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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Güne hafta sonu ABD’nin uygulamaya koyduğu vize kararının 

etkilerini piyasalar üzerinde etkisini görerek başlayacağız. Dün gece 

döviz piyasalarındaki ilk tepkinin – çok düşük işlem hacmi ile birlikte, 

oldukça sert olduğunu ancak bu sabah itibariyle tepkinin az da olsa 

yatıştığını görüyoruz. 

Bugün konuyla ilgili olarak gelecek açıklama ve haber akışının piyasa 

performansı üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Kur tarafına 

bakıldığında ABD ile gerilen ilişkiler çerçevesinde USD/TL’de olumsuz 

baskının devam etme ihtimalinin ve bu nedenle 3,70 üzeri 

seviyelerde tutunma çabası olabileceğini düşünüyoruz. Tahvil 

tarafında ise özelikle 10 yıllıklarda satış baskısı ile beraber 30-40bps 

kadar yukarı yönlü hareketin yaşanabileceği bu çerçevede %11,4-

11,5 bandının görülebileceğini düşünüyoruz.  

Borsa İstanbul’un mevcut olumsuz haber akışının etkisi satıcılı 

açılmasını bekliyoruz. İlk açılışta oluşacak negatif etki 102.000 

civarında bir açılış görebiliriz. Dengelenme 102.000/103.000 

bandında kaldığı taktirde piyasalar bekleyişe geçebilir. 101.000 

altında bir kapanış olmadığı taktirde orta vade bir etki 

beklenmemeli.  101.000 altında kapanış olursa satış tarafında 

bulunup gelişmeler izlenebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Türkiye-ABD arasından karşılıklı bize başvurularını askıya aldı. 

▪ Türkiye haftasonu İdlib operasyonunu başlattı. 

▪ Bugün 10:00 Ağustos sanayi üretim verileri açıklanacak. 

▪ Eylül nakit bütçe verileri yıllık anlamda iyileşmeye işaret etti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Karsan Kuzey Amerika pazarına yönelik projelere ilişkin Morgan 

Olsan şirketiyle işbirliğine girme kararı almıştır.  

▪ Katmerciler - Aselsan ile Türkiye ve AB sınırlarının sınır 

gözetleme kapasitesinin arttırılması için 10.485.000 € tutarında 

iki adet sözleşme imzalandığını açıkladı. 

▪ Vize kararının havacılık sektörü üzerine etkisi 

▪ İkili işlemler monitörünü güncelledik. 

▪ DHMİ Genel Müdürlüğü Ağustos ayına ait havalimanları 

verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Ekim          Ağustos Sanayi Üretim Endeksi

11 Ekim        Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikelri

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

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,137 -%0.2 %1.2

BIST-30 127,496 -%0.2 %1.1

Banka 165,733 -%0.2 %1.2

Sanayi 118,601 -%0.1 %2.2

Hizmet 69,321 %0.2 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.96 11.99

2 yıllık bono faizi 12.00 11.95 11.89

10 yıllık bono faizi 11.09 11.03 10.97

Kur

USD/TL 3.60 %1.5 %4.8

EUR/TL 4.22 %0.6 %2.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.91 %1.0 %3.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 219 240

Ortalama işlem hacmi * 1.49 1.56 1.71

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.6x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.83x 0.74x

FD/Satışlar 1.32x 1.45x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %43.6 %13.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.3

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 

Türkiye-ABD arasından karşılıklı bize başvurularını askıya aldı  

ABD, Türkiye’den yapılan vize başvurularını dünden itibaren askıya aldı. ABD’nin bu kararı, 

İstanbul Başkonsolosluğunda bir görevlinin FETÖ’den tutuklanması sonrası alması dikkat 

çekti. Gece yarısına doğru da Türkiye misilleme yaparak, ABD vatandaşlarının vize 

başvurularının askıya alındığını duyurdu. Söz konusu haberler geçen hafta New York’ta 

görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın oldukça olumlu resim vermeleri 

sonrasında gerçekleşirken ilişiklerin gergin olmaya devam ettiğinin bir işareti olarak 

algılandı.  

Türkiye haftasonu İdlib operasyonunu başlattı 

Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana’da sağlanan mutabakat uyarınca çatışmasızlık alanı 

ilan edilen İdlib’te kontrolü elinde bulunduran El Kaide’ye bağlı unsurlara yönelik operasyon 

başlatıldı. Operasyon sonrasında ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Masası Sözcüsü Pahon, 

Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler 

oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz yolunda bir açıklama yaptı.  

Bugün 10:00 Ağustos sanayi üretim verileri açıklanacak 

TÜİK bugün saat 10:00’da Ağustos sanayi üretimi verilerini açıklayacak. Temmuz ayında 

özellikle takvim etkisi nedeniyle %25,7 oranında yıllık yükseliş yaşanmıştı. Takvim etkisinden 

arındırılmış veri ise %14,5 oranında artış göstermişti.  

• Ağustos ayı için daha sakin bir üretim artışı göreceğiz. Medyan tahmin 

düzeltilmemiş verilerde %2,5 oranında bir artış.  Ancak Eylül ayı için yine takvim 

etkisinin öne çıkacağı ve iki haneli artışların olabileceğini göz ardı etmemek 

gerekiyor.   

• Piyasa etkisinin oldukça sınırlı olmasını bekliyoruz. 

Eylül nakit bütçe verileri yıllık anlamda iyileşmeye işaret etti 

Hazine’nin açıkladığı Eylül ayı nakit bütçe verilerine göre bütçe açığı yıllık %40 oranında 

daralarak 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece yılbaşından beri kümülatif açık 40,4 

milyar TL’ye ulaştı. Faiz dışı denge tarafında ise Eylül ayında 1,6 milyar TL açık verdi. 

Geçen senenin aynı ayında ise 11 milyar TL açık vardı.  Söz konusu yıllık iyileşmenin 

arkasındaki en önemli nedenler ise %32 oranında artan gelirlere rağmen, faiz dışı 

giderlerdeki artışın %3,8 seviyesinde sınırlı kalması.  

• 12 aylık verilere bakıldığında nakit açığının Eylül ayında 64,3 milyar TL’den 

(GSYİH’nın %2,1’i), 57,7 milyar TL’ye (GSYİH’nin %1,9’u) gerilediği görüldü. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Karsan Kuzey Amerika pazarına yönelik Karsan’ın geliştirdiği UPSS projesi ve diğer araç 

geliştirmelerinde, ticaret, montaj, üretim, satış ve satış sonrası hizmetler içinde Morgan 

Olson şirketiyle iş birliğine girme kararı almıştır. UPSS ihalesinin kazanılması halinde 

kargo araçlarının ABD’de gerçekleştirilecek üretim safhaları Morgan Olson tarafından 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca Karsan’ın 12 metre otobüs aracının Kuzey Amerika’da satış ve 

pazarlaması için 2017 sonuna kadar lisans bedeli karşılığında Morgan Olsan’a 

lisanslanmasını konusunda mutakabat metni imzaladı. Haberi şu aşamada nötr olarak 

değerlendiriyoruz. 

Katmerciler - Aselsan ile Türkiye ve AB sınırlarının sınır gözetleme kapasitesinin 

arttırılması için 10.485.000 € tutarında 4x4 Mobil Gözetleme Araçları tedariğine dönük iki 

adet sözleşme imzalandığını ve teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini 

açıkladı. 

ABD ile Vize Kararının Havacılık Sektörü üzerine etkisi: Yaşanan gelişmelerin havacılık 

sektörü hisseleri üzerine olumsuz bir etkisi beklenebilir. ABD uyruklu turistlerin Türkiye’ye 

gelen toplam turist sayısı içerisindeki ağırlığı 2017 yılı ilk 7 ayında yüzde 1,2 olarak 

gerçekleşti. Diğer yandan ABD’ye giden ve ABD’den gelen yolcuların toplam yolcu 

içerisindeki ağırlığı ise THY ve TAV için yüzde 5 civarındadır. Ancak bu rakamın 

içerisinden transit yolcuları çıkardığımızda askıya alma kararından etkilenebilecek 

yolcuların oranı ise %2 civarına düşmektedir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağustos ayına ait 

havalimanları verilerini açıkladı. Eylül ayında Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık 

bazda %16 artış kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık bazda %9 ve 

%25 büyüdü. Ocak-Eylül döneminde, toplam yolcu sayısı %9,9 arttı. TAV tarafından 

Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı yıllık bazda %11,5 artış 

kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık bazda %12 ve %11 büyüdü. 

Ocak- Eylül döneminde ise, toplam yolcu sayısı %6 arttı. 
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İkili İşlemler Monitörü 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Güne hafta sonu ABD’nin uygulamaya koyduğu vize kararının etkilerini piyasalar üzerinde 

etkisini görerek başlayacağız. Dün gece döviz piyasalarındaki ilk tepkinin – çok düşük 

işlem hacmi ile birlikte, oldukça sert olduğunu ancak bu sabah itibariyle tepkinin az da 

olsa yatıştığını görüyoruz. 

Bugün konuyla ilgili olarak gelecek açıklama ve haber akışının piyasa performansı 

üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Kur tarafına bakıldığında ABD ile gerilen ilişkiler 

çerçevesinde USD/TL’de olumsuz baskının devam etme ihtimalinin ve bu nedenle 3,70 

üzeri seviyelerde tutunma çabası olabileceğini düşünüyoruz. Tahvil tarafında ise özelikle 

10 yıllıklarda satış baskısı ile beraber 30-40bps kadar yukarı yönlü hareketin 

yaşanabileceği bu çerçevede %11,4-11,5 bandının görülebileceğini düşünüyoruz.  

Borsa İstanbul’un mevcut olumsuz haber akışının etkisi satıcılı açılmasını bekliyoruz. İlk 

açılışta oluşacak negatif etki 102.000 civarında bir açılış görebiliriz. Dengelenme 

102.000/103.000 bandında kaldığı taktirde piyasalar bekleyişe geçebilir. 101.000 altında 

bir kapanış olmadığı taktirde orta vade bir etki beklenmemeli.  101.000 altında kapanış 

olursa satış tarafında bulunup gelişmeler izlenebilir. 

 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Cuma günü ABD’den gelen Ortalama Saatlik Kazançlar verisi beklentilerin oldukça 

üzerinde gelerek %0,5 olarak gerçekleşirken, İşsizlik Oranı verisi %4,2’ye inerek son 16 

yılın en düşük seviyesine geriledi. 33,000 kişilik düşüşe işaret eden ve 2010 yılından bu 

yana ilk defa azalışa işaret eden Tarım Dışı İstihdam verisine rağmen, ücretlerdeki artış ve 

işsizlik oranındaki düşü dolar endeksinin sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. 

Olumlu ABD verilerinin ardından 3,60 seviyesi üzerine yerleşen kur, yeni haftanın ilk 

işlem gününde yükseliş hareketini hızlandırdı. ABD – Türkiye arasındaki vize gerginliği ile 

birlikte USDTRY paritesindeki yükselişin piyasa açılışında hızlandığını ve kurun Asya 

seansı içerisinde (Asya’da piyasaların kapalı olmasını yarattığı düşük hacmin de etkisi ile 

birlikte) 3,8533 seviyesini test ettiğini gördük. Bu sabah saatleri itibariyle kurdaki 

tansiyonun biraz da olsa azalmış olduğunu ve kurun 3,70 seviyesinin hemen üzerinde 

hareket etmekte oluğunu görüyoruz. Bugün ABD’de piyasalar kapalı olacak, ancak ABD – 

Türkiye arasındaki vize gerginliğinin piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edebileceği 

görüşündeyiz. Bununla birlikte kurun gün içerisinde 3,70 seviyesi civarında hareket 

etmesini beklenebilir. Bu noktada konu ile ilgili taraflardan gelecek olan açıklamaları 

takip ediyor olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,7099 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7195 seviyesi 

direnç, 3,7076 seviyesi ise destek konumunda. 3,7195 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7278, 3,7076 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,70. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günü ABD’den gelen Ortalama Saatlik Kazançlar verisi beklentilerin oldukça 

üzerinde gelerek %0,5 olarak gerçekleşirken, İşsizlik Oranı verisi %4,2’ye inerek son 16 

yılın en düşük seviyesine geriledi. 33,000 kişilik düşüşe işaret eden ve 2010 yılından bu 

yana ilk defa azalışa işaret eden Tarım Dışı İstihdam verisine rağmen, ücretlerdeki artış ve 

işsizlik oranındaki düşü dolar endeksinin sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. 

Olumlu ABD verilerinin ardından Cuma günü sert satış baskılarına maruz kalan ve 1,1670 

seviyesi altını test eden EURUSD paritesi, dolar endeksinin kazançlarını uzun süre 

muhafaza edememesi ile birlikte kayıplarını telafi ederek yeniden 1,17 seviyesi üzerine 

çıktı. Bugün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte EURUSD paritesinin 1,17 seviyesi 

civarında dalgalı bir seyir izlemesi beklenebilir. Bugün ABD’de resmi tatil, ancak piyasalar 

açık olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1734 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1711 seviyesi 

destek, 1,1758 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1758 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1818 1,1711 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1640. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Cuma günü ABD’den gelen Ortalama Saatlik Kazançlar verisi beklentilerin oldukça 

üzerinde gelerek %0,5 olarak gerçekleşirken, İşsizlik Oranı verisi %4,2’ye inerek son 16 

yılın en düşük seviyesine geriledi. 33,000 kişilik düşüşe işaret eden ve 2010 yılından bu 

yana ilk defa azalışa işaret eden Tarım Dışı İstihdam verisine rağmen, ücretlerdeki artış ve 

işsizlik oranındaki düşü dolar endeksinin sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. 

ABD’den gelen olumlu ücret artışları verisi sonrasında 1260,67 seviyesine kadar gerileyen 

altın fiyatları, dolar endeksindeki kazançların kısa süre içerisinde geri verilmesi ve Kuzey 

Kore ile birlikte artan jeopolitik risklerin daha baskın fiyatlaması ile birlikte kayıplarının 

tamamını geri aldı. Cuma günü, Kuzey Kore'yi ziyaret eden heyette yer alan Rus 

Milletvekili Anton Morozov, Pyongyang yönetiminin ABD'nin batı kıyılarını vurabilecek 

bir füzeyi test etmeye hazır olduğunu söylemesi üzerinde piyasada artan güvenli liman 

talebi, altın fiyatların sert bir yükseliş yaşanmasına neden oldu. Kısa vadeli düşüş kanalını 

yukarı yönlü kıran altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1280 seviyesinin hemen 

üzerinde işlem görüyor. Bu noktada altın fiyatlarının, kanal kırılması sonrasında mevcut 

yükseliş çabasını devam ettirmesi ve kısa vadede ilk etapta 1290 seviyesini hedef alması 

beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1283,26 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1283 

seviyesi destek, 1285 seviyesi ise direnç konumunda. 1285 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1287,90, 1283 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1277,76. 

 

 

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 2,549 -%0.1 %1.2 %3.6 %8.2 %13.9

DAX 12,956 -%0.1 %2.0 %5.3 %6.0 %12.8

FTSE 7,523 %0.2 %2.0 %2.0 %2.4 %5.3

Nikkei 20,691 %0.3 %1.6 %7.3 %10.9 %8.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,138 -%0.2 %1.2 -%4.0 %17.7 %33.3

Çin 3,349 %1.2 %1.4 %0.7 %5.2 %9.2

Hindistan 31,814 %0.3 %2.0 %0.7 %7.4 %19.8

Endonezya 5,905 %0.3 %0.1 %1.1 %4.7 %11.8

Rusya 2,094 %0.3 %0.8 %3.0 %3.6 -%6.2

Brezilya 76,055 -%0.7 %2.4 %4.1 %17.7 %26.3

Meksika 50,303 -%0.4 -%0.1 %0.4 %1.9 %10.2

Güney Afrika 57,232 %0.4 %3.0 %2.7 %8.3 %13.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %5.0 %1.5 -%17.0 -%22.1 -%31.3

EM VIX 16 %3.8 -%0.7 -%7.4 -%6.1 -%28.8

MOVE 55 -%1.1 %4.0 %3.9 -%19.4 -%23.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6147 %0.8 %1.4 %5.5 -%2.5 %2.6

Brezilya 3.1554 %0.1 -%0.2 %1.8 %0.4 -%2.9

Güney Afrika 13.7477 %0.5 %1.4 %7.6 -%0.1 %0.1

Çin 6.6528 -%0.1 %1.0 %0.9 -%3.4 -%4.2

Hindistan 65.3687 %0.3 %0.1 %2.0 %1.3 -%3.8

Endonezya 13504 %0.3 %0.2 %1.2 %1.3 %0.2

CDS *

Türkiye 176.0 0.9 -12.2 23.0 -31.1 -23.1

Brezilya 185.4 1.4 -12.6 9.4 22.1 -8.3

Güney Afrika 176.6 2.2 -11.9 13.7 a.d. a.d.

Endonezya 100.0 -0.5 -3.9 1.8 -9.3 -7.6

Rusya 131.5 0.6 -11.4 0.5 15.7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 0.1 1.3 0.4 0.0 -0.3

Brezilya %9.7 -0.2 0.0 -0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.1 0.1 0.3 -0.3 -0.2

Hindistan %6.8 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2

Endonezya %6.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.04 0.58 0.28 -0.30 -0.80

Brezilya %4.7 0.30 0.28 0.36 -0.05 -0.78

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.06 0.15 -0.28 -0.27

Endonezya %3.5 0.01 0.00 0.10 -0.42 -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.62 -%2.4 -%3.3 %2.6 %1.3 -%2.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.29 -%3.0 -%4.6 %0.3 -%4.7 -%8.2

Altın - USD / oz 1271.6 %0.1 -%0.8 -%4.8 %1.7 %10.4

Gümüş - USD / t oz. 16.79 %0.9 %0.7 -%5.8 -%8.0 %5.0

Commodity Bureau Index 429.84 -%0.1 %0.6 -%1.6 %0.3 %1.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 


