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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Cuma gününü %0,28 değer artışı ile 101.849 seviyesinden kapatan 

BİST-100 endeksinde haftalık değer artışı %4,9 oldu. Haftalık bazda 

incelediğimizde alımların genele yayıldığını görüyoruz. 

Bu hafta veri takvimi açısından göreceli olarak hafif olacak olup, 

Perşembe günü düzenlenecek olan TCMB PPK toplantısı ve AMB 

faiz kararı yatırımcıların takip edecekleri en önemli konu başlıkları 

olacaktır. Öte yandan İran ile ilgili gelişmeler özellikle petrol 

fiyatları üzerindeki etkileri çerçevesinde yakından takip edilecek. Ek 

olarak, 2Ç19 mali tablolarının yayınlanmaya başlamasıyla birlikte 

hisse bazlı hareketliliğin artabileceğini düşünüyoruz. Haftanın ilk 

işlem gününde küresel piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarının 

hafif satıcılı işlem takip ederken, ABD vadelilerinde aksine olumlu 

bir resim dikkat çekiyor. Dolar endeksinin ise 50 baz puan yerine 25 

baz faiz indirimi beklentilerinin daha güç kazanması ile beraber 

97,2 seviyesine doğru bir yükseliş kaydettiği takip ediliyor. Söz 

konusu yükselişin ise GOÜ para birimleri üzerinde satıcılı bir seyri 

beraberinde getirdiği görülüyor.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Cuma günü 100.000’de 

bulunan uzun vadeli düşen kanalın zayıf bir şekilde kırılmasından 

dolayı 120.700/103.100 direnç bölgesinin kırılmasını 

beklemediğimizi belirtmiştik. Nitekim 102.900’den gelen satışlar 

etkili oldu. Kısa vadede gelen satışlar sonrasında 100.000/103.000 

aralığında bir güç toplama ve ardından yeniden 103.000 denemesi 

gerçekleşebilir.  Cuma günkü satışlar sonrasında seans içi aşırı alım 

bölgesinden çıktık ve realizasyon ile birlikte dengelenme 

fiyatlamasına geçtik. Cuma günü sonrasında satışlar 101.000’ne 

doğru gelse de dengelenmenin olacağını ve hafta içerisinde 

yeniden 105.000/106.000’ni hedefleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu 

sabah Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir başlangıç olmasını 

bekliyoruz. 

Şirket Haberleri 

▪ ABD Suriye Özel temsilcisi Jeffrey Türkiye’de görüşmelerde 

bulunacak. 

▪ İhracat Ana Planı’nın Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. 

Şirket Haberleri 

▪ BDDK 12 Temmuz haftasına ait bankacılık verilerini açıkladı. 

▪ Fitch Rating’s 14 Türk bankasının uzun dönemli döviz 

cinsinden kredi notunu düşürdü ve görünümü negatif olarak 

belirledi.  

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Temmuz    Temmuz Tüketici Güven Endeksi

25 Temmuz    Para Politikası Kurulu toplantısı

                        Temmuz RSGE ve KKO

                        Haftalık yabancı portföy istatistikleri (12-19 Tem)

                        Haftalık Para & Banka İstatistikleri (12-19 Tem)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,849 %0.3 %4.9

BIST-30 128,618 %0.3 %5.2

Banka 146,650 -%0.8 %4.5

Sanayi 115,571 %1.1 %5.4

Hizmet 75,183 %0.2 %3.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 23.89 23.89 23.78

2 yıllık bono faizi 17.68 17.76 21.84

10 yıllık bono faizi 16.15 16.74 17.83

Kur

USD/TL 5.63 -%1.1 -%3.8

EUR/TL 6.33 -%1.2 -%3.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.98 -%1.1 -%3.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 157 149 140

Ortalama işlem hacmi * 1.56 1.38 1.36

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 7.1x 5.4x

PD/DD 0.93x 0.94x 0.82x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.59x 0.52x

FD/Satışlar 1.00x 1.00x 0.88x

FD/FAVÖK 5.7x 5.6x 4.7x

Kar büyümesi %14.4 -%0.2 %30.3

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %14.1

Temettü verimi %4.6 %4.1 %5.4

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 

ABD Suriye Özel temsilcisi Jeffrey Türkiye’de görüşmelerde 

bulunacak 

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin 

güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi. 

Buna ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel 

Temsilcisi James Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi. Jeffrey 

başkanlığındaki heyetin 22-23 Temmuz’da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.  

İhracat Ana Planı’nın Ağustos’ta açıklanması bekleniyor  

Ticaret Bakanı Pekcan planın üzerinde çalıştıklarına vurgu yaparak, Ağustos içerisinde 

kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını belirtti. Pekcan dünya ekonomisindeki 

yavaşlama hakkında değerlendirme yaparken, pazar çeşitlendirmesi vurgusunda 

bulundu. Bu çerçevede yeni pazarlar ve yeni ürünler nasıl gerçekleştirilebilir 

noktasında çalışmaların yapıldığı belirtildi.  

 

Şirket Haberleri 

BDDK 12 Temmuz haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Kur etkisinden 

arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesindeki (Trend Büyümesi) 12 Temmuz haftasında 

%2,8 büyüme kaydetti. Sektör detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyümenin 

%4,5’dan %5’e yükseldiğini, özel bankalarında büyümenin ise %1,1 olarak gerçekleştiği 

görülüyor. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari krediler ise aynı hafta içerisinde 

sektör genelinde %2,5 artış gösterdi. Kamu bankalarında ticari kredi büyümesi %5 olarak 

gerçekleşirken, özel bankalarda %1,3 daralma yerini %0,4 büyümeye bıraktı. Kur 

etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü 

genelinde %4 olurken; kamu bankalarındaki büyüme %4,6, özel bankalardaki büyüme ise 

%3,3 oldu. Mevduat tarafında ise büyüme, sektör genelinde 13 haftalık kur etkisinden 

arındırılmış ortalamalarda %10,6’lık yükseliş kaydetti. Sektör detayına baktığımızda; kamu 

bankalarında %13, özel bankalarda ise %9’luk bir yükseliş dikkat çekti. 

Fitch Rating’s 14 Türk bankasının uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu 

düşürdü ve görünümü negatif olarak belirledi. Hatırlanacağı üzere, derecelendirme 

kuruluşu 12 Haziran 2019’da Türkiye’nin ülke kredi notunu düşürmüştü. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Cuma günü yaptığı konuşmasında, faiz indiriminin 

mevcut durumda gerekil olmadığını belirterek Fed’in sabırlı davranması gerektiğini ifade 

etti -- Rosengren’in bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunuyor. Rosengren, belirsizliklerin ve 

aşağı yönlü risklerin farkında olduğunu, ancak söz konusu risklerin 2008'in sonundan bu 

yana ilk faiz indirimini gerektirecek kadar güçlü olmadığını ifade etti. Rosengren’in 

açıklamaları sonrasında piyasalarda Fed’in Temmuz ayı toplantısında 50 baz puanlık bir 

indirime gideceğine yönelik beklentiler azalırken, 25 baz puanlık bir indirim 

gerçekleşeceğine yönelik olasılıklarda artış görüldü. Bunun sonucunda dolar endeksinin 

önemli ölçüde değer kazandığını ve 96,60’lı seviyelerden 97,20 seviyesi üzerine çıktığını 

gördük. ABD Başkanı Trump’ın Perşembe günkü açıklamaları ile birlikte 5,61’li seviyelere 

gerileyen USDTRY paritesi ise, dolar endeksindeki güçlenme sonrasında yeniden 5,65 

seviyesi üzerine yerleşti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,68 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu sabah 

saatleri itibarıyla 97,15 seviyesi üzerinde hareket etmekte olan dolar endeksi, görece 

güçlü görünümünü sürdürüyor. Petrol fiyatlarında ise İran Körfezi’ndeki kriz ile birlikte bir 

yükseliş eğilimi olduğunu ve söz konusu yükselişin TL varlıkları üzerinde baskı yaratma 

potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Bu gelişmelerin de etkisi ile birlikte, USDTRY paritesinin 

5,60 seviyesi altına gerilemekte başarısız olacağına yönelik beklentimizi sürdürmekteyiz. 

Teknik göstergelerin kurun bugün içerisinde 5,63 – 5,70 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğine işaret ediyor.  

Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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EUR/USD 

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Cuma günü yaptığı konuşmasında, faiz indiriminin 

mevcut durumda gerekil olmadığını belirterek Fed’in sabırlı davranması gerektiğini ifade 

etti -- Rosengren’in bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunuyor. Rosengren’in açıklamaları 

sonrasında dolar endeksinin önemli ölçüde değer kazandığını ve 96,60’lı seviyelerden 

97,20 seviyesi üzerine çıktığını gördük.  Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte 1,1284 

seviyesinden 1,1203 seviyesine gerileyen EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,1218 

seviyesi civarında hareket ediyor. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1215 seviyesi civarında hareket ediyor. Kısa 

vadeli teknik gösterge ve formasyonları incelediğimizde, paritenin kısa vadede 1,12 

seviyesi altını hedef alabileceğini görüyoruz. Bu noktada, 1,12 seviyesinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda paritedeki düşüş eğiliminin hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. 

Euro Bölgesine yönelik artan riskler, Avrupa Merkez Bankası’nın Christine Lagarde 

başkanlığında güvercin tavrını sürdürebileceği -- hatta maliye politikasının da ekonomiyi 

canlandırma çabalarına dahil olabileceği beklentisi -- ve piyasalarda Fed’in faiz 

indireceğine yönelik güçlü fiyatlamaların dolar endeksi üzerinde bir yükseliş potansiyeli 

oluşturabileceği gibi beklentiler, EURUSD paritesindeki düşüş eğiliminin önümüzdeki 

dönemde 1,12 seviyesi altına doğru devam edebileceğini işaret ediyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan 

Avrupa Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. 
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XAUUSD 

Ons altındaki düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını ve fiyatların kısa 

vadede 1450$ seviyesini hedef almasını beklediğimizi bültenlerimizde sıklıkla ifade 

ediyorduk. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, ons altının günlük 

grafiğinde oluşmuş olan üçgen formasyonunu yakından izlenmesi gerektiğini, zira bir 

devamlılık formasyonu olan üçgen formasyonunun çalışması durumunda altındaki 

yükseliş eğiliminin 1450 seviyesine doğru sürebileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz 

hareketi gerçekleştirerek 1450 seviyesi üzerine yükselen ons altın, Cuma günü Asya 

seansında 1453$ seviyesini test ederek Mayıs 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini test 

etti.  

Beklediğimiz üzere 1450 seviyesi üzerine çıkan ons altın, dolar endeksinde Cuma günü 

görülen sert yükseliş ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri vererek aşağı yönlü bir 

düzeltme gerçekleştirdi.  Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Cuma günü yaptığı 

konuşmasında, faiz indiriminin mevcut durumda gerekil olmadığını belirterek Fed’in 

sabırlı davranması gerektiğini ifade etti -- Rosengren’in bu yıl FOMC’de oy hakkı 

bulunuyor. Rosengren’in açıklamaları sonrasında piyasalarda Fed’in Temmuz ayı 

toplantısında 50 baz puanlık bir indirime gideceğine yönelik beklentiler azalırken, 25 baz 

puanlık bir indirim gerçekleşeceğine yönelik olasılıklarda artış görüldü. Bunun sonucunda 

dolar endeksinin önemli ölçüde değer kazandığını ve 96,60’lı seviyelerden 97,20 seviyesi 

üzerine çıktığını gördük. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte 1453 seviyesinden 

yönünü aşağı çeviren ve 1420 seviyesine kadar gerileyen ons altın, bu sabah saatlerinde 

1428 seviyesi civarında seyrediyor. Bu noktada ons altının 1428 seviyesi altında kalıcı bir 

seyir izlemesini beklememekteyiz. Altının kısa vadede 1428 – 1440 seviyeleri arasında 

seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise 1450 seviyesi üzerinin yeniden hedef 

alabileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.    

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,977 -%0.6 -%1.2 %0.9 %13.1 %18.7

DAX 12,260 %0.3 -%0.5 -%0.6 %10.5 %16.1

FTSE 7,509 %0.2 %0.0 %1.4 %8.8 %11.6

Nikkei 21,467 %2.0 -%0.8 %1.0 %4.1 %7.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,849 %0.3 %2.5 %8.3 %2.2 %11.6

Çin 2,924 %0.8 -%0.2 -%2.6 %13.4 %17.3

Hindistan 38,337 -%1.4 -%1.0 -%2.2 %5.2 %6.3

Endonezya 6,457 %0.8 %1.3 %2.2 -%0.2 %4.2

Rusya 2,701 -%0.1 -%2.8 -%2.2 %9.4 %14.0

Brezilya 103,452 -%1.2 -%0.4 %1.4 %8.8 %17.7

Meksika 41,607 %0.0 -%2.4 -%4.4 -%4.9 -%0.1

Güney Afrika 58,249 %0.7 %1.7 -%1.2 %7.7 %10.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %6.8 %16.6 %0.8 -%18.8 -%43.2

EM VIX 16 %2.1 %2.5 -%11.6 -%12.7 -%35.1

MOVE 64 %1.2 %1.7 -%10.5 %18.7 -%4.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.6591 %0.7 -%1.1 -%2.3 %6.2 %7.0

Brezilya 3.7492 %0.7 %0.3 -%2.4 -%0.1 -%3.2

Güney Afrika 13.9358 %0.7 -%0.2 -%2.7 %0.6 -%2.9

Çin 6.8821 %0.0 %0.0 -%0.3 %1.5 a.d.

Hindistan 68.8062 -%0.2 %0.2 -%1.3 -%3.3 -%1.4

Endonezya 13938 -%0.2 -%0.5 -%2.3 -%1.7 -%3.1

CDS *

Türkiye 373.3 -9.7 -36.9 -84.0 40.4 11.7

Brezilya 128.1 -2.0 -1.2 -30.8 -45.8 -79.4

Güney Afrika 158.1 0.2 -3.7 -25.8 -41.3 -64.9

Endonezya 86.2 -1.1 -0.5 a.d. -38.7 -51.2

Rusya 105.0 -1.1 -3.3 -9.6 -27.9 -48.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.2 -0.6 -1.1 -1.7 0.1 -0.3

Brezilya %7.3 0.0 0.0 -0.5 -1.8 a.d.

Hindistan %6.4 0.0 -0.1 -0.5 -0.9 -1.0

Endonezya %7.1 0.0 -0.1 -0.4 -0.9 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.1 -0.12 -0.45 -0.71 0.19 -0.02

Brezilya %4.5 0.00 -0.02 -0.29 -1.19 -0.64

Güney Afrika %4.0 0.00 -0.13 -0.33 -1.08 -1.08

Endonezya %3.2 -0.02 -0.07 -0.22 -1.14 -1.31

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.47 %0.9 -%6.4 %1.1 -%0.4 %16.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.63 %0.6 -%7.6 %3.5 %3.4 %22.5

Altın - USD / oz 1426.7 -%0.1 %1.0 %6.1 %11.2 %11.3

Gümüş - USD / t oz. 16.117 %0.0 %6.3 %7.7 %4.7 %3.7

Commodity Bureau Index 405.77 %0.5 %0.0 -%1.5 -%1.3 -%0.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 


