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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0.7 

değer artışı ile psikolojik 100,000 seviyesini geçerek 100,072 

seviyesinden kapattı. Yükseliş ağırlıklı olarak banka ve sanayi 

endekslerinin öncülüğünde oldu. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında ABD’de PMI endeksleri ve FOMC üyelerinin konuşmaları 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek hususlar olacaktır. Bu 

sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kazanmakta olup, Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında ise hafif 

satıcılı bir seyir söz konusudur. Diğer yandan petrol fiyatlarında hafif 

yükseliş mevcutken, dolar endeksinde az geri çekilme söz 

konusudur.  

Bugün Borsa İstanbul’da yükselişin devam etmesini ancak hareketin 

bir bant halinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 100,283, 100,495 ve 100,882 dirençlerini ve 99,684, 

99,297 ve 99,085 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Bono ve hisse piyasasında yabancı girişi görüldü. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan – SSM ile helikopter platformları ile ilgili ihale aldı. 

▪ Emlak Konut GYO – 2017 satış beklentisini yukarı revize etti. 

▪ Migros - SPK Tesco Kipa hisseleri (%4,5 pay) için çağrı fiyatını 

2,2477 TL olarak onayladı. 

▪ Netaş – Cezayir hükümeti ile 19.4 milyon ABD doları sözleşme 

imzaladı. 

▪ Net Holding – Birleşme sürecinin devam ettiğini açıkladı. 

▪ Petkim’de toplu iş görüşmeleri sonuçlandı. 

▪ Yapı ve Kredi Bankası – Tahsili gecikmiş alacaklarını sattı. 

 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Haziran - Haziran Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

                     Mayıs Ayı Konut Satış İstatistikleri

28 Haziran - Nisan Konut Fiyat Endeksi

30 Haziran - Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

                     1Ç17 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

                      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,072 %0.7 %1.4

BIST-30 122,748 %0.6 %1.3

Banka 171,397 %0.6 %2.1

Sanayi 107,086 %0.8 %1.2

Hizmet 62,719 %0.9 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.95 11.95

2 yıllık bono faizi 11.08 11.12 11.12

10 yıllık bono faizi 10.40 10.43 10.54

Kur

USD/TL 3.52 %0.4 -%1.2

EUR/TL 3.93 %0.3 -%1.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.72 %0.4 -%1.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 214 212 204

Ortalama işlem hacmi * 1.26 1.33 1.56

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.23x 1.10x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.35x 1.21x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %27.0 %18.0

Özsermaye karlılığı #VALUE! %13.8 %14.4

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 

Bono ve hisse piyasasında yabancı girişi görüldü 

9 – 16 Haziran hisse senedi piyasasında 252 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı. 

Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 1,97 milyar 

dolardan 2,22 milyar dolara yükseldi.    

• Yabancı yatırımcılar 9 – 16 Haziran haftasında bono piyasasında da alıcı 

pozisyonundaydılar. Söz konusu hafta içerisinde yabancı yatırımcılar tahvil 

cephesinde (repo işlemleri hariç) net 825,4 milyon dolarlık alış yaptı ve böylelikle 

yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 2,1 milyar dolardan 2,9 

milyar dolara yükseldi. 

• Eurobond piyasasında ise 1,19 milyar dolarlık önemli giriş yaşandı. 

• 9 – 16 Haziran tarihleri arasında, olumlu 1Ç17 büyümesi ve merkez 

bankalarından gelen açıklamaların etkisi ile birlikte yurt içi piyasalarda dalgalı bir 

seyir gözlemlendi. 

Rapor için tıklayınız.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi 

ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 11.500.000 TL ve 12.300.000 ABD Doları olan 

bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2021 

yılları arasında gerçekleştirilecektir. Şirketin 1Ç17 itibariyle almış olduğu siparişleri 6.4 

milyar ABD doları olup, 1 Nisan 2017’den beri şirket 373 milyon ABD doları sipariş aldı. 

Emlak Konut – Şirket toplam büyüklüğü 1,3 milyon m²’yi bulan 5 projesinin gelir 

paylaşımı modeline göre ihalesinin gerçekleştirilmesi sonucunda, bu projelerde yaklaşık 9 

milyar TL hedeflenen satış toplam geliri rakamına ulaştığını açıkladı. Şirket, mevcut ihale 

planlaması ve bunlara ilave gelebilecek yeni projelerle, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 

ihaleler sonucunda, projelerden hedeflenen satış toplam geliri rakamının 15 milyar TL'ye 

ulaşmasını beklendiğini açıkladı. Dünkü kapanış fiyatı olan 2,93 TL, Emlak Konut GYO net 

aktif değerine göre %43 iskontolu işlem görmekte olup, son bir yılda şirketin ortalama 

iskontosu %42 olarak kaydedildi. 

Migros (TUT, hedef fiyat 28 TL), SPK Tesco Kipa hisseleri (%4,5 pay) için çağrı fiyatını 

2,2477 TL olarak onayladı. Çağrı, SPK kararı sonrası 6 iş günü içerisinde başlatılacaktır. 

Çağrının tamamının gerçekleşmesi durumunda Migros’ta nakit çıkışı 73 milyon TL 

seviyesinde gerçekleşecekken, çağrı maliyetinin kalan kısmını Tesco Overseas 

karşılayacak. Çağrı nedeniyle oluşacak nakit çıkışını da ekleyerek 2017’de net 

borç/FAVÖK rasyosunun 3,8x seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Haberin Migros 

ve Kipa için nötr olarak algılanacağını düşünüyoruz. 

Netaş – KAP’a yapılan açıklamaya göre, şirket Cezayir hükümeti ile iletişim cihazları 

temin ve teslim edilmesi ile ilgili teknoloji transferi konusunda, iki yıl süreli 19,4 milyon 

USD tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Şirket 1Ç17 itibariyle devam eden işleri toplamı 

yaklaşık olarak 800 milyon TL seviyesindeydi. Projeden beklenen toplam ortalama gelir 

2016 yılı gelirine oranı yaklaşık olarak %3 civarında bulunmaktadır. Netaş, ağırlıklı olarak 

kamu ihalelerden pay alırken son dönemde özel şirket ve uluslararası işlerinin toplam 

9 – 16 Haziran haftasında 

hisse senedi piyasasında net 

252 milyon dolar, bono 

piyasasında ise net 825,4 

milyon dolarlık yabancı 

girişi görüldü. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_9_-_16_Haziran.pdf
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içindeki payı %49’lar seviyesine gelmiştir. Olumlu ancak son dönemde hisse senedi 

hareketleri temel beklentiler dışında hareket etmekte ve yüksek oynaklık seyretmektedir. 

Net Holding – Dün yayınlanan revize görüş raporu ardından şirketten yapılan 

açıklamada, KAP’a yapılan yeni açıklamaların teknik ayarlamalardan kaynaklandığını 

birleşme ile ilgili sürecin devam ettiğini beyan etmişlerdir. Biz de daha önce yaşanan 

süreçle ilgili görüşlerimizde, yapılan revizyonların sürecin iptaliyle ilgili herhangi bir sinyal 

göstermediğini ancak SPK onayının gecikmesi durumunda, 31 Ağustos’taki son tarihi 

geçme riskinin artacağını belirtmiştik.  

Petkim ile Petrol İş Sendikası arasında 30 Ocak 2017 tarihinde başlayan Toplu İş 

Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, 22 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen son oturumda 

uzlaşmayla sonuçlandı. Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2017 - 31.12.2019 

dönemini içerecek şekilde  3 yıllık olarak imzalandı.  Ücretlerde 1. Yıl Birinci Altı Ay %6 

(%4,73 enflasyon oranının üstüne 1,27 puan artı zam) ücret zammı ve 2006 yılı 

sonrasında işe giren işçilere bu ücret zammına ilave olarak 4 puan skala yakınlaştırma, 1. 

Yıl İkinci Altı Ay Enflasyon oranında zam, 2. Yıl Birinci Altı Ay Enflasyon oranında zam, 2. 

Yıl İkinci Altı Ay Enflasyon oranında zam, 3. Yıl Birinci Altı Ay Enflasyon oranının üzerine + 

1,27 puan zam, 2006 yılı sonrasında işe giren işçilere 4 puan skala yakınlaştırma, 3. Yıl 

İkinci Altı Ay Enflasyon oranında zam, yapılması karara bağlandı. Ayrıca, sosyal ödemeler 

ve vukua bağlı ödemelerde %15-%16 oranlarında artış oldu. Çalışanların Bayram Parası 

ise 275 TL'den 380 TL'ye yükseltildi. Petkim’in üretim maliyetleri içerisinde işçilik giderleri 

yüzde 5.5 gibi düşük bir orandadır. Bu nedenle artışın Petkim’in finansallarına olumsuz 

bir etki olmayacaktır. 

Yapı ve Kredi Bankası – Takipteki krediler portföyünde bulunan 545.983.484 TL  tahsili 

gecikmiş alacağını toplam 27.107.000 TL bedelle İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., Hayat 

Varlık Yönetim A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nden oluşan 

firmalara sattı. Söz konusu işlemler, bankanın takipteki krediler oranını 28 baz puan 

azaltacağını tahmin etmekteyiz. Bankanın, 1Ç17 itibariyle, takipteki krediler oranı %4,64 

olarak kaydedilmişti. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0.7 değer artışı ile 

psikolojik 100,000 seviyesini geçerek 100,072 seviyesinden kapattı. Yükseliş ağırlıklı 

olarak banka ve sanayi endekslerinin öncülüğünde oldu. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında ABD’de PMI 

endeksleri ve FOMC üyelerinin konuşmaları yatırımcılar tarafından yakından takip 

edilecek hususlar olacaktır. Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

değer kazanmakta olup, Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında ise hafif satıcılı bir 

seyir söz konusudur. Diğer yandan petrol fiyatlarında hafif yükseliş mevcutken, dolar 

endeksinde az geri çekilme söz konusudur.  

Bugün Borsa İstanbul’da yükselişin devam etmesini ancak hareketin bir bant halinde 

gerçekleşmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 100,283, 100,495 ve 

100,882 dirençlerini ve 99,684, 99,297 ve 99,085 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Petrol fiyatları, dünkü sert satıcılı seyrin ardından bugün kayıplarının ufak bir kısmını geri 

alarak düşüş hareketini durdurmuş durumda. Dolar endeksi ise, 97,80’li seviyelere kadar 

çıkmasının ardından geri çekilme hareketleri sergiliyor. Dolar endeksinin 97,50 seviyesi 

altına gerilemiş olması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün hız kesmesi gelişmekte olan ülke 

piyasaları üzerinde olumlu etki yarattı.  Bununla birlikte 3,51 seviyesi altına gerileyen 

USDTRY paritesinde, 3,53 – 3,55 seviyeleri arasında kar realizasyonu yapan yurt içi 

yerleşiklerin de etkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca, dün itibariyle %11,95 

seviyesinde oluşan AOFM’nin de kurdaki düşüşte etkili oluğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,51 seviyesi civarında hareket etmekte olan USDTRY paritesinin 3,50 

seviyesi altına gerilemesini beklememekteyiz. Bugün içerisinde kurda 3,50 – 3,52 

bandında bir işlem seyri görülebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,5108 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5191 seviyesi direnç, 3,5041 seviyesi ise destek konumunda. 3,5191 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5296, 3,5041 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4876. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksi, 97,80’li seviyelere kadar çıkmasının ardından geri çekilme hareketleri 

sergiliyor. Endeksin yeniden 97,50 seviyesi altına gerilemiş olması EURUSD paritesinin 

1,1150 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1150 seviyesi 

üzerindeki seyrini sürdürmekte olan EURUSD paritesinde kısa vadede 1,12 üzerinde bir 

seyir oluşması teknik açıdan zor görünüyor. Dolayısı ile paritedeki mevcut yukarı yönlü 

düzeltme hareketinin 1,1188 direncini aşmasının zor olduğunu ve paritenin bu 

seviyelerden kısa vadeli satış fırsatları verebileceğini düşünmekteyiz. Kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırmış olan paritede mevcut düşüş eğiliminin kısa vadede sürmesini 

beklemekteyiz. Dolayısı ile olası yukarı yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı 

kalması beklenebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1163 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1145 

seviyesi destek, 1,1168 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1168 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1188, 1,1145 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1126. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksi, 97,80’li seviyelere kadar çıkmasının ardından geri çekilme hareketleri 

sergiliyor. Endeksin yeniden 97,50 seviyesi altına gerilemiş olması ve petrol fiyatlarındaki 

düşüşün hız kesmesi gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde olumlu etki yarattı. Altın 

fiyatları, petrol fiyatlarında bu hafta görülen sert düşüşün Fed'in bu yıl diğer bir faiz 

artırımına daha gitme olasılığı konusunda piyasayı yeniden düşünmeye sevk etmesinin 

ardından, iki günlük kazancını korudu. Bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli düşüş 

kanalının üst sınırında hareket etmekte olan altın fiyatlarının, mevcut seviyelerdeki 

seyrinin kritik olduğunu belirtebiliriz. Altın fiyatlarının kanal içerisindeki seyrini 

sürdürmesi durumunda mevcut seviyelerden yönünü aşağı çevirerek satış fırsatları 

vermesi beklenebilir. Ancak altının 1255 seviyesine doğru yükselişini sürdürmesi 

durumunda kanal yukarı yönlü kırılabilir ve yükseliş hareketi ivme kazanabilir. Kısacası 

yatırımcılarımıza altının kanal sınırındaki seyrini yakından takip etmelerini önermekteyiz. 

Bugün ABD’den gelecek olan verileri ve FOMC üyelerinin konuşmalarını yakından takip 

ediyor olacağız. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1252 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1250 seviyesi 

destek, 1255 seviyesi ise direnç konumunda. 1255 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1260, 1250 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1245. 

 

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 2,435 %0.0 %0.1 %1.5 %7.5 %8.7

DAX 12,794 %0.2 %0.8 %1.1 %11.7 %11.4

FTSE 7,439 -%0.1 %0.3 -%0.6 %5.3 %4.2

Nikkei 20,111 %0.1 %1.0 %2.7 %3.6 %5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,072 %0.7 %1.4 %2.4 %30.0 %28.1

Çin 3,147 -%0.7 %0.0 %2.0 %0.5 %0.7

Hindistan 31,291 -%0.1 %0.6 %2.9 %20.0 %17.4

Endonezya 5,830 %0.2 %0.9 %1.7 %16.0 %10.1

Rusya 1,860 %0.5 %2.3 -%5.1 -%14.4 -%16.7

Brezilya 61,272 %0.8 -%1.1 -%2.2 %5.8 %1.7

Meksika 49,017 %0.1 -%0.2 -%0.1 %8.5 %7.4

Güney Afrika 51,073 -%0.6 -%0.8 -%6.4 %3.4 %0.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.5 -%3.9 -%4.1 -%8.3 -%25.4

EM VIX 14 -%3.4 -%13.5 -%19.0 -%32.8 -%38.3

MOVE 51 -%1.0 -%0.9 -%7.8 -%31.0 -%28.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5098 -%0.6 -%0.1 -%1.4 %0.0 -%0.4

Brezilya 3.3422 %0.2 a.d. %2.3 %1.5 %2.8

Güney Afrika 12.9664 -%0.9 %0.7 -%1.9 -%7.7 -%5.6

Çin 6.8348 %0.1 %0.4 -%0.7 -%1.6 -%1.6

Hindistan 64.595 %0.1 %0.1 %0.1 -%5.0 -%4.9

Endonezya 13328 %0.1 %0.3 %0.2 -%0.9 -%1.1

CDS *

Türkiye 190.9 -3.3 8.7 -22.4 -37.2 -26.5

Brezilya 243.2 -1.5 8.7 -16.3 -42.4 46.1

Güney Afrika 194.7 -0.6 8.8 -5.8 a.d. a.d.

Endonezya 119.4 1.5 4.8 -9.8 -28.7 31.3

Rusya 174.5 -1.7 11.4 13.2 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.4 0.0 0.6 -0.3 -0.8 -1.0

Brezilya %10.7 0.1 a.d. -1.1 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.1 -0.1 -0.4 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.1

Endonezya %6.8 0.0 0.0 -0.2 -1.0 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.03 0.58 -0.13 -0.86 -0.80

Brezilya %4.8 -0.08 0.11 -0.15 -0.74 -0.68

Güney Afrika %4.4 0.00 0.00 -0.16 -0.44 -0.43

Endonezya %3.6 0.02 0.06 -0.08 -0.77 -0.67

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45.22 %0.9 -%3.6 -%16.1 -%17.9 -%20.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 42.74 %0.5 -%3.9 -%15.8 -%19.3 -%20.4

Altın - USD / oz 1247.6 %0.3 -%0.4 -%1.1 %10.5 %8.3

Gümüş - USD / t oz. 16.509 %0.8 -%1.2 -%3.7 %4.4 %3.3

Commodity Bureau Index 440.11 -%0.5 -%0.7 %1.5 %4.1 %4.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


