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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Pazartesi günü küresel piyasalarda görülen satış dalgası dün etkisini 

yitirerek yerini primlere bıraktı. Bununla birlikte ABD borsaları günü 

yükselişle tamamlarken, Avrupa cephesinde ise borsalar Fransa hariç 

primli seyretti. BİST-100 endeksi ise dünü %0,8’lik yükselişle 1.096 

puandan kapattı. Endeksteki yükselişle sanayi ve hizmet sektörü 

hisselerindeki değerlenme etkili oldu. 

Gelişen ülke para birimlerindeki satış baskısı, güçlü seyrini koruyan 

dolar endeksi paralelinde dün de devam etti. Dolar endeksi yaklaşık 

son iki aydır ilk defa 94 seviyesi üzerine yükselirken, USDTRY paritesi 

ise 7,67 seviyesi üzerini test etti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 568 baz 

puanda sabit kalırken, AOFM dün %10,61 seviyesinde oluştu. Bu sabah 

saatlerindeki görünüme baktığımızda, Asya piyasalarında ve ABD 

endeks vadelilerinde karışık bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 

ABD’de Eylül ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri ve Fed 

Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Koronavirüs Panel Konuşması 

yakından izlenecek. 

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda, dün piyasalarda düşüşün 

tepkisi ile 1095’e doğru başlamasını ve 1095’den yeniden satış baskısı 

gelmesi durumunda dünkü satış dalgasının devamının gelebileceğini 

belirtmiştik.1095 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış ile kapandık. 

Geçen hafta boyunca 1115 direncinin güçlenmesi sonrasında seans içi 

trend içerisinde diplerinde yenilenmesi ile birlikte 1111.8’den bir 

düşen trend oluştu. Bu düşen trend ana kanal desteği ise 1040.4’den 

gerileme gösteriyor. Beklentimiz 1111.8’e doğru tepki hareketinin 

satışla karşılaması ve oluşan seans içi düşen trend ile birlikte hafta 

içerisinde 1040.8’de bulunan düşen kanal desteğine doğru 

gerilemesidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine Eylül ayı borçlanma programını tamamladı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ARENA - Tecno Mobile ile yapılan distribütörlük anlaşması 

▪ DOHOL – DHI sermaye artırımı hk. 

▪ LKMNH - Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete başlaması 

▪ ODAS - Bağlı ortaklığı nezdinde gerçekleşen pay devir işlemi hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Eylül    Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (11 - 18 Eylül)

                 Haftalık Para & Banka İstatistikleri (11 - 18 Eylül)

                 Eylül Reel Sektör Güven Endeksi (RKGE) ve KKO 

                 Para Politikası Kurulu Kararı

25 Eylül    Ağustos Ayı Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.096 %0,8 -%1,4

BIST-30 1.224 %0,9 -%1,4

Banka 1.072 %0,4 -%2,9

Sanayi 1.633 %1,1 %0,0

Hizmet 1.029 %1,4 %0,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 9,75

AOFM 10,61 10,33 9,52

2 yıllık bono faizi 13,78 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,96 13,12 14,19

Kur

USD/TL 7,63 %2,1 %5,7

EUR/TL 8,96 %0,9 %5,0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,29 %1,5 %5,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 184 190 189

Ortalama işlem hacmi * 3,30 3,19 3,37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 9,3x 5,8x

PD/DD 1,00x 0,84x 0,75x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,38x FALSE

FD/Satışlar 0,86x 1,10x 0,91x

FD/FAVÖK 5,9x 7,5x 5,5x

Kar büyümesi -%9,0 -%8,4 %62,3

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,2 %14,3

Temettü verimi %3,3 %2,9 %4,9

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 Eylül ayı borçlanma programını tamamladı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalesinde ROT satışlar dahil toplam 2,5 milyar TL borçlandı. Hazine dün ayrıca 5 yıl 

vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışı  da gerçekleştirerek 816 

milyon TL borçlandı Hazine böylelikle Hazine Eylül ayı borçlanma programını 

tamamladı.  

• Hazine; 7,9 milyar TL’si ay başından bu yana gerçekleştirdiği 4 ihale, 816 milyon 

TL’si ise kira sertifikası doğrudan satışı yoluyla olmak üzere Eylül ayında toplam 

8,7 milyar TL borçlandı. Hazine Eylül ayına ilişkin 10 milyar TL borçlanma 

projeksiyonunda bulunmuştu.  

• Burada Hazine’nin ay sonuna kadar daha önce programda yer almayan ihale / 

kira sertifikası doğrudan satışları gerçekleştirebileceğini belirtmemizde fayda 

var. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arena Bilgisayar – Şirket, dünya çapında cep telefonu, tablet ve aksesuar anlanlarında 

önemli oyunculardan birisi olan Tecno Mobile Limited firması ile; Tecno marka cep 

telefonlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzaladı. 

İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edeceğimiz yıllık cironun 300 milyon 

Türk Lirası üzerinde olması beklenmektedir. İmzalanan distribütörlük anlaşması şirketin 

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle olan yıllıklandırılmış net satış tutarının %7,5’ini 

oluşturmaktadır. 

Doğan Holding – Yönetim Kurulu, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu 

doğrudan bağlı ortaklığı DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile 

mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis etmek suretiyle, Doğan Grubu’nun 

ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık devralma projelerinin 

iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı 

banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda 

yetkilendirilmesine ve bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin 

tamamı nakden karşılanmak üzere, 100.000.000,- Avro tutarında artırılmasına ve 

artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verdi. 

Lokman Hekim – Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma işlemleri 22.09.2020 tarihi itibariyle 

tamamlanmış olup, Yeni Etlik hastanesi sağlık hizmet sunumuna başlamıştır. Şirket, Etlik 

Hastanesi'nin 37 olan yatak kapasitesini %170 artarak 63 yatak ilavesi ile 100 yatak 

kapasitesine yükseltti. Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut 

hastanenin modernizasyon çalışmalarına başlanılmış olup sağlık hizmetlerini ara 

vermeksizin artırarak sürdürmeyi ve 2021 yılının ilk yarısında tam kapasite faaliyete 

geçmeyi planlanmaktadır. 

Odaş Enerji – Şirketten gelen açıklamada, halka arz çalışmalarının yürütüldüğü ve 

şirketin bağlı ortaklığı konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler 

pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir 

alındığı ve böylelikle şirketin Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'de %100 oranında tek pay sahibi 

konumuna geldiği bildirildi. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Gelişen ülke para birimlerindeki satış baskısı, güçlü seyrini koruyan dolar endeksi 

paralelinde dün de devam etti. Dolar endeksi yaklaşık son iki aydır ilk defa 94 seviyesi 

üzerine yükselirken, USDTRY paritesi ise 7,67 seviyesi üzerini test etti. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 568 baz puanda sabit kalırken, AOFM dün %10,61 seviyesinde oluştu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,6650 seviyesinden işlem görüyor. Bu sabah 

saatlerinde gelişen ülke kurlarındaki satıcılı seyir devam ederken, Türk lirasının ise dolar 

karşısında yatay bir seyir izleyerek görece olumlu bir performans sergilediği görülüyor. 

94 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden dolar endeksi ise 94,13 seviyesinden işlem 

görerek güçlü görünümünü koruyor. USDTRY paritesi rekor yüksek seviyelerde 

seyrettiğinden dolayı aşağı yönlü hareketlerde tampon görevi görecek bir destek 

seviyesi veya yükselişlerde sınırlayıcı etkide bulunabilecek bir direnç seviyesi mevcut 

değil. Kısa vadeli teknik göstergeler USDTRY paritesinin bugün içerisinde 7,60 – 7,70 

bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında 

ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Eylül ayına ilişkin açıklanacak olan öncü 

PMI verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Koronavirüs Panel Konuşması 

yakından izlenecek. 

 

 

USD/TL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Eylül 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

EUR/USD 

Yükselişini hızlandıran dolar endeksi, EURUSD paritesi üzerindeki baskıyı artırarak 

paritenin 1,17 seviyesi altına gerilemesine neden oldu. Dün yaklaşık son iki aydır ilk 

defa 94 seviyesi üzerine çıkan dolar endeksi yükselişini üçüncü taşırken, endekste etkili 

olmaya devam eden yükseliş eğilimi paralelinde EURUSD paritesinin de düşüş 

hareketini hızlandırdığı görüldü. Bununla birlikte Ağustos ayının başından bu yana ilk 

defa 1,17 seviyesi altına gerileyen parite, bugün Asya seansında 1,1675 seviyesine kadar 

indi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1685 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafikten de görülebileceği gibi, EURUSD paritesi bu haftaki sert gerileme hareketi ile 

birlikte Temmuz ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış 

bulunuyor. Kanal kırılması hareketi, paritedeki düşüş eğiliminin kısa vadede bir süre 

daha etkili olabileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, paritedeki orta – uzun 

vadeli göstergelerin halen daha yukarı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini ve kısa 

vadeli geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ettiğini belirtmemizde fayda var. Kısa 

vadeli göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,1650 – 1,1750 bandında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında 

ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Eylül ayına ilişkin açıklanacak olan öncü 

PMI verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Koronavirüs Panel Konuşması 

yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

Koronavirüs vakalarındaki artışın yarattığı tedirginlik ortamına rağmen ons altının dolar 

endeksindeki yükseliş nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiği görülüyor. Yükseliş 

eğilimini koruyan dolar endeksi dün yaklaşık son iki aydır ilk defa 94 seviyesi üzerine 

çıkarak yükselişini üçüncü güne taşırken, dolardaki güçlenme ile birlikte yeniden 1900 

seviyesi altına inen ons altın bugün Asya seansında 1882’li seviyeleri test etti. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1888,25 seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta 

içerisinde maruz kaldığı sert satış baskıları ile birlikte Mart ayından bu yana 

sürdürmekte olduğu yükseliş trendini aşağı yönlü kıran ons atlın fiyatlarında kısa vadeli 

düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, kısa vadeli teknik 

göstergelerin ve fiyat formasyonlarının da işaret ettiği üzere, altın fiyatlarının kısa 

vadede 1850 – 1930 bandında harekete etmesini bekliyoruz.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında 

ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Eylül ayına ilişkin açıklanacak olan öncü 

PMI verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Koronavirüs Panel Konuşması 

yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.316 %1,1 -%2,5 -%2,4 %48,2 %2,6

DAX 12.594 %0,4 -%4,7 -%1,3 %44,1 -%4,9

FTSE 5.829 %0,4 -%4,5 -%2,9 %16,7 -%22,7

Nikkei 23.360 -%0,6 -%1,4 %1,3 %40,3 -%1,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.096 %0,8 -%1,4 -%1,2 %30,1 -%4,2

Çin 3.274 -%0,2 -%0,5 -%3,3 %22,8 %7,1

Hindistan 37.734 -%0,8 -%3,4 -%1,8 %45,2 -%8,5

Endonezya 4.934 %0,5 -%2,0 -%6,0 %24,3 -%21,3

Rusya 2.885 %0,7 -%3,2 -%3,7 %28,0 -%5,3

Brezilya 97.294 %0,3 -%3,0 -%4,2 %53,1 -%15,9

Meksika 35.854 %0,9 -%2,8 -%5,9 %8,8 -%17,7

Güney Afrika 53.265 -%0,1 -%5,1 -%4,8 %39,2 -%6,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 27 -%3,3 %5,0 %19,2 -%59,3 %94,9

EM VIX 25 %2,8 %15,0 %18,0 -%64,7 %46,9

MOVE 39 %3,7 -%12,6 -%14,4 -%71,0 -%33,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,6658 %0,5 %2,3 %5,2 %17,1 %28,9

Brezilya 5,4719 %1,1 %3,7 -%2,6 %8,1 %35,8

Güney Afrika 16,8009 %0,1 %2,1 -%2,1 -%4,6 %20,0

Çin 6,7799 -%0,4 %0,0 -%2,0 -%4,5 -%2,6

Hindistan 73,5862 %0,3 -%0,1 -%1,7 -%2,1 %3,1

Endonezya 14785 %0,6 -%0,4 a.d. -%7,4 %6,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,2 a.d. a.d. 0,4 0,2 a.d.

Hindistan %6,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,5

Endonezya %6,9 0,0 0,0 a.d. -1,2 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,1 0,03 0,51 0,23 -1,70 0,94

Brezilya %3,7 0,08 0,31 0,03 -1,42 -0,02

Güney Afrika %4,1 0,09 0,09 0,00 -2,51 0,24

Endonezya %2,2 0,04 0,09 a.d. -1,77 -0,67

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,72 %0,7 %2,9 -%5,9 %54,6 -%36,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 39,6 %0,7 %3,4 -%6,5 %76,5 -%35,1

Altın - USD / oz 1899,3 -%0,1 -%3,0 -%1,8 %27,9 %24,7

Gümüş - USD / t oz. 24,442 %0,6 -%10,6 -%8,6 %97,9 %36,4

Commodity Bureau Index 406,93 -%0,2 %0,3 %5,3 %8,8 %1,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

 

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. 

 

 

 

 

 

 


