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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Cuma günü yükselişini sürdüren bankacılık endeksi önderliğinde 

BİST-100 endeksi haftayı 103.304 puandan kaparken, bir önceki güne 

göre %0,85 oranında artış kaydetti. İşlem hacminin de güçlü bir seyir 

izlediği görüldü.  

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri takvimi olmadığı 

görülüyor. Petrol tarafındaki gelişmeler gün içerisinde yakından takip 

edilecek. OPEC ve Rusya arasındaki görüşmelerde üretim kesintileri 

konusunda bir anlaşmaya varılırken ne kadar süre için geçerli olacağı 

yolunda tartışmaların devam ediyor. Brent petrol tarafında ise bu 

gelişmelerin yanında ufak çaplı bir gerileme kaydedildiği takip 

ediliyor. Küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda Asya 

tarafında görünümün oldukça olumlu olduğu, ABD vadelilerinde ise 

yatay bir seyrin hakim olduğu görülüyor. ABD verilerinin geçen hafta 

FED’in son dönemde yorumlarını destekleyecek şekilde zayıf 

gelmesinin Dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü bir etkisi takip 

edilirken, GoÜ para birimlerinde hafif güçlenme dikkat çekiyor. 

USD/TL’de de 5,47 seviyelerinden 5,45 seviyelerine gerileme takip 

ediliyor. Bu gelişmeler ışığında bugün BİST-100 endeksinin haftaya 

olumlu bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak ise, Perşembe günü 5,8 milyar TL düşen hacim, 

Cuma günü 7,5 milyar TL’ye yükseldi ve 103.000’nin üzerinde bir 

kapanış gerçekleşti. Bugün açılışta 103.000 üzerinde dengelenme 

takip edilecek. 103.000 destek haline gelmesi durumunda 105.000 

direncine yönelim kısa vadede devam edebilir. Gün sonunda 103.000 

altında kapanmadığı sürece kısa vadeli güçlenme içerisinde 105.000 

yeniden test edebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri açıklanacak. 

▪ Aralık dönemi arındırılmış işsizlik oranı %12,7’ye yükseldi. 

▪ Ocak ayı perakende satış hacim endeksleri açıklandı. 

▪ Bütçe açığı Şubat ayında önemli bir artış kaydetti. 

Şirket Haberleri 

▪ ADEL ve GOODY temettü ödemesi. 

▪ Karsan – Fas ihalesi hk. 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

18 Mart     Şubat Konut Satış İstatistikleri

                  Ocak  Konut Fiyat Endeksi

19 Mart     Hazine ihaleleri (9 ay, 5 yıl)

20 Mart     Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Mart     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (8 - 15 Mart)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8 - 15 Mart)

                   Mart Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,304 %0.9 %1.7

BIST-30 129,601 %0.8 %2.0

Banka 139,566 %1.7 %4.8

Sanayi 123,490 %1.4 %2.6

Hizmet 72,946 -%0.7 -%2.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.94 18.79 18.53

10 yıllık bono faizi 16.26 15.86 15.04

Kur

USD/TL 5.46 %0.0 %3.7

EUR/TL 6.18 %1.0 %4.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.82 %0.5 %3.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 160 157 163

Ortalama işlem hacmi * 1.42 1.43 1.52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 7.0x 5.0x

PD/DD 0.93x 0.94x 0.82x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.56x 0.50x

FD/Satışlar 1.00x 0.98x 0.86x

FD/FAVÖK 5.8x 5.8x 4.8x

Kar büyümesi %14.4 %1.4 %40.9

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %13.8

Temettü verimi %4.6 %4.6 %6.1

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 

Bugün konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Şubat ayı konut satışları verileri açıklanacak. Konut satışları Ocak 

ayında toplam 72.937 adet olurken; Aralık ayına göre %47, bir önceki yılın aynı ayına 

göre ise %25 düşüş kaydetti. Ocak 2019’da görülen bu rakam, veri setinin yayınlanmaya 

başlamasından bu yana (Ocak 2013) en düşük satış adedi oldu. 

• İpotekli satışlarındaki aylık düşüşün Aralık itibariyle durulduğunu görmüştük. 

Ancak düşüşün Ocak ayında yeniden etkisini göstermeye başladığı görüldü.  

• 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Ocak ayında aylık bazda %1,75 

oranında, yılık bazda ise %4,2 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz.  

Saat 14:30’da ise Ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksi açıklanacak. Aralık ayında konut 

fiyat endeksindeki yıllık artış hızı %9,69 olarak gerçekleşerek gerilemeye devam etmişti. 

Konut fiyatları 2Y17’den bu yana enflasyonun altında bir artışa işaret ediyor.  

Aralık dönemi arındırılmış işsizlik oranı %12,7’ye yükseldi 

İşsizlik oranlarındaki yükseliş devam ediyor. Arındırılmamış seriye göre işsizlik oranı 

%13,5 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %10,4 ‘e göre 

bir kötüleşme kaydetti. Veriler önemli bir mevsimsellik içerdiği için, arındırılmış veri 

setine bakmanın daha sağlıklı olacağını tekrar etmek isteriz.  

• Mevsimsel etkilerden arındırılmış seri de işsizlik oranının bir önceki dönem de 

gerçekleşene %12,1’lik işsizlik oranından %12,7’ye yükseliş yaşandığı görülüyor. 

Diğer taraftan söz konusu yükseliş, işgücüne katılma oranında %53,4’den 

%53,1’e gerileme yaşanmasına rağmen gerçekleşti.  

• Arındırılmış istihdam verilerine baktığımızda inşaat sektöründeki istihdam 

kaybının devam ettiği (Aralık dönemi 77 bin düşüş), sanayi üretiminde hızlı 

düşüşler çerçevesinde söz konusu sektörde de istihdam kayıplarının hızlandığı 

(182 bin düşüş), ancak hizmet sektöründe halen ufak çaplı da olsa artışlar 

yaşanabildiği (16 bin artış) görülüyor. 

Ocak ayı perakende satış hacim endeksleri açıklandı  

Ocak ayı perakende satış hacim endekslerine göre arındırılmamış endeks bir önceki yılın 

aynı ayına göre %6,7 oranında düşüş gösterdi – endeksteki yıllık düşüş altınca ayına 

taşınmış oldu. Ağustos ayından beri kümülatif düşüş %28 seviyesine ulaştı. Takvim ve 

mevsim etkisinden arındırılmış verilere baktığımızda ise endeks Ocak ayında bir önceki 

aya göre %1,3 oranında bir yükseliş kaydetti. Böylece 3 aylık hareketli ortalamalarla takip 

ettiğimiz trend veride toparlanmanın sinyallerinin güçlendiği görüldü.    

Bütçe açığı Şubat ayında önemli bir artış kaydetti  

Şubat merkezi yönetim bütçesi 16,8 milyar TL açık vererek, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemindeki 1,9 milyar TL’lik bütçe açığına kıyasla kötüleşmeyi işaret etti. Faiz 

dışı denge de Şubat ayında 2,1 milyar TL açık vererek, 2018 yılının Şubat ayında 

kaydedilen 4,8 milyar TL’lik fazlaya göre olumsuz bir resim ortaya koydu.  

• Harcalamar tarafındaki artışın gelirler tarafındaki artışın önüne geçmesinin 

bütçeyi olumsuz etkilediğini görmekteyiz.  

• Gelirler tarafında, ekonomik büyümedeki daralmaya paralel olarak, tüketim 

vergilerinin olumsuz bir performans kaydettiğini görüyoruz.  

• 2019 yıl sonu bütçe açığı / GSYİH beklentimizi, yukarı yönlü risk içermekle 

birlikte, %2,3’te tutuyoruz.  
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Şirket Haberleri 

Adel Kalemcilik – Yönetim Kurulu hisse başına 30 Eylül’de 0,847 TL brüt nakit temettü 

dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. Temettü verimi %7,2’dir. 

Goodyear – Yönetim Kurulu hisse başına 0,09 TL brüt nakit temettü dağıtımı konusunda 

teklifte bulunacak. Temettü verimi %2,5’tir. 

Karsan – Şirketten gelen açıklamada, Fas Krallığı'nın Kazablanka şehrinin toplu ulaşım 

faaliyetlerini sürdüren Societe Casablanca Transport En Site Amenage S.A.'nın açmış 

olduğu; 200 adet ve 150 adet olmak üzere toplam 350 adetlik 12 metre dizel otobüs 

ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağladığını bildirildi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası, dolar endeksinde Cuma günü görülen geri çekilme hareketi ile birlikte 

dolar karşısındaki kayıplarının bir kısmını telafi etti ve USDTRY paritesi 5,45 seviyesi 

altına geriledi. Cuma günü ABD’den gelen Sanayi Üretimi verilerinin piyasa 

beklentisinin alında kalması sonrasında dolar endeksi 96,80 seviyesinden 96,50 

seviyesi altına erilerken, USDTRY paritesinin de 5,47 seviyesinden 5,45 altına 

gerilediğini gördük. Dolar endeksindeki gerilemenin yanı sıra, yaşadığı sert yükseliş 

sonrasında varil başına 67$ seviyesi civarında stabilize olan Brent petrol fiyatları da 

TL’deki yükselişte etkili oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,45 seviyesi civarında seyrediyor. Geçtiğimiz 

hafta, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TL’deki carry pozisyonların azalması ile birlikte 

dolar karşısında sert değer kayıpları yaşayan TL’nin, yeni haftanın ilk işlem gönünde 

görece güçlü bir seyir izlemekte olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinin zayıf seyrini 

koruyor olması ile birlikte, kurdaki mevcut düşüş eğiliminin kısa vadede devam 

etmesi beklenebilir. Teknik göstergeler de, kurun bir süre 5,44 – 5,45 seviyeleri 

arasında dalgalandıktan sonra mevcut geri çekilme eğilimini 5,43 seviyesine doğru 

sürdürebileceğini işaret ediyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içi 

piyasalarda ise Şubat ayı Konut Satışları ve Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi verileri 

açıklanacak. 

USD/TL  
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EUR/USD 

ABD’de Cuma günü açıklanan Şubat ayı Sanayi Üretimi verisi %0,4 olan piyasa 

beklentisinin altında gelerek %0,1 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen Sanayi 

Üretimi verisi sonrasında dolar endeksi satış baskılarına maruz kalarak 96,80 seviyesinden 

96,50 seviyesi altına indi. Dolar endeksinde Cuma günü görülen geri çekilme hareketi ile 

birlikte 1,1340 seviyesi üzerine yükselen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibarıyla 

1,1330 seviyesi civarında seyrediyor.  

EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1350 seviyesini yukarı yönlü kırmakta zorlanacağına 

yönelik beklentimizi korumaktayız. Teknik göstergeler de 1,1350 seviyesinin önemli bir 

teknik direnç bölgesi olduğunu ve paritenin bu seviyeyi aşmakta zorlanabileceğini işret 

ediyor. Dolayısı ile EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1350 seviyesi altındaki seyrini 

korumasını beklemekteyiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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XAUUSD 

ABD’de Cuma günü açıklanan Şubat ayı Sanayi Üretimi verisi %0,4 olan piyasa 

beklentisinin altında gelerek %0,1 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen Sanayi 

Üretimi verisi sonrasında dolar endeksi satış baskılarına maruz kalarak 96,80 seviyesinden 

96,50 seviyesi altına indi. Dolar endeksinde Cuma günü görülen geri çekilme hareketi ile 

birlikte ons altının 1300$ seviyesinden 1306$ seviyesi üzerine yükseldiğini gördük. Altın 

fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde 1300$ seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. 

Altın fiyatları bu sabah saatleri itibarıyla 1299 seviyesinin hemen üzerinde hareket 

etmekte. Bu noktada, küresel büyümeye yönelik mevcut riskler ve piyasalardaki güvenli 

liman talebi ile birlikte altın fiyatlarındaki mevcut geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı 

olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. Gerek teknik göstergeler gerekse de küresel 

piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden altın talebi, ons altın fiyatlarındaki mevcut 

gerilemenin bir düzeltme olarak sınırlı kalabileceğini ve altın fiyatlarındaki geri çekilme 

hareketlerinin alım fırsatı verebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile altın fiyatlarında 1300 

seviyesi altındaki seyrinin kalıcı olmayacağı ve kısa – orta vadeli alım fırsatı vereceğine 

yönelik beklentimizi korumaktayız. Altının kısa vadede yeniden 1300 seviyesi üzerine 

yerleşmesini bekliyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.822 %0,5 %2,9 %1,7 -%2,8 %12,6

DAX 11.686 %0,8 %2,0 %3,4 -%3,9 %10,7

FTSE 7.228 %0,6 %1,7 %0,1 -%1,0 %7,4

Nikkei 21.451 %0,6 %2,2 %1,4 -%7,8 %7,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103.304 %0,9 %1,7 %1,5 %8,9 %13,2

Çin 3.022 %1,3 %1,1 %11,1 %13,3 %22,7

Hindistan 38.024 %0,9 %3,5 %8,0 %2,8 %6,3

Endonezya 6.461 %0,3 %1,8 -%0,2 %11,5 %4,6

Rusya 2.477 %0,8 %0,0 %0,2 %3,1 %4,5

Brezilya 99.137 %0,5 %4,0 %2,7 %26,6 %12,8

Meksika 42.210 %1,0 %1,5 -%1,8 -%15,0 %1,4

Güney Afrika 56.040 %0,4 %1,0 %1,4 -%0,6 %6,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%4,6 -%19,8 -%13,6 %6,7 %16,7

EM VIX 15 -%10,0 -%20,3 -%13,1 -%23,0 -%5,3

MOVE 46 %1,8 %0,5 %0,7 -%2,9 -%1,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,4466 -%0,4 %0,1 %3,1 -%11,7 %43,4

Brezilya 3,8144 -%0,8 -%1,3 %3,1 -%8,6 %15,3

Güney Afrika 14,4013 -%0,9 -%0,3 %2,3 -%3,6 %16,3

Çin 6,7137 -%0,1 -%0,1 -%0,9 -%2,2 %3,2

Hindistan 69,0963 -%0,4 -%1,5 -%3,0 -%3,8 %8,2

Endonezya 14262 -%0,1 -%0,4 %0,8 -%3,7 %5,1

CDS *

Türkiye 318,5 -2,2 -11,1 17,7 -66,0 9,1

Brezilya 154,5 -0,2 -9,9 1,4 -88,5 -16,6

Güney Afrika 177,3 -0,2 -7,8 -4,5 3,0 -13,1

Endonezya 85,4 1,0 -19,2 -9,2 -0,4 4,8

Rusya 126,6 0,2 -2,2 -15,0 -17,5 -20,7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,2 -0,1 0,7 1,2 -2,5 4,5

Brezilya %8,8 0,0 -0,2 0,0 -3,6 -1,4

Hindistan %7,3 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0

Endonezya %7,8 -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 1,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 -0,03 -0,20 0,04 -0,62 a.d.

Brezilya %5,4 -0,02 -0,03 -0,05 -0,81 0,84

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,60

Endonezya %4,1 -0,01 -0,06 -0,09 -0,36 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67,16 -%0,1 %2,2 %1,4 -%14,0 %0,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,52 -%0,2 %4,4 %5,3 -%15,2 -%3,1

Altın - USD / oz 1302,9 %0,6 %0,3 -%1,2 %8,9 -%0,5

Gümüş - USD / t oz. 15,253 %1,0 -%0,1 -%3,1 %8,6 -%11,0

Commodity Bureau Index 419,58 %0,3 %1,3 %1,5 %2,7 -%3,0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 


