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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi dünü %0,3’lük düşüşle 114.139 puandan tamamladı. 

Endeksteki düşüşün genele yayıldığı gözlemlenirken, sanayi ve hizmet 

sektörü hisselerindeki düşüş ön plan açıktı.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel 

Harcamalar ve ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

verileri takip edilecek. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda 

Asya piyasalarının alıcılı seyretmekte olduğunu görüyoruz. ABD 

endeks vadelilerinde ise karışık bir görünüm söz konusu. USDTRY 

paritesi 6,85 seviyesi üzerindeki seyrini korurken, Türkiye 5 yıllık CDS 

primi ise 500 baz puanın üzerine yükselmiş durumda. Bu gelişmeler 

ışığında BIST-100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını 

bekliyoruz. 

Teknik görünüme baktığımızda, BIST-100 endeksinde dün 114.600 

üzerinde dengelenme sağlayamadık, 113.180 desteğine doğru geri 

çekilme ve destek gelen alımlar ile 114.600 altında kapanış 

gerçekleştirdik. Bugün açılış itibariyle 114.600 direncinin zorlanmasını 

bekliyoruz. 114.600 kırılırsa kısa vadeli satış baskısı kalkar ve yeni 

alımlar ile 116.160’da bulunan yükselen ana kanal direncine doğru 

alımlar devam edebilir. 114.600 gün içerisinde kıramadığımız taktirde 

yatay ve satış baskısının devam ettiğini görürüz. Desteğimizde bu 

durumda 113.000 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK politika faizini sabit tutma kararı aldı. 

▪ 12 – 19 Haziran dönemine ilişkin yabancı net portföy hareketleri & 

yerleşiklerin DTH değişimi açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ HUBVC – İştirakin aldığı yatırım hakkında 

▪ KCHOL – Moody’s kredi derecelendirmesi 

▪ ORGE - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinde ilave 

iş alınması 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

29 Haziran   Haziran Ekonomik Güven Endeksi

30 Haziran    Mayıs Dış Ticaret verileri

1 Temmuz    İSO/Markit Haziran PMI verileri

                      İTO Haziran enflasyon verileri 

2 Temmuz    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (19-26 Haz.)

                      Haftalık Para & Banka İstatistikleri (19-26 Haz.)

3 Temmuz    Haziran enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 114.139 -%0,3 %1,5

BIST-30 132.260 -%0,2 %1,9

Banka 129.210 -%0,1 %2,2

Sanayi 145.811 -%0,5 %1,3

Hizmet 104.438 -%0,5 %1,7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 #N/A N/A

AOFM 7,55 7,64 #N/A N/A

2 yıllık bono faizi 8,94 9,86 14,13

10 yıllık bono faizi 11,64 12,05 #N/A N/A

Kur

USD/TL 6,84 %0,0 %0,8

EUR/TL 7,68 -%0,3 %3,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,26 -%0,1 %2,2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 175 175 165

Ortalama işlem hacmi * 4,02 4,20 3,53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9,0x 10,1x 6,3x

PD/DD 1,00x 0,92x 0,83x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,47x 0,43x

FD/Satışlar 0,86x 1,12x 0,92x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%10,7 -%11,2 %60,3

Özsermaye karlılığı %11,9 %9,6 %12,7

Temettü verimi %3,3 %3,1 %4,6

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  

PPK politika faizini sabit tutma kararı aldı  

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %8,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. 

Temmuz 2019’dan beri PPK her toplantıda faiz indirimine gitmişti. Foreks tarafından 

gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre medyan tahminin 25 baz puanlık indirim 

yönünde olduğu takip edilmişti. Kurum tahminimiz de 25 baz puanlık faiz indirimi 

yönünde olsa da, risklerin “herhangi bir değişim” olmaması yolunda olabileceğini dile 

getirmiştik. PPK gelecek aylarda faiz indirimi döngüsüne devam edebilir ve bu 

çerçevede birkaç ölçülü adım gelebilir. Ancak PPK karar notunda geleceğe yönelik 

herhangi bir rehberlik vermediği dikkat çekti. Yılsonu politika faizi tahminimizi %7,5 

seviyesinde koruyor olsak da, PPK’nın bekle-gör duruşu tahminden uzun sürebilme 

ihtimalini de gözardı etmiyoruz.   

• PPK karar notu enflasyon tarafındaki artan temkinliliği öne çıkarıyor.  Sonuç 

olarak “enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika 

faizinin sabit tutulmasına karar verildiği” belirtildi. 

• PPK notunda ayrıca finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit 

akışının sağlıklı işleyişinin devamının büyük önem arz ettiği vurgulandı. Bu 

çerçevede, uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim 

potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma 

sürecine katkı yaptığı belirtildi. 

• Bir sonraki PPK toplantısı 23 Temmuz’da gerçekleşecek. PPK söz konusu 

toplantıda “bekle-gör” duruşunu devam ettirebilir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

12 – 19 Haziran dönemine ilişkin yabancı net portföy hareketleri & 

yerleşiklerin DTH değişimi açıklandı 

Söz konusu hafta içerisinde hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında oldukça sınırlı 

da olsa net yabancı girişleri takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse 

senedi piyasasında net 76 milyon dolar, tahvil piyasasında ise net 77 milyon dolar (repo 

işlemleri hariç) girişler görüldü.  

• Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 3,85 milyar dolar, 

tahvil piyasasında ise 6,6 milyar dolar oldu.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,3 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,5 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,3 seviyesinde 

sabit kaldı. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.      

Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin DTH’larının 0,5 milyar dolar azaldığı 

görülürken, azalışın kurumlar DTH’ındaki 0,78 milyar dolar kadar gerilemeden kaynaklı 

olduğu takip edildi.  

• 12-19 Haziran haftasında hanehalkı DTH’larında ise 0,3 milyar dolar kadar bir 

yükseliş yaşandı. 

• Yılbaşından beri bakıldığında ise hanehalkı DTH’larında 8,6 milyar dolar (altın 

hesapları hariç, EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak) düşüş olduğu 

görüldü. 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Haziran_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Koç Holding - Moody's Koç Holding’in uzun vadeli kredi notunu "B1", görünümünü 

negatif olarak korudu. 

Hub Girişim Sermayesi – Şirketin sermayesinin %5,33'ne sahip olduğu iştiraki The 

Meditation Company GMBH'nin toplam 60 Milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden 15 

Milyon ABD Doları yatırım için anlaşmaya varıldığı açıklandı. 

Orge Enerji - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-

Mahmutbey Metro Projesi'nde, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nden, Acil 

Kaçış Şaftı Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 69.667 EUR+KDV ve 304.194 TL+KDV tutarında 

ilave sipariş alındığı açıklandı. Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 

Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 6.112.061 EUR+KDV ve 3.054.744 TL+KDV 

tutarına ulaştı. İşin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır.  
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda politika faizini 

%8,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz 25 baz 

puanlık bir faiz indirimine gidilme yönündeydi. PPK’nın faiz kararının ardından TL, dolar 

karşısında sert bir şekilde değer kazansa da söz konusu değerlenme kalıcı olamadı. 

USDTRY paritesi, PPK karar açıklamasının ardından 6,8550 seviyesi üzerinden 6,8385’e 

hızlı bir gerileme kaydetti. Ancak, piyasalardaki bozuk risk algısı ve dolar endeksindeki 

yükseliş eğilimi nedeniyle kurdaki düşüş kalıcı olmadı ve kur kısa süre içerisinde yeniden 

6,85 seviyesi üzerine dönüş yaptı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8540 seviyesinden işlem görüyor. Kurda son 

dönemdeki yatay bant hareketinin etkili olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bu sabah 

saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir izlendiğini, Türk 

lirasının ise dolar karışında yatay bir seyir izleyerek orta sıralarda yer aldığını görüyoruz. 

Dolar endeksi ise 97,30 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 500 baz 

puanın üzerine yükselmiş durumda. Teknik formasyonlar ve göstergeler USDTRY 

paritesinin kısa vadede 6,83 – 6,87 seviyeleri arasındaki bant hareketini sürdürebileceğini 

işaret ediyor.  

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

ise ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve ABD Haziran Ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Koronavirüs vakalarında görülen artış ve küresel risk algısındaki bozulma ile birlikte dün 

yükselişini ikinci güne taşıyan dolar endeksi, gün içerisinde 97,59 seviyesine kadar 

yükseldi. Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte baskı altında kalmaya devam eden 

EURUSD paritesi ise gün içerisinde 1,12 seviyesi altını test etti ve günü düşüşle 

tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1225 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,12 – 1,13 bandında hareket edebileceği 

işaret ediyor.  Uzun vadeli teknik görünüme baktığımızda ise, paritenin aylık grafiğinde 

oluşturmuş olduğu ve Mayıs 2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını Haziran 

ayı itibarıyla yukarı yönlü kırmış olduğunu görmekteyiz. EURUSD paritesindeki bu kanal 

kırılması, paritenin 1,12 seviyesi altındaki hareketlerinin kalıcı olmakta zorlanabileceğinin 

ve uzun vadede yukarı yönlü eğilimlerin daha ön planda olabileceğinin sinyalini veriyor. 

Dolayısı ile teknik formasyon ve göstergelerin ürettikleri sinyalleri göz önünde 

bulundurarak EURUSD paritesindeki mevcut düşüş eğiliminin sınırlı kalabileceği ve 

paritenin önümüzdeki dönemde 1,15 seviyesini hedef alabileceği görüşündeyiz.  

Bugün ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve ABD Haziran Ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Düşük risk algısı ve güvenli limanlara yönelik talebin artış kaydetmesi ile birlikte 

beklentilerimiz doğrultusunda dün 1750 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdüren ons altın, 

gün içerisinde 1750 – 1770 seviyeleri arasında hareket etti.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1760 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları geçtiğimiz hafta Cuma günkü yükseliş 

hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Kanal 

kırılması sonrasında Çarşamba günü 1779 seviyesi üzerini test eden ons altında yükseliş 

potansiyelinin korunduğunu görüyoruz. Teknik göstergelerin ürettiği sinyalleri göz 

önünde bulundurduğumuzda altın fiyatlarının kısa vadede 1750 – 1780 seviyeleri 

arasında hareket etmesini bekliyoruz. Altındaki yükseliş hareketinin sürmesi açısından 

1780 direncinin aşılması büyük önem taşıyor. Dolayısı ile bu seviyeyi yakından takip 

edeceğiz. 1780 seviyesinin aşılması durumunda 1800 seviyesinin bir sonraki hedef haline 

gelmesi söz konusu olabilir.  

Bugün ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve ABD Haziran Ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.084 %1,1 -%1,0 %3,1 -%4,8 -%4,6

DAX 12.178 %0,7 -%0,8 %5,9 -%8,4 -%8,1

FTSE 6.147 %0,4 -%1,2 %1,3 -%19,5 -%18,5

Nikkei 22.260 %1,2 %0,2 %5,9 -%5,8 -%4,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114.139 -%0,3 %1,5 %10,8 %0,4 -%0,2

Çin 2.980 %0,3 %1,5 %5,7 -%0,1 -%2,3

Hindistan 34.842 %1,0 %1,3 %14,9 -%14,5 -%14,7

Endonezya 4.897 %0,1 -%0,8 %5,9 -%22,5 -%22,2

Rusya 2.761 -%1,1 %0,8 %0,2 -%8,9 -%9,4

Brezilya 95.983 %1,7 -%0,1 %12,3 -%18,1 -%17,0

Meksika 37.735 -%0,5 %0,3 %4,2 -%14,8 -%13,3

Güney Afrika 53.914 -%1,0 -%0,1 %6,5 -%5,8 -%5,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 32 -%4,8 -%2,2 a.d. a.d. %133,8

EM VIX 31 -%5,9 -%8,5 a.d. a.d. %78,3

MOVE 52 -%6,0 -%6,5 a.d. a.d. -%11,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8596 %0,0 %0,0 %0,7 %15,6 %15,3

Brezilya 5,3627 %0,3 -%0,3 -%1,5 a.d. %33,1

Güney Afrika 17,149 -%1,3 -%1,9 -%2,8 %21,1 %22,5

Çin 7,0782 %0,3 -%0,1 -%0,8 %1,0 %1,7

Hindistan 75,6687 -%0,1 -%0,6 a.d. a.d. %6,0

Endonezya 14175 %0,3 %0,7 a.d. a.d. %2,2

CDS *

Türkiye 500,8 4,3 22,1 a.d. a.d. 218,7

Brezilya 261,8 -1,6 -2,6 -47,4 158,5 162,2

Güney Afrika 308,6 5,7 19,2 a.d. a.d. 145,3

Endonezya 132,2 5,8 6,4 -52,2 a.d. a.d.

Rusya 102,1 4,4 7,0 a.d. a.d. 47,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,3 a.d. 0,4 a.d. 0,3 a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,1 a.d. a.d. -0,7

Endonezya %7,2 0,1 0,0 a.d. a.d. 0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,05 0,21 a.d. a.d. 0,64

Brezilya %4,9 -0,04 -0,07 a.d. a.d. 1,18

Güney Afrika %4,4 0,12 0,23 -0,47 0,57 0,59

Endonezya %2,6 0,02 -0,01 a.d. a.d. -0,30

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,05 %1,8 -%1,1 %15,5 a.d. -%37,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,72 %1,9 -%0,3 a.d. a.d. -%36,6

Altın - USD / oz 1762,1 -%0,2 %2,2 a.d. a.d. %15,7

Gümüş - USD / t oz. 17,895 %1,3 %2,2 a.d. a.d. -%0,1

Commodity Bureau Index 362,01 %0,2 -%0,4 a.d. a.d. -%9,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

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

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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: 
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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. 

 

 

 

 

 


