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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde en düşük 121.504, en yüksek 123.804 puanı gören 

BIST 100 endeksi günü %0,76 değer kazancıyla 123.556 puandan 

tamamladı. Endeksteki alımların genele yayıldığını gözlemledik. TL 

cephesinde ise, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürüyor olması 

ile birlikte görece zayıf seyir devam etti. Dün yükselişini üçüncü güne 

taşıyan USDTRY paritesi, bugün Asya seansında 5,94 seviyesini test 

ederek son iki haftanın zirvesine yükseldi. 

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt 

dışında ise ABD Aralık Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Güncel 

Konut Satışları verileri açıklanacak. Diğer yandan, ABD Temsilciler 

Meclisi tarafından Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil 

sürecinin Senato’daki ilk duruşması bugün gerçekleştirilecek. 

Duruşma, Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak.  

Dün küresel piyasalarda satış baskılarının hâkim olduğunu görmüştük. 

Bu sabah saatlerinde ise daha olumlu bir resmin ön plana çıkmakta 

olduğu görülüyor. Bununla birlikte Asya piyasalarında ve ABD endeks 

vadelilerinde alıcılı bir seyrin olduğunu gözlemliyoruz. Gelişmekte olan 

ülke para birimlerinin de bu sabah saatlerinde dolar karşısında görece 

olumlu bir performans sergilediğini görmekteyiz. Türkiye 5y CDS 

priminin ise 249 seviyesinde bulunduğu ve Mayıs 2018’den bu yana 

en düşük seviyelerinde gezinmeye devam ettiği görülüyor. Bu 

gelişmeler ışığında BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç 

yapmasını bekliyoruz. 

Endeksteki görünümü teknik açıdan incelediğimizde son bir haftadır 

alıcıların geri çekilme beklediklerini gördük. Satıcının azaldığı ama 

alıcının isteksiz olduğu bir haftada dün gelen satışlar karşılandı ve gün içi 

en yüksek seviyeden alımlar ile kapattık. Bugünde dünden gelen alımlar 

ile 124.000’ne doğru yükselerek açılacağız. Dirençsiz bir bölgede 

olduğumuz için 125.000 psikolojik direnç olarak bir sonraki nokta olacak. 

Geri çekilmelerde ise 123.000 artık son bir haftalık yatay dalgalanmanın 

getirdiği destek olacak. 123.000 üzerinde rallinin devamını bekliyoruz. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

Hazine 3 ay vadeli bono ihalesinde 2 milyar TL borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Çimsa – Afyon Çimento sermaye artırımına katılması hk. 

▪ Emlak Konut GYO – 2019 yılı satış verilerini ve 2020 

beklentilerini açıkladı. 

▪ Global Yatırım Holding – Naturelgaz halka açılması hk. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Ocak     Ocak Tüketici Güven Endeksi

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Ocak)

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (10 - 17 Ocak)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 123.556 %0,8 %1,8

BIST-30 149.679 %0,7 %1,5

Banka 181.051 %1,0 %3,0

Sanayi 148.532 %0,7 %1,9

Hizmet 92.976 %1,2 %1,4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,75 13,50 15,50

AOFM 10,65 10,56 13,94

2 yıllık bono faizi 10,30 10,30 12,34

10 yıllık bono faizi 10,90 11,06 15,70

Kur

USD/TL 5,92 %0,6 %0,1

EUR/TL 6,57 %0,3 %0,0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,24 %0,5 %0,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 232 202 174

Ortalama işlem hacmi * 2,93 3,21 2,64

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 6,9x 5,9x

PD/DD 0,93x 0,96x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,63x 0,56x

FD/Satışlar 0,99x 0,96x 0,88x

FD/FAVÖK 5,7x 5,2x 4,7x

Kar büyümesi %13,6 %26,0 %17,3

Özsermaye karlılığı %14,6 %14,3 %15,6

Temettü verimi %4,6 %3,8 %5,2

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  

Hazine 3 ay vadeli bono ihalesinde 2 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli Hazine bonosu ihalesinde toplam 2 milyar TL 

borçlanma gerçekleştirdi –kısa vadeli bono ihaleleri fonların portföy yapılarını 

desteklemek amacıyla başlatılmıştı. Geçen hafta ihalelerdeki borçlanma tutarlarını da ele 

aldığımızda, Hazine ay içerisinde şu ana kadar 11,3 milyar TL borçlanma gerçekleştirerek, 

yine Ocak ayı projeksiyonlarının üzerinde bir satış yapmış oldu.  

• Gelecek hafta içinde de 2 ihale (2y vadeli sabit kuponlu ve TLFEF endeksli 

tahviller) gerçekleştirilmesi bekleniyor.  

• Hazine finansman programına göre Ocak ayındaki 23,6 milyar TL iç borç geri 

ödemesi karşılığında toplam 15 milyar TL borçlanmayı (10,7 milyar TL ihaleler 

yöntemiyle) planlıyordu.   

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Çimsa – Şirketin %51 oranında bağlı ortaklığı olan Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 

kamuoyuna açıkladığı "Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) 

karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.-TL artırılarak 100 milyon TL'den 400 

milyon TL'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden 

kullandırılması" kararı kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımında, şirketin iştiraki 

oranında yeni pay alma hakkının nominal değer üzerinden kullanılmasına, kullanılmayan 

yeni pay alma haklarının halka arz edilerek satılmasından sonra satılamayan payların 

bulunması halinde, söz konusu payların oluşacak halka arz fiyatının ortalaması üzerinden 

bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınması için taahhütte bulunulmasına 

karar verildiği açıklandı. 

Emlak Konut GYO – 2019 yılı satış verilerini ve 2020 beklentilerini açıkladı. 2019 yılında 

şirket 2.056 adet ünite satışı gerçekleştirmiş olup, 3,02 milyar TL satış hasılatı kaydetti. Bu 

veriler 4Ç19 için satış adedinin 746 ünite olduğunu göstermekte olup, yıllık bazda %69 

gerilemeyi işaret etmektedir. 4Ç19 için satış hasılatı ise 1,022 milyar TL olup, yıllık bazda 

%66 gerilemeyi göstermektedir. Şirket yönetimi, 2020 yılında 640,371 m² satış alanı 

gerçekleştireceğini ve yıllık bazda %86 artacağını beklerken, elde edeceği satış hasılatını 

ise 5,118 milyar TL olmasını ve yıllık bazda %69 artış kaydedeceğini beklemektedir. Buna 

bağlı olarak, şirket yönetimi 2020 yılı için net kar hedefini 1,125 milyar TL olarak 

belirlemiş olup, bu tahmin Bloomberg’de yer alan tahmini olan 865 milyon TL’den  30% 

üzerindedir. Dünkü kapanış fiyatlarına göre, Emlak Konut GYO’nun net aktif değerine 

göre %68 iskontolu işlem gördüğünü hesaplamaktayız. 

Global Yatırım Holding – Global Yatırım Holding’in %95,496 oranında bağlı ortaklığı 

olan Naturelgaz’ın halka açılması için SPK’ya başvuruda bulunduğunu açıkladı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Pazartesi günü, mevcut durumda 97,72 seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli 

ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başaramayarak bu bölgeden geri çekilen dolar endeksi, 

dün yeniden bu seviyeye doğru atak yaparak yükselişe geçti. Dolar endeksindeki yükseliş 

ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satış baskıları oluşurken, 

USDTRY paritesindeki yükseliş eğiliminin de sürdüğü görüldü. Parite bugün Asya 

seansında yükselişini 5,94 seviyesine taşıyarak son iki haftanın zirvesine çıktı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9355 seviyesinden işlem görmekte. Dün 

gözlemlenen sert satış baskısı sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu 

sabah saatlerinde dolar karşısında görece olumlu bir performans sergilediğini 

görmekteyiz. TL’nin ise dolar karşısında en iyi performans sergileyen para birimleri 

arasında yer aldığı görülüyor. USDTRY paritesi, hedef bant aralığımız olan 5,9250 – 5,95 

seviyeleri arasında hareket ediyor. Kurun kısa vadede bu seviyeler arasındaki seyrini 

korumasını beklemekteyiz. Kurdaki yükselişin 5,95 seviyesi üzerine ulaşabilmesi için 

günlük grafikte Parabolic SAR göstergesine denk gelen 5,9413 direncinin yukarı yönlü 

kırılması ve kurun bu seviye üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Kurun bu seviyeyi aşması durumunda yükseliş hareketi 5,9750 seviyesine doğru 

hızlanabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD Aralık 

Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Güncel Konut Satışları verileri açıklanacak. 

 

USD/TL  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

EUR/USD 

Kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sormasında bir süre düşüşüne devam 

eden, ancak daha sonra yönünü yukarı çevirerek eski kanalının alt sınırına kadar yükselen 

EURUSD paritesi, bir “Return Move” formasyonu oluşturmuştu (kırmızı ile işaretli bölgede 

formasyon görülebilir). Formasyonun çalışması ile birlikte geçtiğimiz hafta Perşembe 

günü yönünü yeniden aşağı çeviren EURUSD paritesi, düşüş eğilimin korumakta. 

Paritedeki geri çekilme hareketinde dolar endeksinde görülen yükseliş ve teknik 

formasyonlar etkili olmaya devam ediyor. Dün satıcılı seyrini sürdüren ve 1,1185 – 1,1120 

seviyeleri arasında hareket eden EURUSD paritesi, günü düşüşle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1084 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan 

bakıldığında, günlük grafikte “Return Move” formasyonunun çalışması ve paritenin 200 

günlük HO ve yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında aşağı yönlü eğilimini 

sürdürmesi beklenir. Bu çerçevede, geçtiğimiz haftaki analizlerimizde de belirttiğimiz 

üzere, EURUSD paritesindeki gerilemenin kısa vadede 1,10 seviyesine doğru sürmesini 

beklemekteyiz.  

Bugün ABD Aralık Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Güncel Konut Satışları verileri 

açıklanacak. 

 

Return Move – Geri Dönüş hareketi: Yükselen bir trend / kanal kırıldıktan sonra fiyatlar 

tekrar bu trend / kanal çizgisine doğru hamle yaparsa, trend / kanal çizgisi genelde direnç 

noktası olarak algılanır ve fiyatların yönünü tekrardan aşağı çevirmesi beklenir. 

 

 

 

EUR/USD  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

XAUUSD 

Pazartesi günü, mevcut durumda 97,72 seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli 

ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başaramayarak bu bölgeden geri çekilen dolar endeksi, 

dün yeniden bu seviyeye doğru atak yaparak yükselişe geçti. Dün sabah saatlerinde 1560 

seviyesi üzerinde gezinen ons altın, dolardaki kuvvetlenme ile birlikte düşüşe geçerek 

gün boyunca satıcılı bir seyir izledi. Altın fiyatları bugün Asya seansında 1546’lı seviyelere 

kadar gerilemiş olsa da 1550 seviyesi altındaki hareketin kalıcı olmadığını gördük. Dolar 

endeksinde Ocak ayının başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimine rağmen genel 

olarak altına yönelik talebin güçlü seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Cuma akşamı 

açıklanan CFTC tarafından yayınlanan COT raporlarına göre piyasa geneli yön eğilimi 

%87 uzun pozisyona işaret etmekte. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1553,50 seviyesinden işlem görüyor. Ons altın fiyatlarında 

1550 – 1555 bandında önemli bir teknik destek olarak ön plan çıktığını görüyoruz. 

Dolayısı ile fiyatların bu bant üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükseliş 

eğilimini sürdürmesi beklenebilir. Ancak altının 1550 seviyesi altında kalıcı olması 

durumunda kısa vadede aşağıda 1535 seviyesinin hedef alınması söz konusu olabilir.   

Bugün ABD Aralık Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Güncel Konut Satışları verileri 

açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.321 -%0,3 %1,0 %3,1 %11,2 %2,8

DAX 13.556 %0,1 %0,7 %1,8 %10,3 %2,3

FTSE 7.611 -%0,5 -%0,2 %0,4 %1,3 %0,9

Nikkei 23.865 %0,7 %0,5 %0,9 %12,2 %1,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 123.556 %0,8 %1,8 %11,1 %22,2 %8,0

Çin 3.052 -%0,2 -%1,5 %1,3 %5,5 -%0,2

Hindistan 41.324 -%0,5 -%1,3 -%0,9 %8,7 %0,2

Endonezya 6.238 %0,2 -%0,5 -%0,6 -%2,9 -%0,8

Rusya 3.209 -%0,3 %2,5 %6,4 %19,6 %5,4

Brezilya 117.026 -%1,5 -%0,5 %1,7 %12,6 %1,2

Meksika 45.637 -%0,6 %1,9 %2,5 %10,7 %4,8

Güney Afrika 57.976 -%1,5 %0,0 %1,0 -%0,1 %1,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 a.d. %3,7 %2,7 -%11,1 -%6,7

EM VIX 17 a.d. %10,9 %10,2 %2,4 -%4,1

MOVE 50 -%1,4 -%6,8 -%10,3 -%20,3 -%14,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,938 %0,4 %1,0 %0,0 %4,9 -%0,2

Brezilya 4,2136 %0,6 %2,0 %2,8 %12,4 %4,5

Güney Afrika 14,5023 %0,0 %0,7 %1,7 %4,1 %3,6

Çin 6,9058 %0,6 %0,3 -%1,4 %0,3 -%0,8

Hindistan 71,2088 %0,1 %0,5 %0,1 %3,5 -%0,2

Endonezya 13669 %0,2 -%0,1 -%2,3 -%1,9 -%1,4

CDS *

Türkiye 249,1 a.d. -13,7 -35,1 -124,2 -33,1

Brezilya 98,2 0,5 -2,7 -5,0 -29,9 -1,4

Güney Afrika 173,3 a.d. 4,7 8,3 15,3 10,0

Endonezya 61,4 1,5 0,7 a.d. -24,8 a.d.

Rusya 59,7 a.d. -1,0 3,6 -45,3 4,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10,9 -0,2 -0,2 -1,6 -5,3 -1,3

Brezilya %6,8 0,0 0,0 -0,2 -0,5 a.d.

Hindistan %6,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1

Endonezya %6,8 -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 a.d. -0,15 -0,50 -1,41 -1,44

Brezilya %3,6 a.d. -0,05 -0,16 -0,94 -0,14

Güney Afrika %3,8 0,02 0,01 -0,08 -0,25 -0,04

Endonezya %2,9 a.d. -0,04 -0,03 -0,37 -0,03

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,59 -%0,9 %0,2 -%2,3 %3,4 -%2,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,34 a.d. %0,2 -%3,5 %4,9 -%4,5

Altın - USD / oz 1557,9 a.d. %0,9 %5,6 %9,2 %2,3

Gümüş - USD / t oz. 17,808 a.d. %0,4 %4,0 %10,5 -%0,6

Commodity Bureau Index 410,68 a.d. %0,0 %3,1 %1,2 %2,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

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. 

 

 

 

 

 


