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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,64 değer 

kaybıyla 107.700 seviyesinden kapattı. Satışların banka ve sanayi 

endekslerinde ağırlık kazandığını görüyoruz. 

Yurt içi tarafta yarın açıklanacak olan Enflasyon Raporu ve Perşembe 

günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileri haftanın en önemli 

verileri olarak karışımıza çıkıyor. Yurt dışında ise PMI verileri, ABD’de 

de Salı günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim verileri ve Cuma günü 

açıklanacak olan Tarım dışı istihdam ve saatlik ortalama kazançlar 

verileri yakından takip edilecek.   

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı satıcılı 

seyir izlediğini, diğer taraftan GOÜ hisse senedi piyasalarında ise 

hafif alıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. Teknik seviye olarak 

oldukça yüksek seviyede bulunan Borsa İstanbul’da bugün hafif 

satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

108,140, 108,580 ve 108,861 dirençlerini ve 107,418, 107,137 ve 

106,697 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Haziran ayı dış ticaret verileri saat 10:00’da açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Arçelik – Bugün 2Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Ford Otosan – Yeniköy fabrikasında beklenenden uzun duruş 

▪ İş Bankası – 2Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Türk Traktör -2Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ İkili İşlemler Monitörünü güncelledik. 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Temmuz - Haziran Dış Ticaret İstatistikleri

                       Hazine 3 aylık borçlanma programı

1 Ağustos -   Temmuz İTO Enflasyon verileri

                       Haziran İSO/Markit PMI

                       TİM Temmuz ihracat rakamları

3 Ağustos -   Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                       Temmuz TÜFE verileri

4 Ağustos -   Temmuz Reel Efektir Kur Endeksi

                       Temmuz Aylık Fiyat Gelişmeleri

7 Ağustos -   Hazine Nakit Bütçe verileri

8 Ağustos -   Haziran Sanayi Üretim Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,700 -%0.6 %0.8

BIST-30 132,280 -%0.6 %0.5

Banka 182,710 -%0.8 %0.1

Sanayi 117,201 -%0.7 %0.7

Hizmet 68,532 -%0.4 %2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.94 11.95

2 yıllık bono faizi 11.53 11.51 11.40

10 yıllık bono faizi 10.62 10.61 10.52

Kur

USD/TL 3.53 %0.0 %0.2

EUR/TL 4.13 %0.5 %3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.83 %0.2 %1.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 230 228 214

Ortalama işlem hacmi * 1.65 1.64 1.55

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.7x 8.3x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.95x 0.83x

FD/Satışlar 1.32x 1.43x 1.28x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %31.4 %17.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.2 %14.6

Temettü verimi %2.9 %3.2 %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 

Haziran ayı dış ticaret verileri saat 10:00’da açıklanacak  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan verilerine göre Haziran ayında 

ihracatın 13,2 milyar dolar, ithalatın ise 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşmesi 

bekleniyor.  

• Bu çerçevede dış ticaret açığının 6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi 

bekleniyor.  

• Böyle bir aylık gerçekleşme ile, 12-aylık dış ticaret açığının bir önceki ayki 59,5 

milyar dolar seviyesinden 58,9 milyar dolar’a (GSYİH’nin %7’si) gerilemesi 

beklenebilir.  

• Verinin herhangi bir piyasa etkisi beklenmemeli. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik (TUT, hedef fiyat 25,5TL) bugün 2Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 295 milyon TL net kâr, konsensus 267 milyon TL net kârdır. 

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat: 39TL) geçen hafta Gölcük ve İnönü fabrikalarının 

yıllık izin dolayısıyla 14 Ağustos- 6 Eylül arasında kapalı olacağını ve Transit Courier’in 

üretildiği Yeniköy fabrikasının ise 27 Temmuz- 6 Eylül arası kapalı olacağını 

duyurmuştu. Bloomberg’de yer alan habere göre Yeniköy fabrikasının daha uzun süre 

kapalı olmasının nedeni Ford Avrupa’nın Bordeaux fabrikasından temin edilen 

transmisyon parçasının tedariğindeki sıkıntıdır. Transmisyon tedariğindeki sıkıntının 

Eylül ayında sona ermesi planlanmakta ve Ford Otosan’ın yıllık üretiminin 

etkilenmemesi beklenmektedir. Transit Courier %60-65 kapasite kullanım oranıyla 

faaliyet gösterdiği için 3Ç17’deki üretim azalışını 4. Çeyrekteki ekstra üretimle 

dengeleyebilir. Ford Otosan bu hafta 2Ç17 sonuçlarını açıklayacak ve tahminlerde 

olası bir revizyon da analistlerle paylaşılacak. Haberin 3Ç17 finansalları açısından hafif 

olumsuz olacağını düşünüyoruz. 

İş Bankası – Banka 2Ç17 net karını 1.245 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %6 ve %24 gerilemeyi işaret etmekteydi. 

Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.280 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 

1.293 milyon TL ile paraleldir. 2Ç17 sonuçlarında İş Bankası’nın çekirdek banka 

gelirlerinde yatay bir seyir söz konusu olup, artan swap maliyetleri ve hacmi 

sonucunda yükselen ticari zarar kalemi, çeyreksel bazda daha düşük temettü gelirleri 

ve yıllık bazda artan faaliyet giderleri dikkat çeken diğer unsurlardır. İş Bankası’nın 

kredi kalitesi, beklentilerimiz dahilinde, güçlü kalmaya devam etti. İş Bankası TÜFE 

endeksi menkul kıymetlerden çeyreksel bazda daha yüksek faiz geliri elde etmiş 

olmasına ragmen (2Ç17: 437 milyon TL – 1Ç17: 426 milyon TL), net faiz marjı 

çeyreksel bazda 22 baz puan gerileyerek %4,26 olarak kaydedilmiş olup, bunun 

altında yatan ana sebebin yüksek TL mevduat maliyetleri sonucu daralan çekirdek 

makas olduğunu görüyoruz. Bankanın swap maliyetleri neredeyse iki katına çıktı 

(2Ç17: 414 milyon TL – 1Ç17: 214 milyon TL) ve buna bağlı 47 baz puan gerileyerek 

%3.7 olarak kaydedildi. İş Bankası’nın kredileri çeyreksel bazda %2 büyüdü. TL krediler 

%5.2 artarken, YP krediler ise, ABD doları bazında, %0,1 artış kaydetti. TL kredi 

büyümesi işletme kredilerinden kaynaklandı ve KGF kredilerinin büyümede önemli rol 
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oynadığını görüyoruz. Kredi kalitesi beklentilerimiz dahilinde gerçekleşti. Takibe 

dönüşen kredilerin toplan kredilere oranı 6 baz puan artarak, %2,42 olarak kaydedildi. 

Brüt kredi maliyeti 29 baz puan arttı ve 88 baz puan olarak gerçekleşti. 2. Grup’ta 

bulunan krediler, çeyreksel bazda, yatay kaldı ve toplam kredilerin %3.6’sını oluşturdu. 

İş Bankası faaliyet giderleri altında ileride Bankanın Emeklilik Sandığı’nın oluşabilecek 

muhtemel açığına karşı 60 milyon TL’lik bir provizyon ayırdı. Banka 1Ç17’de de 60 

milyon TL ayırmış olup, banka yönetimi ihtiyatlık esasına göre 3Ç17 ve 4Ç17’de de 60 

milyon TL ayıracağın belirtti. Bankanın özsermaye karlılığı %12.9 olarak kaydedilmiş 

olup, 1Ç17’de %17,9 olarak kaydedildi. 

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95TL) - 2Ç17 sonuçlarını 82.5 milyon TL net kar ile 

açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 77 milyon TL olan Tacirler Yatırım beklentisi ve 

piyasa beklentisinin üzerindedir. FAVÖK beklentimizin altında gerçekleşmesine 

rağmen şirket beklentimizin üzerinde ertelenmiş vergi geliri ve faiz geliri açıkladı. Net 

satışlar 1,091 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%16 arttı. Yurtiçi hacimlerdeki güçlü performans ve kur etkisiyle çift haneli ciro 

büyümesi gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 131 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 361 baz puan azalarak %11.1 oldu. 2Ç17’deki 

operasyonel zayıflığa ragmen, 2Y17’de daha iyi operasyonel performans göreceğimizi 

tahmin ediyoruz. Şirket bugün analist toplantısı düzenleyecek.  

 

İkili İşlemler Monitörü 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,64 değer kaybıyla 107.700 

seviyesinden kapattı. Satışların banka ve sanayi endekslerinde ağırlık kazandığını 

görüyoruz. 

Yurt içi tarafta yarın açıklanacak olan Enflasyon Raporu ve Perşembe günü 

açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileri haftanın en önemli verileri olarak karışımıza 

çıkıyor. Yurt dışında ise PMI verileri, ABD’de de Salı günü açıklanacak olan Kişisel 

Tüketim verileri ve Cuma günü açıklanacak olan Tarım dışı istihdam ve saatlik 

ortalama kazançlar verileri yakından takip edilecek.   

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı satıcılı seyir izlediğini, 

diğer taraftan GOÜ hisse senedi piyasalarında ise hafif alıcılı bir seyir olduğunu 

görüyoruz. Teknik seviye olarak oldukça yüksek seviyede bulunan Borsa İstanbul’da 

bugün hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

108,140, 108,580 ve 108,861 dirençlerini ve 107,418, 107,137 ve 106,697 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi 2Ç17’de %2,7’lik 

beklentinin hafif altında %2,6 oranında büyüme kaydetti. Söz konusu büyüme 

1Ç17’deki %1,2’lik zayıf büyümenin oldukça üzerinde gerçekleşmiş olsa da, verinin 

beklentilerin hafif altında kalması dolara satış getirdi. Veri öncesinde 3,54 seviyesi 

üzerini test etmiş olan USDTRY paritesinin ABD verilerinin ardından 3,52’li seviyelere 

kadar gerilediği görüldü. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir seyrin hakim olduğunu ve Türk lirasının Polonya zlotisi 

sonrasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden ikinci para birimi olduğu 

görülüyor. Dolar endeksinin piyasa açılışından bu yana kayıplarının ufak bir kısmını 

telafi etmiş oluğu ve yeniden 93 seviyesi üzerine çıktığı görülüyor. Bununla birlikte 

USDTRY paritesi de yeniden 3,53 seviyesi üzerine yerleşmiş durumda. Teknik 

göstergelerin yükseliş hareketlerini desteklediği kurda, bugün içerisinde 3,53 seviyesi 

üzerindeki seyrin sürmesini ve gün içerisinde 3,54 seviyesinin hedef alınması 

beklenebilir. Hafta içerisinde ise, 3,53 seviyesi üzerindeki seyrin sürmesi durumunda 

20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 3,57 – 3,5750 bandı test edilebilir. Bu hafta 

Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Temmuz ayı TÜFE verisi Cuma günü 

ABD’den gelecek olan istihdam verileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor 

olacak. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,5307 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5430 seviyesi direnç, 

3,5296 seviyesi ise destek konumunda. 3,5430 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,55, 3,5296 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5191. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi 2Ç17’de %2,7’lik beklentinin hafif 

altında %2,6 oranında büyüme kaydetti. Söz konusu büyüme 1Ç17’deki %1,2’lik zayıf 

büyümenin oldukça üzerinde gerçekleşmiş olsa da, verinin beklentilerin hafif altında 

kalması dolara satış getirdi. Dolar endeksindeki gerilemenin sürmesi ile birlikte 

yeniden 1,17 seviyesi üzerine yerleşen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 

güçlü görünümü koruyor. Piyasa açılışında kayıplarının bir kısmını geri alan dolar 

endeksi ile birlikte yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesinin yine de 1,1730 seviyesi 

üzerinde tutunduğu görülüyor. EURUSD paritesinde kısa – orta vadede 1,16 – 1,17 

bandı üzerinde kalıcı bir hareket görmeyi beklemediğimizi bu noktada ifade 

etmemizde fayda var. Mevcut seviyelerden bir düzeltme hareketinin gelebileceğini 

düşünüyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan Chicago PMI Endeksi ve Bekleyen Konut 

Satışları verileri yakından izleniyor olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1737 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 

Dolar endeksindeki genel satıcılı görünümün devam ediyor olması ile birlikte altın 

fiyatlarının da yaklaşık son 1,5 ayın zirve seviyelerinde gezindiği görülüyor. Geçtiğimiz 

hafta Cuma günü ABD’de açıklanan ve beklentilerin hafif altında kalan 2Ç17 GSYİH 

Büyüme Oranı verisi sonrasında 1270 seviyesi üzerini test eden altın fiyatları, bu sabah 

saatleri itibariyle dolardaki kayıplarının bir kısmının telafi edilmiş olması ile birlikte 

1270 seviyesi altına gevşemiş durumda. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alımı 

işaret ettikleri altın fiyatlarında, dolar endeksindeki kısa vadeli toparlanmanın sürmesi 

durumunda, bugün içerisinde satıcılı bir seyir izlenmesi beklenebilir. Altındaki 

gerilemenin sürmesi durumunda aşağıda 1260 seviyesinin hedef alınabileceği 

görüşündeyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Chicago PMI Endeksi ve Bekleyen Konut 

Satışları verileri yakından izleniyor olacak. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1268,30 seviyesinden işlem görmekte 

olan altın fiyatlarında 1265,28 seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç konumunda. 

1270 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1272, 

1265,28 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1262. 

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 2,472 -%0.1 %0.0 %2.0 %8.5 %10.4

DAX 12,163 -%0.4 -%0.6 -%1.3 %5.4 %5.9

FTSE 7,368 -%1.0 -%1.1 %0.8 %3.8 %3.2

Nikkei 19,960 -%0.6 -%0.7 -%0.4 %4.8 %4.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,700 -%0.6 %0.8 %7.2 %24.8 %37.8

Çin 3,253 %0.1 %0.5 %1.9 %3.0 %4.8

Hindistan 32,310 -%0.2 %0.9 %4.5 %16.8 %21.3

Endonezya 5,831 %0.2 %1.1 %0.0 %10.1 %10.1

Rusya 1,917 -%1.5 -%0.4 %2.0 -%13.6 -%14.2

Brezilya 65,497 %0.3 %1.3 %4.1 %1.3 %8.7

Meksika 51,214 -%0.1 -%0.7 %2.7 %9.0 %12.2

Güney Afrika 54,883 %0.0 %1.3 %6.3 %4.0 %8.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %1.8 %9.9 %2.6 -%13.4 -%26.7

EM VIX 15 -%1.2 %2.0 -%4.6 -%21.3 -%34.6

MOVE 49 %0.2 %2.3 -%7.6 -%32.9 -%32.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5278 -%0.2 -%0.2 %0.4 -%6.7 %0.1

Brezilya 3.1321 -%0.6 -%0.4 -%4.5 %0.2 -%3.6

Güney Afrika 13.0261 %0.2 %0.8 %0.7 -%3.6 -%5.2

Çin 6.7369 -%0.1 -%0.4 -%0.9 a.d. -%3.0

Hindistan 64.1525 %0.1 -%0.3 -%0.6 -%5.6 -%5.6

Endonezya 13327 %0.1 %0.1 a.d. -%0.2 -%1.1

CDS *

Türkiye 182.8 -0.4 1.2 -8.5 -57.5 0.6

Brezilya 214.5 0.0 4.0 -30.0 -28.8 14.6

Güney Afrika 183.3 -0.5 -4.4 -4.9 -17.6 a.d.

Endonezya 111.8 1.6 -5.8 -0.8 a.d. 4.6

Rusya 163.4 2.0 0.1 -8.6 -27.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 0.1 -0.4 -0.8

Brezilya %10.0 0.0 0.0 -0.6 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.1 0.1 -0.1 -0.3 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

Endonezya %7.0 0.0 0.0 a.d. -0.7 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 0.02 0.56 -0.04 -0.69 -0.82

Brezilya %4.6 0.01 0.13 -0.18 -0.48 -0.87

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.07 0.01 -0.16 -0.28

Endonezya %3.7 0.00 -0.03 a.d. -0.47 -0.65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.52 %2.0 %9.3 %11.0 -%4.9 -%7.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.71 %1.4 %8.6 %11.1 -%5.5 -%7.5

Altın - USD / oz 1268.4 %0.7 %1.1 %1.6 %6.3 %10.1

Gümüş - USD / t oz. 16.695 %1.0 %1.7 -%0.2 -%2.7 %4.4

Commodity Bureau Index 442.86 %0.1 %0.1 %0.2 %2.8 %4.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 


