3 %0.0 -%1.1 %1.2 %1.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ekim 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 


