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Piyasa Yorumu 

Dün akşam açıklanan Fed’in faiz kararının piyasalar üzerinde olumlu 

etkisi olacağını beklemekle birlikte, saat 14:00’de açıklanacak olan 

TCMB faiz kararı ve detaylarının piyasalar üzerinde etkisini 

gözlemleyeceğiz.  

Beklentilere göre daha güvercin bir resim çizen FOMC sonrasında 

bugün tahminlerimiz aksine PPK toplantısında gecelik borç verme 

faizinde herhangi bir değişiklik olmayabileceğini ancak geç likidite 

penceresinde ölçülü bir artırım (50 baz puan) ihtimalinin güçlendiğini 

düşünüyoruz. Böyle bir adım atılması halinde TL tarafındaki etkisinin 

sınırlı kalması bekleriz. Diğer taraftan faiz görünümünde özellikle 

verim eğrisinin uzun tarafında aşağı yönlü hareketlerin bir miktar 

hızlanabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da pozitif bir seyir olmasını ve Türk lirası ve 

bono faizlerinde olabilecek muhtemel olumlu seyre bağlı olarak 

banka ve holding endekslerinde yükselişler olmasını bekliyoruz. İlk 

etapta BİST-100 endeksinin 90.000 seviyesini geçmesini ve de 

yükseliş hareketinin 91.000’e olabileceğini bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 89.849, 90.252 ve 90.490 dirençlerini ve 89.207, 

88.969 ve 88.566 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TCMB PPK kararı saat 14:00’da açıklanacak. 

 İstihdam piyasasındaki kötüleşme devam etti. 

 Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 6,8 milyar TL açık verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aselsan - Yönetim Kurulu, 3 taksit halinde hisse başına toplam 

brüt 0,0755TL nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Pegasus – Şubat ayı trafik verilerini paylaştı. 

 TAV Havalimanları - Suudi Arabistan’daki Yanbu Havalimanı’nın 

30 yıl süreyle işletilmesi konusunda anlaşmaya vardı. 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Mart - PPK Toplantısı

                Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

                Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

17 Mart - Ocak Dış Ticaret Endeksleri

20 Mart - Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,446 %0.3 %0.0

BIST-30 109,750 %0.4 -%0.1

Banka 151,419 %0.9 %0.2

Sanayi 95,052 %0.3 %0.3

Hizmet 57,097 %0.0 -%1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.80 10.81 10.61

2 yıllık bono faizi 11.58 11.55 11.46

10 yıllık bono faizi 11.30 11.39 11.33

Kur

USD/TL 3.73 %0.7 %2.3

EUR/TL 3.96 %1.4 %2.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.85 %1.0 %2.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 181 183 182

Ortalama işlem hacmi * 1.14 1.17 1.23

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.09x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.8x

Kar büyümesi %13.3 %18.3 %17.8

Özsermaye karlılığı %12.6 %12.9 %13.6

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

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 

TCMB PPK kararı saat 14:00’da açıklanacak 

Dün Türkiye saatiyle akşam gelen FOMC toplantı kararlar oldukça güvercin bir tonun 

etkili olduğunu gösterdi. Beklentiler dahilinde 25 baz puanlık bir artış yapılırken, yıl 

boyunca 4 faiz artırımı beklentilerinin doğrulanmadığı bir toplantı oldu. Bu çerçevede 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir reaksiyon dikkat çekti. Söz konusu 

toplantının hemen sonrasında Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gündemin 

merkezinde yer alacak. 

 Çok daha güvercin bir söylem üreten FOMC toplantı sonrasında 

beklentilerimizin aksine PPK’nın Gecelik borç verme faizinde herhangi bir adım 

atmama, ancak geç likidite penceresinde ölçülü bir artırım gerçekleştirme 

(50bps) ihtimalinin daha yüksek görüyoruz. 

 Piyasa beklentilerinin ise, gecelik borç vermede 50-100bps artırım, geç likiditesi 

penceresinde ise 100 baz puan artırım olmasına rağmen, FOMC toplantısı 

sonrasında revize edilme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir.  

İstihdam piyasasındaki kötüleşme devam etti    

Aralık dönemi arındırılmamış işsizlik oranı 1,9 yüzde puan artış kaydetti ve %12,7 

seviyesine çıkarak son 7 yılın zirvesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik 

oranı ise 0,2 yüzde puan artış kaydederek %12 oldu.  

 Sektörel dağılımına bakıldığında, mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam 

istatistiklerinde sanayi ve inşaatta sırasıyla 51,000 ve 28,000 azalışlar yaşanırken, 

hizmetlerde istihdam artışının da 4,000 ile oldukça sınırlı kaldığı görüldü.  

 İstihdam piyasasında yaşanan kötüleşmenin özellikle yılın ikinci çeyreği 

itibariyle yerine bir miktar iyileşemeye bırakması beklenebilir. Burada özelikle 

hükümetin, yeni istihdam paketi ve önlemleri etkili olabilir. Verilen destek 

çerçevesinde, işverenler, yeni işgücüne katılan çalışanların, 2017 yılı sonuna 

kadar SGK prim ödemelerinin bir kısmından muaf olabilecekler.   

Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 6,8 milyar TL açık verdi 

Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 6,841 milyon TL açık verdi ve 2016 yılının aynı 

ayında kaydedilen 2,417 milyon TL bütçe fazlasına kıyasla bir kötüleşme kaydetti. Faiz 

dışı denge tarafında da 1,7 milyar TL’lik bir açık öne çıkarken, 2016 yılının aynı 

döneminde 6,5 milyar TL’lik bir fazla verildiği görülmüştü.  

 12 aylık rakamlara bakıldığında bütçe açığının 22 milyar TL’den 31,3 milyar 

TL’ye (GSYİH’nın %1,2’si) yükseldiği görüldü.  

 Yıla oldukça olumlu bir başlangıç yapan bütçe tarafında oldukça ciddi 

momentum kazanan ters döngüsel önlemler çerçevesinde bir bozulma tahmin 

ediliyordu. Yeni GSYİH verileri gözönüne alındığında hükümetin bütçe 

açığı/GSYİH hedefi olan %1,6’nın daha üzerinde gerçekleşme ihtimalinin 

oldukça yüksek olduğu düşünüyoruz. Mevcut tahminimiz %2’yi işaret ederken, 

yukarı yönlü risklerin oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz.   

Aralık dönemi 

arındırılmamış işsizlik oranı 

%12,7 seviyesine çıkarak son 

7 yılın zirvesine yükseldi. 

Piyasa beklentilerinin ise, 

gecelik borç vermede 50-

100bps artırım, geç likiditesi 

penceresinde ise 100 baz puan 

artırım olmasına rağmen, 

FOMC toplantısı sonrasında 

revize edilme ihtimalini göz 

önünde bulundurmak gerekir. 

Yıla oldukça olumlu bir 

başlangıç yapan bütçe 

tarafında oldukça ciddi 

momentum kazanan ters 

döngüsel önlemler 

çerçevesinde bir bozulma 

tahmin ediliyordu. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan – Aselsan’ın yönetim kurulu hisse başına 0,0755 brüt temettünün 3 taksitte 8 

Haziran, 14 Eylül ve 14 Aralık’ta ödenmesini teklif edecek. Toplam temettü verimi 

%0,4’tür. 

Pegasus – Şubat ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %3,3 büyüdü. Büyüme, iç 

hatlarda %0,3, dış hatlarda %8,9 seviyesinde oldu. Yılın başından bu yana artış , iç 

hatlarda %1,2, dış hatlarda %8,5 oldu. 

Doluluk oranı ise Şubat ayında yıllık bazda 290 baz puan arttı. Doluluk oranı, iç hatlarda 

206 baz puan artışla %84,5, dış hatlarda 450 baz puan iyileşme ile %73,9 oldu. Yıl 

başından bu yana ise iç hatlardaki artış 197 baz puan, dış hatlardaki artış 179 baz puan 

oldu. 

TAV Havalimanları - Suudi Arabistan’daki Yanbu Havalimanı’nın 30 yıl süreyle 

işletilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yanbu Havalimanı’nın işletimini TAV, Al Rajhi 

Holding Group’la kurduğu %50:50 ortaklıkla yönetecek. Yanbu Havalimanı 2016’da 1,1 

milyon yolcuya hizmet vermiştir ve yeni terminal yatırımıyla havalimanının 3 milyon 

yolcuya kadar hizmet verebilmesi mümkün olacaktır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün akşam açıklanan Fed’in faiz kararının piyasalar üzerinde olumlu etkisi olacağını 

beklemekle birlikte, saat 14:00’de açıklanacak olan TCMB faiz kararı ve detaylarının 

piyasalar üzerinde etkisini gözlemleyeceğiz.  

Beklentilere göre daha güvercin bir resim çizen FOMC sonrasında bugün 

tahminlerimiz aksine PPK toplantısında gecelik borç verme faizinde herhangi bir 

değişiklik olmayabileceğini ancak geç likidite penceresinde ölçülü bir artırım (50 

baz puan) ihtimalinin güçlendiğini düşünüyoruz. Böyle bir adım atılması halinde TL 

tarafındaki etkisinin sınırlı kalması bekleriz. Diğer taraftan faiz görünümünde 

özellikle verim eğrisinin uzun tarafında aşağı yönlü hareketlerin bir miktar 

hızlanabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da pozitif bir seyir olmasını ve Türk lirası ve bono faizlerinde 

olabilecek muhtemel olumlu seyre bağlı olarak banka ve holding endekslerinde 

yükselişler olmasını bekliyoruz. İlk etapta BİST-100 endeksinin 90.000 seviyesini 

geçmesini ve de yükseliş hareketinin 91.000’e olabileceğini bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 89.849, 90.252 ve 90.490 dirençlerini ve 89.207, 88.969 ve 

88.566 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed, Salı günü başlayan ve dün itibarıyla sona eren toplantısı soncunda, piyasanın 

beklentileri dahilinde faizleri 0,25 bp artırdı. Ancak bu hamle fiyatlamaların tamamen 

içerisinde yer aldığından dolayı, kararın ardından dolar endeksinin 50 günlük hareketli 

ortalamasını aşağı yönlü kırarak 100,45 seviyesi altına gerilediği görüldü. Ayrıca, 

Yellen’ın, bu yıl içerisinde 3 faiz artırımı olacağını ve bunun da kademeli bir şekilde 

gerçekleştirileceğini belirtmesi, piyasalarda dolar aleyhine oluşan fiyatlamaları 

hızlandırdı. Bununla birlikte sert satış baskılarına maruz kalan USDTRY paritesi ise 3,70 

seviyesi altına indi. Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından bugün açıklanacak olan TCMB 

faiz oranı kararı önemli olacak. PPK’nın bugün gerçekleşecek olan toplantısında Geç 

likidite Penceresini (GLP) 100 bp yükselterek %12’ye çıkarmasını bekliyoruz.  PPK’nın 

gecelik borç verme faizini (faiz koridorunun üst bandını) 75 bp artırarak %10’a 

çıkarmasına yönelik beklentimizi ise Fed kararı sonrası oluşan piyasa dinamikleri 

çerçevesinde revize etmiş bulunuyoruz. Bu noktada, gecelik borç verme faizinde 

herhangi bir değişikliğin olmasını beklememekteyiz. PPK kararının beklentilerimiz 

doğrultusunda gelmesi, yani üst bantta herhangi bir artırım olmaması durumunda, TL 

üzerine kısa süreli bir baskı oluştuğunu görebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında 3,67 

seviyesinin oldukça önemli ve güçlü bir destek seviyesi oluğunu görüyoruz. Bu noktada 

3,67 seviyesi altındaki hareketlerin kısa vadede kalıcı olamayabileceğini düşünüyoruz. 

Bu sabah saatleri itibariyle 3,6748 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,6786 seviyesi direnç, 3,6633 seviyesi ise destek konumunda. 3,6786 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,70, 3,6633 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,6484. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed’in Mart ayı toplantı kararında faizlerin, piyasa 

beklentisi doğrultusunda 0,25bp yukarı çekildiği belirtildi. Piyasada Mart toplantısında 

faiz artırımına gidilmesi olasılığı bir süredir %100 seviyesineydi ve bu beklenti fiyatların 

içerisinde tamamen yer alıyordu. Bu nedenle kararın ardından dolar endeksinde sert bir 

geri çekilme hareketi yaşandığını gördük. Ayrıca, Yellen’ın, bu yıl içerisinde 3 faiz 

artırımı olacağını ve bunun da kademeli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtmesi, 

piyasalarda dolar aleyhine oluşan fiyatlamaları hızlandırdı. Dolar endeksindeki bu 

gerileme ile birlikte yükselişe geçen EURUSD paritesi, 1,07 seviyesi üzerine oturmuş 

durumda. Hollanda cephesinde açıklanan ilk resmî sonuçlar ise, seçimleri Rutte’nin 

kazandığını işaret ediyor. Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve 

Demokrasi için Halk Partisi (VVD), seçimde birinci parti çıkarak İslam karşıtı aşırı sağcı 

Özgürlük Partisi'ni geçmiş durumda. Bu durumunda euro cephesinde pozitif 

fiyatlanmakta olduğunu görüyoruz. Tüm bu gelişmeler ile birlikte EURUSD paritesinin 

bu sabah saatlerinde 1,07 seviyesi üzerinde hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. 

Bu noktada, EURUSD paritesindeki kısa – orta vadeli düşüş beklentimizi koruyoruz. 

Dolar endeksindeki yükseliş eğimlinin sürebileceğini ve euro üzerindeki baskının 

yaklaşan Fransa ve Almanya seçimleri ile birlikte artabileceğini göz önünde 

bulunduracak olursak, EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak 

sınırlı kalmaya devam edebileceğini belirtebiliriz. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0726 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0720 seviyesi destek, 1,0765 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0765 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0786, 0,0720 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0680. 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, Fed’den güvercin açıklamalar görmemiz durumunda altın 

fiyatlarının 1220 seviyesine doğru yükselişe geçebileceğini belirtmiştik. Fed, Mart ayı 

toplantısında, piyasanın beklentisi doğrultusunda faizleri 0,25 bp artırdı. Ancak bu 

hamle fiyatlamaların tamamen içerisinde yer aldığından dolayı, kararın ardından dolar 

endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak 100,45 seviyesi altına 

gerilediği görüldü. Ayrıca, Yellen’ın, bu yıl içerisinde 3 faiz artırımı olacağını ve bunun 

da kademeli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtmesi, piyasalarda dolar aleyhine 

oluşan fiyatlamaları hızlandırdı. Dolar endeksindeki sert geri çekilme ile birlikte 1225 

seviyesi üzerine çıkan altın fiyatları, bu sabah saatlerinde güçlü görünümünü 

sürdürüyor. Bu noktada, altın fiyatlarının 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 

1230 seviyesi civarındaki seyri önemli. Fiyatların bu direnci aşamaması durumunda 

aşağı yönlü bir düzeltme yapması beklenebilir. 1230 direnci civarındaki hareketler 

yakından takip edilmeli. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1226,41 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1225 seviyesi destek, 1230 seviyesi ise direnç konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1230, 1225 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1220. 

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 2,385 %0.8 %0.9 %1.6 %11.5 %6.5

DAX 12,010 %0.2 %0.4 %2.1 %16.9 %4.6

FTSE 7,369 %0.1 %0.5 %1.2 %9.8 %3.2

Nikkei 19,590 %0.1 %1.4 %1.3 %18.6 %2.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,446 %0.3 %0.5 %1.4 %17.7 %14.5

Çin 3,242 %0.8 %1.6 %1.1 %8.8 %5.3

Hindistan 29,398 %0.4 %2.2 %4.3 %3.3 %10.9

Endonezya 5,432 %1.0 %1.5 %2.0 %4.1 %3.6

Rusya 1,993 -%0.4 %0.9 -%7.3 %0.5 -%10.8

Brezilya 66,235 %2.4 %2.3 -%2.3 %16.0 %10.0

Meksika 47,470 %0.8 -%0.1 %0.4 %3.4 %4.0

Güney Afrika 51,702 %0.0 %1.6 -%1.7 -%0.3 %2.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%5.4 -%1.9 -%2.8 -%28.7 -%17.2

EM VIX 15 -%5.2 -%15.5 -%7.0 -%38.8 -%33.1

MOVE 62 -%5.5 -%7.5 -%5.9 -%10.9 -%14.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.676 -%1.8 -%1.9 %0.4 %23.8 %4.3

Brezilya 3.1044 -%2.0 -%2.1 %1.6 -%6.0 -%4.5

Güney Afrika 12.7893 -%2.8 -%2.6 -%1.0 -%10.2 -%6.9

Çin 6.9149 %0.0 %0.0 %0.6 a.d. -%0.4

Hindistan 65.695 -%0.2 -%1.5 -%1.8 -%2.0 -%3.3

Endonezya 13364 -%0.1 %0.1 a.d. %1.4 -%0.8

CDS *

Türkiye 234.9 -2.1 -0.1 0.1 40.4 -14.7

Brezilya 230.5 -2.7 3.9 8.8 24.3 137.4

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 130.7 0.2 1.5 -6.7 22.2 41.8

Rusya 171.3 -3.5 7.8 -6.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 -0.1 1.5 0.3 a.d. -0.1

Brezilya %10.3 -0.1 -0.1 -0.1 -2.0 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.3

Hindistan %6.8 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.3

Endonezya %7.4 -0.1 0.0 a.d. 0.3 -0.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.02 1.29 0.18 a.d. -0.09

Brezilya %5.0 -0.22 -0.16 0.12 0.10 -0.54

Güney Afrika %4.8 0.00 0.17 0.23 0.78 -0.11

Endonezya %4.1 -0.02 0.10 a.d. 0.58 -0.23

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.81 %1.7 -%2.4 -%7.1 %11.2 -%8.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.86 %2.4 -%2.8 -%8.0 %11.3 -%9.0

Altın - USD / oz 1200.7 -%0.2 -%0.7 -%2.5 -%8.6 %4.3

Gümüş - USD / t oz. 16.888 %0.0 -%2.1 -%6.0 -%10.9 %5.6

Commodity Bureau Index 432.42 -%0.1 %0.2 -%1.0 %8.2 %2.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


