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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün risk algısındaki iyileşmeye bağlı olarak yükselen BİST-100 

endeksi günü %2 değer artışı ile 98.631 seviyesinden kapattı. 

Alımların, önceki günlerde olduğu gibi, banka endeksinde 

yoğunlaştığını görüyoruz. 

Bugün Ağustos ayı sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek 

olup, piyasa medyan beklentisinin %7,5 düşüş yönünde olduğu 

görülüyor. Beklenti aralığının ise -%5 ile -%13,5 olduğu görülüyor. 

Diğer taraftan yurtdışında ise 16:15’de ABD’de açıklanacak olan 

Eylül ayı sanayi üretim endeksi verileri izlenecek. Küresel 

piyasalarda ise göreceli olarak göreceli olarak risk iştahın arttığını 

görüyoruz. Buna bağlı olarak da Asya piyasalarında hafif alıcılı bir 

seyir ve GOÜ para birimlerinde ise yatay bir seyir bulunmakta 

olup, Türk Lirası diğer GOÜ para birimlerine göre hafif olumsuz 

yönde ayrışmaktadır. Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir başlangıç 

olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, dün BİST-100 endeksi 

güne 97.000 direncinin üzerinde yükselerek başladı ve gün içi en 

yüksek seviyeye yakın bir noktada 10 milyar TL civarında bir 

işlemle günü tamamladı. 97.000 ana direncin kırılması ile bir 

önceki zirve seviyesi ve 200 günlük ortalamanın geçtiği 100.600 

bir kere daha denenebilir. Daha önceki denemede kıramadığımız 

bu direnci yükselen kanal desteği ile yeniden deneyeceğimiz için 

kırılma ihtimali de var. 98.200 ara destek ve 97.000 ana destek 

olmak üzere 100.600 denenmesi beklenebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Ağustos ayına ilişkin Sanayi Üretimi ve Konut Fiyat 

Endeksi verileri takip edilecek.  

▪ Temmuz dönemi işsizlik oranı %10,8 oldu.  

▪ Bütçe açığı Eylül ayında 6 milyar TL oldu.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Beyaz Eşya Sektörü – Yurtiçi satışlar Eylül ayında %38 

geriledi. 

▪ Emlak Konut GYO – İhale sonuçları 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ekim    Ağustos Sanayi Üretim Endeksi

                 Ağustos Konut Fiyat Endeksi

18 Ekim    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (5 - 12  Ekim)

                 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (5 - 12  Ekim)

                 TCMB Ekim Beklenti Anketi

19 Ekim    Eylül Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,631 %2.0 %2.6

BIST-30 122,902 %2.2 %3.0

Banka 117,154 %5.0 %6.7

Sanayi 125,583 %0.8 %0.9

Hizmet 71,329 %2.0 %1.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 24.00

AOFM 24.01 24.00 24.02

2 yıllık bono faizi 26.60 26.80 26.59

10 yıllık bono faizi 18.59 19.06 20.74

Kur

USD/TL 5.81 -%5.5 -%4.2

EUR/TL 6.73 -%4.7 -%5.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.27 -%5.1 -%4.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 136 127 126

Ortalama işlem hacmi * 1.83 1.51 1.52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.5x 6.4x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.94x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.52x 0.47x

FD/Satışlar 1.43x 1.08x 0.91x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %5.1 %17.3

Özsermaye karlılığı %15.4 %13.5 %13.0

Temettü verimi %2.7 %4.2 %4.9

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Bugün Ağustos Sanayi Üretimi ve Konut Fiyat Endeksi takip edilecek 

Bugün saat 10:00’da açıklanacak olan Ağustos Sanayi Üretimi verilerine ilişkin piyasa 

medyan beklentinin %7,5 düşüş yönünde olduğu görülüyor. Beklenti aralığının ise -%5 

ile -%13,5 olduğu görülüyor.  

• PMI ve Reel Sektör Güven Endeksleri Ağustos ayında önemli düşüşler 

sergilemişlerdi. Ayrıca, Temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen sanayi 

üretimi sonrasında Ağustos ayında bir düzeltme beklediğimizin altını çiziyorduk. 

Son olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre eksik çalışma gününü olmasının 

veriyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. 

Saat 14:30’da ise Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi açıklanacak.  

• Temmuz ayı fiyat endeksi (268,1) yıllık %10,5 oranında bir artışı işaret ederken, 

yıllık TÜFE artış oranının oldukça altında bir seyir izlemeye devam ediyor. 

Temmuz dönemi işsizlik oranı %10,8 oldu 

Temmuz dönemi (Haz-Tem-Ağu) istihdam verilerine göre işsizlik oranı %10,8 oldu. Bir 

önceki yılın aynı döneminde %10,7 idi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının 

bir önceki aya göre hafif bir kötüleşme göstererek (0.1 yüzde puan) % 11 olduğu 

görüldü. Tarım-dışı işsizlik oranı ise %12,8’den %13’e yükseldi. 

• Arındırılmış verilerde ise  tarım dışı istihdamda aylık 9.000 düşüş yaşandığı 

görülüyor. Burada özellikle 52.000 düşüş gösteren inşaat sektörü istihdamının ve 

34.000 düşüş gösteren sanayi sektörü istihdamının etkili olduğunu düşünüyoruz. 

• 2018 yılı %2,8 oranında GSYİH büyüme tahminimiz ikinci yarıda aktivitede 

önemli bir yavaşlamayı içerirken, 2019 GSYİH büyümesinin %1,5’a gerilmesini 

bekliyoruz. Bu çerçevesinde işsizlik oranındaki kötüleşmenin devamı beklenebilir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Bütçe açığı Eylül ayında 6 milyar TL oldu 

Bütçe açığı Eylül’de 6 milyar TL olurken, geçen yılın aynı ayındaki 6,4 milyar TL’lik 

açığa yakın bir gerçekleşme gösterdi. Yılbaşından bu yana gerçekleşen kümülatif 

bütçe açığı ise 56,7 milyar TL oldu. Faiz dışı denge ise Eylül’de 4,3 milyar TL fazla 

verirken, yılbaşından bu yana kümülatif olarak verilen 3,7 milyar TL’lik fazlanın 

geçen seneye göre %75 daha kötü bir performansı işaret ettiğini belirtmek 

gerekir.  

• 12 aylık kümülatif veride aylık bazda önemli bir değişim görülmedi. Buna 

göre, bütçe açığı 72,5 milyar TL ile GSYH’nin %2,1’i, faiz dışı denge ise 2 

milyar TL’lik açık ile GSYİH’nin %0,1’i olarak gerçekleşti. 

• Eylül ayı içerisinde vergi yapılandırılma programlarından yaklaşık 1,3 

milyar TL gerçekleşme olurken, yılbaşından bu yana 9 milyar TL’ye ulaştı.  

Bedelli askerlik uygulamasında ise Eylül ayında 1,9 milyar TL gelir yazıldı.  

• 2019 için ise Yeni Ekonomik Program çerçevesinde hükümet 76 milyar 

TL’lik bir paket açıklamıştı. Bu paketin 60 milyar TL’si harcama kısıcı 

önlemler olurken, geriye kalanının gelir artırıcı adımlardan oluşacağı 

belirtilmişti. Ancak daha fazla ayrıntıya yer verilmemişti. Hükümetin 

bütçeyi bu hafta içerisinde Çarşamba gününe kadar Meclis’e sunması 

bekleniyor. Yeni Ekonomi programına göre bütçe açığının GSİYH’ya oranı 

%1,8, faiz dışı fazlanın GSYİH’ya oranı ise %0,8 olarak hedefleniyor.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_Temmuz_2018.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_butce__Eylul_2018.pdf
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Şirket Haberleri 

Beyaz Eşya Sektörü – Eylül ayında beyaz eşya satışları, yıllık bazda, %38 daraldı ve Ocak-

Eylül ayları arasında, yıllık bazda daralma, %15 olarak kaydedildi. 

Emlak Konut GYO – Dün yapılan gayrimenkul satış ihalesinde, muhammen satış 

bedelleri toplamı KDV Dahil 1.150.300.000 TL olan 22 adet gayrimenkulün, 16 adedine 

KDV Dahil 472.000.000 TL teklif geldi. 

Teknik Analiz 

USD/TL 

Rahip Brunson’ın Cuma günkü duruşması ile birlikte kurda başlayan düşüş hareketinin 

5,75 seviyesine kadar sürmesini beklediğimizi belirtmiştik. Dün Türk lirasındaki yükseliş 

eğiliminin korunması ile birlikte USDTRY paritesinin düşüşünü sürdürdüğünü ve 5,75 

seviyesine kadar gerilediğini gördük. Ayrıca, dolar endeksinde gün içerisinde etkili olan 

ve zayıf Perakende Satışlar verilerinin ardından hızlanan satış baskısı da kurdaki 

gerilemede etkili oldu. Bu noktada, ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu piyasa algısı 

ile birlikte TL’deki mevcut pozitif ayrışmanın kur üzerinde bir süre daha etkili olmasını 

bekleriz. Ancak teknik olarak 5,72 seviyesinin önemli bir destek oluşturduğunu ve petrol 

fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin ve dolar endeksindeki mevcut yukarı yönlü düzeltme 

hareketinin hızlanması durumunda, kurun 5,72 – 5,75 aralığından yönünü yeniden yukarı 

çevirmesi beklenebilir.  ABD – Suudi Arabistan arasındaki yaptırım gerginliği ile artan 

petrol fiyatları ve küresel risk iştahında görülen bozulma, kurdaki düşüş hareketinin 

sınırlanabileceğine yönelik beklentimizi destekler nitelikte. Bugün içerisinde yurt içi 

piyasalarda açıklanacak olan Ağustos ayı Sanayi Üretimi verileri önemli olacak. Piyasa 

medyan beklentinin %7,5 düşüş yönünde olduğu görülüyor. Beklenti aralığının ise -%5 

ile -%13,5 ile oldukça geniş olduğu görülüyor. Verinin çift hanelerde bir düşüş 

sergilemesi durumunda piyasalar üzerinde olumsuz bir etki yarattığı görülebilir. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün dolar endeksinde görülen satıcılı seyir izle birlikte EURUSD paritesi 1,16 seviyesi 

üzerini test ederek günü yükselişle tamamladı. Dün sabah saatlerinden buy ana sert satış 

baskılarına maruz kalan dolar endeksi, öğle saatlerinde açıklanan ve piyasa 

beklentilerinin oldukça altında bir performansı işaret eden Perakende Satışlar verilerinin 

ardından düşüş hareketini hızlandırdı. Bununla birlikte 1,1606 seviyesine kadar yükselen 

EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,1570 seviyesi üzerinde işlem görüyor. Bu 

noktada EURUSD paritesinde yükseliş eğiliminin sürmesini ve paritenin kısa vadede 1,6 

seviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz. Orta vadeli görünümde ise: Paritenin 1,13 

– 1,15 bandındaki hareketinin orta vadeli alım fırsatı vereceğine yönelik beklentimizi 

korumaktayız.   
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği sert yükseliş 

hareketinin ardından bir devamlılık formasyonu olan flama formasyonu oluşturmuş 

olduğunu belirtmiş, dolayısı ile altındaki yükseliş hareketinin gün içerisinde devam 

etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Gerek flama formasyonunun çalışması gerekse de 

küresel hisse senetlerinde devam edem eden satış baskısının güvenli liman talebini 

artırması ile birlikte altın fiyatları dün 1233 seviyesi üzerine kadar yükselerek beklediğimiz 

üzere yükseliş hareketini genişletti. Altın fiyatlarının bu sabah saatleri itibariyle 

yükselişine devam ettiğini görüyoruz. ABD – Suudi Arabistan arasındaki yaptırım gerilimi 

ile birlikte küresel hisse senetleri piyasalarındaki düşüş hareketi devam ederken, altın 

fiyatlarının ise artan güvenli liman talebi ise Temmuz ayından bu yana en yüksek 

seviyesine çıktığını görüyoruz. Temel gelişmelerin altın fiyatlarını yukarı yönlü 

desteklediğini görmekle birlikte, altındaki yükselişin kısa vadede devam etmesini 

beklemekteyiz. Bu noktada altındaki yükseliş hareketinin kısa vadede devam etmesini ve 

1250 seviyesinin hedef alınmasını beklemekteyiz. Burada gram altındaki hareketten de 

bahsetmek gerektiğini düşünüyoruz: Ons altındaki zayıf görünüm ile birlikte bir süredir 

düşüş eğiliminde olan gram altın, ons altın fiyatlarında dün görülen zıplama ile bir 

süredir sürdürdüğü düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı. Burada gram altının ons altındaki 

güçlenmeden destek bularak Eylül ayından bu yana elde ettiği kayıpları telafi etmesini ve 

önümüzdeki dönemde yeniden 250 seviyesini hedef almasını beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,751 -%0.6 -%4.6 -%5.3 %2.7 %2.9

DAX 11,614 %0.8 -%2.8 -%4.2 -%6.3 -%10.1

FTSE 7,029 %0.5 -%2.8 -%3.8 -%2.3 -%8.6

Nikkei 22,271 %1.2 -%3.9 -%2.4 %3.3 -%0.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,631 %2.0 %2.6 %4.1 -%10.9 -%14.5

Çin 2,568 -%0.9 -%6.4 -%5.0 -%18.1 -%23.0

Hindistan 34,865 %0.7 %2.3 -%7.8 %2.3 %3.1

Endonezya 5,727 %0.2 -%1.0 -%3.3 -%8.8 -%9.7

Rusya 2,389 -%0.6 -%2.7 %1.2 %11.4 %13.2

Brezilya 83,360 %0.5 %1.3 %10.5 %0.6 %9.1

Meksika 47,739 %0.6 -%0.7 -%3.8 -%1.4 -%3.3

Güney Afrika 52,467 -%1.9 -%3.2 -%7.3 -%7.5 -%11.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %0.0 %35.8 %76.5 %22.3 %92.9

EM VIX 26 -%0.6 %12.6 %29.9 %19.6 %59.8

MOVE 51 -%5.8 a.d. %8.0 %0.2 %10.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7873 -%1.5 -%5.3 -%6.2 %41.2 %52.4

Brezilya 3.7359 a.d. -%1.1 -%10.5 %9.1 %12.9

Güney Afrika 14.368 -%1.0 -%3.2 -%3.8 %19.0 %16.0

Çin 6.9168 -%0.1 -%0.2 %0.7 %10.2 %6.3

Hindistan 73.8213 %0.3 -%0.3 %2.7 %13.2 %15.6

Endonezya 15220 %0.1 %0.0 %2.8 %10.7 %12.2

CDS *

Türkiye 389.6 -8.0 -28.1 -22.7 122.3 12.7

Brezilya 222.9 -3.3 -3.3 -56.5 76.6 19.6

Güney Afrika 222.4 -4.3 -2.4 8.6 27.7 14.4

Endonezya 146.3 0.1 -2.4 14.2 21.6 14.2

Rusya 149.0 -3.9 -3.3 -7.9 -18.3 1.9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.6 -0.5 -2.2 -0.1 5.5 6.9

Brezilya %10.6 a.d. -0.3 -1.8 0.7 a.d.

Hindistan %7.9 -0.1 -0.1 -0.2 0.5 0.6

Endonezya %8.9 0.1 0.4 0.5 2.3 2.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.6 -0.03 -0.40 0.03 1.71 a.d.

Brezilya %5.5 -0.02 a.d. -0.72 0.55 0.93

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.64

Endonezya %4.7 0.01 a.d. 0.20 0.70 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 80.78 %0.4 -%3.7 %3.4 %11.3 %20.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 71.78 %0.6 -%3.4 %4.0 %6.5 %18.8

Altın - USD / oz 1226.4 %0.7 %3.5 %2.5 -%8.8 -%6.3

Gümüş - USD / t oz. 14.727 %0.6 %2.8 %4.9 -%11.6 -%14.1

Commodity Bureau Index 419.02 %0.3 %0.4 %2.5 -%4.7 -%3.1

* 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 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 
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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. 

 

 

 

 

 


