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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bir önceki gün öğleden sonra yoğunlaşan satışların da ivmesiyle dün 

sabaha BİST-100 tarafında satıcılı bir başlangıç yapıldı. Daha sonra Çin 

kaynaklarından geldiği iddia edilen ABD tahvilleri alımı konusunda fazla 

istekli olmadıklarını belirten açıklamalar ile beraber bütün gelişmekte olan 

ülkeler çerçevesinde satışların yoğunlaştığı görüldü. 

Söz konusu açıklamalar sonrasında artışını hızlandıran ABD tahvil 

faizlerinin global faiz hadleri üzerinde etkisi TL varlıklar tarafında da 

kendini hissettirdi. Ancak akşam saatlerinde Çin yetkililerinden gelen 

yalanlama haberleri sonrasında gerek kurda yaşanan yükselişin durulduğu 

gerekse ABD tahvilleri tarafında geri çekilmenin yaşandığı dikkat çekiyor. 

Özellikle yarın Türkiye saatiyle 16:30’da gelecek olan ABD enflasyon 

verileri öncesinde piyasalar açısından nispeten temkinli bir pozitif trendin 

görülebileceğini düşünüyoruz.  

ABD vadelileri tarafında olumlu bir görünüm mevcut. Brent petrol halen 

69 dolar sınırında devam ederek TL varlıklar için bir risk faktörü olarak ön 

plana çıkıyor. Ancak dünkü satışlar sonrasında BİST tarafında bugün tepki 

alımlarıyla başlamayı bekliyoruz.  

BIST kısa vadeli yükselen trend sonrasında 115.000’de oluşan taban 

oluşumunu da aşağı yönde kırdı. Taban oluşumu bundan sonra daha alt 

seviyelerde oluşabilir. 120.000 hala ulaşılabilir hedef olmak ile birlikte 

127.000 seviyeleri artık bu gerileme ile öngörülebilir olmaktan çıktı. 113.000 

son düzeltme seviyesinden gelen tepki ile dün tamamladık. 114,000 seans 

içi düşen trend direnci olarak karşımıza çıkıyor. Dün BIST zorladı ama 

geçemedi. 114,000 üzerinde kapanış düşüşü durdurur ve 115.000 yeniden 

zorlanır. Bu olasılığın yüksek olduğunu görüyoruz ama 115.000 yeniden 

kırılıp kırılmayacağını görmek gerekiyor. BIST 114.000’nin üzerinde bugün 

kapatamadığı taktirde 111.800 seviyesi, 115.000’nin kıramadığı taktirde 

113.000-115.000 bandında hareket edebilir.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün 29 Aralık – 5 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve haftalık para ve banka istatistikleri verilerini takip 

ediyor olacağız. 

Şirket Haberleri 

▪ Akbank –  Takipteki kredi alacakları portföyünden 774 milyon TL 

tutarındaki kısmını 36 milyon TL bedel karşılığında üç varlık 

yönetim şirketine sattı. 

▪ Goodyear – Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri başladı. 

▪ Sinpaş GYO – Sancaktepe’de kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi 

imzaladı. 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Ocak      Kasım Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                   TCMB Ocak Beklenti Anketi

15 Ocak      Ekim İşgücü İstatistikleri

16 Ocak      Hazine İhalesi (12 ay)

18 Ocak      Haftalık Portföy Hareketleri (5 - 12 Ocak)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (5 - 12 Ocak)

                    PPK Toplantısı

19 Ocak      Fitch Türkiye Değerlendirmesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 113,589 -%1.2 -%2.1

BIST-30 138,731 -%1.4 -%2.8

Banka 166,922 -%0.9 -%3.2

Sanayi 130,304 -%1.3 -%1.1

Hizmet 80,795 -%1.7 -%2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.44 13.41 13.32

10 yıllık bono faizi 11.78 11.67 11.75

Kur

USD/TL 3.78 %0.6 -%1.8

EUR/TL 4.53 %0.0 %0.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.15 %0.3 -%0.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 226 230 210

Ortalama işlem hacmi * 2.10 2.26 1.89

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.3x 7.4x

PD/DD 1.10x 1.23x 1.10x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.74x 0.66x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.21x

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %61.9 %11.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.6

Temettü verimi %2.9 %4.1 %4.3

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 

Saat 14:30’da Haftalık yabancı portföy hareketleri & Haftalık 

para ve banka istatistikleri açıklanacak 

Bugün 29 Aralık – 5 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve haftalık 

para ve banka istatistikleri verilerini takip ediyor olacağız.  

• 2017 yılında hisse senedi piyasasında toplam 3,34 milyar, bono piyasasında 

ise 6,9 milyar dolarlık bir yabancı girişi yaşandı. 

• TCMB brüt döviz rezervleri: 84,11 milyar dolar (29 Aralık)  

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 201,1 milyar dolar (29 Aralık) -- 

yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki artışın 22-29 Aralık haftasında durduğu 

dikkat çekiyor. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank –  Takipteki kredi alacakları portföyünden 774 milyon TL tutarındaki kısmını 36 

milyon TL bedel karşılığında üç varlık yönetim şirketine sattı. Yapılan işlemin takipteki 

Krediler oranına 42 baz puan olumlu etki yapmasını tahmin etmekteyiz. 

Goodyear – Şirketten gelen açıklamada, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası 

(Lastik-İş) ile Goodyear arasında İzmit ve Adapazarı Fabrikalarında çalışan işçilerin ücret 

ve sosyal haklarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11.01.2018 tarihi 

itibariyle başlanacağı bildirildi. 

Sinpaş GYO – Şirket İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mahallesi'nde yer alan 16.400 

m² yüzölçümlü 258 nolu Parsel ve 31.166,98 m² yüzölçümlü 260 nolu Parsel için kat 

karşılığı satış vaadi sözleşmesi yaptığını açıkladı. Sözleşme uyarınca Sinpaş GYO payı 

70/100, arsa sahibinin payı ise 30/100 olacaktır.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün Çin yetkililerinin, ABD tahvil piyasasını daha az beğendiklerine ve ABD tahvili 

alımlarını yavaşlatma ya da durdurma tavsiyesinde bulunduklarına yönelik gelen haberler 

gelişen ülke piyasalarında sert satış baskıları oluşturdu. Dünya’da elinde en fazla ABD 

tahvili bulunduran ülke olan Çin’den böyle bir haber gelmesi sonrasında ABD 10 yıllık 

tahvil faizindeki yükseliş devam etti ve faizler %2,59’un üzerine çıktı.  Haber sonrasında 

dolar endeksinde oluşan sert satış baskısına rağmen, USDTRY paritesinin 3,80 seviyesi 

üzerine çıktığı görüldü. Bu haftaki analizlerimizde sıklıkla, dolar endeksindeki yükseliş 

hareketinin teknik bir düzeltme olduğunu ve endeksin yeniden yönünü aşağı çevirerek 

kazançlarını geri verebileceğini belirtiyorduk. Bu beklentimiz temelinde de kurun 3,70 – 

3,75 bandına bir dönüş gerçekleştirebileceğini ifade etmiştik. Ancak, dolar endeksindeki 

düşüş beklentimiz doğrulanmış olsa da, ABD tahvillerindeki sert satış hareketi gelişen 

ülke para birimlerinin de, Türk lirası ve Güney Afrika randı öncülüğünde sert satış 

baskılarına maruz kalmasına neden oldu. Çin cephesinden gelen haber sonrasında 

piyasalarda ABD tahvillerinde büyük montanlı bir satış baskısı oluşacağı ve faizlerin de 

yukarı yönlü baskılanacağı beklentisi oluştu. Faizlerdeki yükseliş beklentisi ise gelişen 

ülke piyasalarına sert satış getirdi. Ancak, son gelen haberlere göre Çin Devlet Döviz 

Kurumu yetkilileri, dün Çin’in ABD tahvillerini daha az cazip bulduğuna yönelik çıkan 

haberlerin yanlış kaynağa dayanabileceğini belirterek, çıkan haberleri kısmen yalanladı. 

Bunun üzerine bu sabah saatlerinde kurda hafif bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz. 

Bu noktada kurun bugün içerisinde 3,80 seviyesi altına hareket etmesini beklemekteyiz. 

Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde kurda 3,77 seviyesine doğru bir geri 

çekilme hareketi görülebilir. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,7901 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,80 seviyesi 

direnç, 3,7880 seviyesi ise destek konumunda. 3,80 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8155, 3,7880 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7800. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün Çin yetkililerinin, ABD tahvil piyasasını daha az beğendiklerine ve ABD tahvili 

alımlarını yavaşlatma ya da durdurma tavsiyesinde bulunduklarına yönelik gelen haberler 

gelişen ülke piyasalarında sert satış baskıları oluşturdu. Dünya’da elinde en fazla ABD 

tahvili bulunduran ülke olan Çin’den böyle bir haber gelmesi sonrasında ABD 10 yıllık 

tahvil faizi sert bir şekilde yükselirken, dolar endeksinin 92 seviyesi altına kadar gerilediği 

görüldü. Dün Çin cephesinden gelen haberlerin ardından dolar endeksinde görülen 

yükseliş, EURUSD paritesini 1,2017 seviyesine kadar taşıdı. Ancak, eski yükseliş kanalının 

sınırına denk gelen bu seviyenin yukarısına çıkamayan ve kazançlarının büyük kısmını 

geri veren parite, bu sabah saatlerinde Çin yetkililerinin dün gelen haberlerin yanlış 

kaynağa dayandığını iddia etmelerinin üzerine 1,1950 seviyesi civarında dalgalı bir seyir 

izliyor. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) toplantı tutanakları önemli olacak.  Bu noktada, ECB tutanaklarında 

büyüme ve enflasyona yönelik endişeli bir tutum görülmesi durumunda – ki son 

toplantıda yapılan açıklamalar bu tondaydı – euronun dolar karşısında şu anda 

sergilemekte olduğu düşüş hareketi hızlanabilir ve EURUSD paritesi 1,18’li seviyelere 

gerileyebilir. Ancak, gerek Almanya’da devam eden koalisyon görüşmeleri ile birlikte 

eurodaki yükseliş potansiyelinin korunuyor olması, gerekse de Avrupa Merkez Bankasının 

piyasadaki “parasal genişlemenin süreceği” algısından rahatsızlık duyan banka üyelerinin 

parasal genişlemeyi bitirecekleri tarihe kara verme yönündeki adımları EURUSD 

paritesindeki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceği ihtimalini doğuruyor. 

Dolayısı ile paritedeki yükseliş potansiyelinin orta vadede devam edebileceğini 

düşünmekle birlikte, EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini 

düşünüyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1950 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 seviyesi destek, 1,1960 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1960 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1984, 1,1915 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1887. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün Çin yetkililerinin, ABD tahvil piyasasını daha az beğendiklerine ve ABD tahvili 

alımlarını yavaşlatma ya da durdurma tavsiyesinde bulunduklarına yönelik gelen haberler 

gelişen ülke piyasalarında, ABD tahvillerinde ve dolar endeksinde sert satış baskıları 

oluşturdu. ABD tahvillerine gelen satış ile birlikte yükselen faizler, küresel piyasalarda 

riskli varlıklara ve hisse senetlerine olan talebi azaltırken, altın gibi güvenli limanlara 

yönelik talebin arttığı görüldü. Böylelikle dün 1327 seviyesi üzerine çıkan altın, Eylül 

ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Ancak, son gelen haberlere göre Çin 

Devlet Döviz Kurumu yetkilileri, dün Çin’in ABD tahvillerini daha az cazip bulduğuna 

yönelik çıkan haberlerin yanlış kaynağa dayanabileceğini belirterek, çıkan haberleri 

kısmen yalanladı. Bunun üzerine bu sabah saatlerinde altında hafif bir geri çekilme 

yaşandığını görüyoruz. Bu noktada atın fiyatlarının kısa vadede 1300 seviyesi üzerindeki 

seyrini koruyacağını düşünmekle birlikte, altındaki düşüş hareketlerinin düzeltme orak 

sınırlı kalacağı görüşündeyiz Dolayısı ile altın fiyatlarının bir süre 1300 – 1325 seviyeleri 

arasında dalgalı bir seyir izlemesini, 1325 seviyesinin kalıcı olarak aşılması durumunda ise 

altının önümüzdeki dönemlerde 1350 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. Altındaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1317,72 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1317,07 seviyesi destek 1320 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1320 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1325, 1317,07 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1314,34. 

 

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 2,748 -%0.1 %1.3 %3.3 %13.3 %2.8

DAX 13,281 -%0.8 %2.3 %1.2 %6.8 %2.8

FTSE 7,749 %0.2 %1.0 %4.0 %5.7 %0.8

Nikkei 23,788 -%0.3 %4.1 %3.4 %17.4 %4.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 113,589 -%1.2 -%2.1 %4.1 %10.1 -%1.5

Çin 3,422 -%0.4 %0.7 %2.6 %6.5 %3.1

Hindistan 34,433 %0.0 %1.4 %2.9 %8.5 %1.1

Endonezya 6,371 %0.2 %1.4 %5.9 %10.5 %0.4

Rusya 2,232 %0.3 %5.8 %3.9 %15.2 %5.8

Brezilya 78,201 -%0.8 %0.3 %7.4 %22.5 %2.4

Meksika 48,785 -%1.8 -%2.0 %2.3 -%3.4 -%1.2

Güney Afrika 59,980 -%0.2 %0.6 %3.4 %14.5 %0.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.6 %7.3 %5.1 -%11.6 -%30.1

EM VIX 17 -%0.4 %4.1 %8.0 %2.9 -%26.0

MOVE 49 %4.0 %3.3 %5.6 -%7.5 -%31.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7998 %0.8 %0.5 -%1.0 %5.3 %7.8

Brezilya 3.2354 -%0.4 -%0.1 -%2.1 -%0.6 -%0.4

Güney Afrika 12.4359 %0.7 %0.6 -%8.6 -%7.8 -%9.5

Çin 6.5082 -%0.3 %0.1 -%1.7 -%4.3 -%6.3

Hindistan 63.5975 -%0.2 %0.1 -%1.2 -%1.5 -%6.4

Endonezya 13436 %0.0 -%0.3 -%0.9 %0.3 -%0.3

CDS *

Türkiye 164.4 1.0 1.3 -22.7 -21.0 14.0

Brezilya 147.0 1.2 -7.5 -14.0 -53.1 -22.5

Güney Afrika 148.4 1.4 -8.3 -22.8 -34.5 a.d.

Endonezya 77.3 0.3 -8.1 -8.7 -20.7 -4.7

Rusya 112.4 -1.9 -4.4 -10.2 -44.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.1 2.0 -0.2 1.0 0.4

Brezilya %10.0 0.0 a.d. -0.3 -0.5 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 -0.2

Hindistan %7.3 -0.1 -0.1 0.1 0.8 0.7

Endonezya %6.2 0.1 0.0 -0.3 -0.9 -1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 0.03 0.01 -0.02 -0.39 -0.99

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 -0.38

Endonezya %3.5 a.d. a.d. a.d. -0.27 -0.77

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 69.2 %0.6 %2.0 %7.0 %47.6 %21.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.57 %1.0 %3.1 %9.6 %43.2 %18.3

Altın - USD / oz 1319.3 %0.4 %0.1 %6.1 %8.7 %14.6

Gümüş - USD / t oz. 17.035 %0.1 -%1.3 %8.5 %9.4 %6.5

Commodity Bureau Index 441.15 %0.3 %1.4 %2.8 -%1.3 %4.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ocak 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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. 

 

 


