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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %1 

değer artışı ile 101.097 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde 2 yıllık bono ihalesi yapılacak önemli olup, 

ihaledeki borç çevirme oranı önümüzdeki hafta yapılacak olan bono 

ihaleleri için bir işaret oluşturacaktır. Yurtdışında ise, 17:00’de ABD’de 

açıklanacak olan Mayıs ayı Yeni İş İmkanları verilerinin yatırımcılar 

tarafından yakından takip edilecektir. Bu haftanın en önemli gündem 

maddesi ise Fed Başkanı Yellen’ın yarın Senato karşısında yapacağı 

yarıyıl sunumu olacak.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasalarında hafif alıcılı bir 

seyir söz konusu iken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

değer kaybettiğini ve özellikle Güney Afrika Rand’ın olumsuz yönde 

ayrıştığını görüyoruz. Vadeli işlemler cephesinde ise, gerek ABD 

gerekse Avrupa vadeli işlemlerinin güne alıcılı olarak işlem 

görmektedir. Yurtdışında devam eden risk iştahına bağlı olarak, 

Borsa İstanbul’un hafif alıcılı işlem görmesini beklemekteyiz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 101.323, 101.548 ve 101.915 dirençlerini 

ve 100.730, 100.364 ve 100.138 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Mayıs ayı sanayi üretiminde sürpriz görülmedi. 

▪ Hazine bugün 2 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Enka İnşaat – 500 bin adet payı geri aldı. 

▪ Koza Altın - Üç adet madene ilişkin açtığı karşı davayı kazandı. 

▪ Trakya Cam – Bağlı ortaklıklarından Trakya Polatlı Cam Sanayii 

A.Ş.’de grev kararı alındı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Temmuz - Hazine ihalesi (2 yıl)

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

17 Temmuz - Hazine ihaleleri (13 ay, 7 yıl)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

                       Nisan İş Gücü İstatistikleri

18 Temmuz - Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,097 %1.0 %0.6

BIST-30 124,250 %1.1 %0.7

Banka 173,045 %0.8 %1.0

Sanayi 109,454 %1.2 %0.4

Hizmet 63,638 %0.8 %0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.94 11.96

2 yıllık bono faizi 11.44 11.44 11.20

10 yıllık bono faizi 10.79 10.79 10.60

Kur

USD/TL 3.60 %2.1 %2.3

EUR/TL 4.11 %2.2 %4.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.86 %2.1 %3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 212 215 211

Ortalama işlem hacmi * 1.17 1.34 1.36

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.36x 1.22x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %28.3 %17.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.0 %14.4

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.6

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 

Hazine bugün 2 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek  

Bugün gerçekleştirilecek 2 yıl vadeli tahvil ihalesi 15 Mayıs 2019 itfa tarihli kağıdın yeniden 

ihracı olacak. Hazine’nin bu hafta piyasaya sadece 1,5 milyar TL tutarında itfası var. 

Yılbaşından beri geri çevirme rasyolarındaki artış özellikle dikkat çekiyor. Bu çerçevede 

gerçekleştirecek ihalede de bu unsur yakından takip edilecek. Hazine’nin daha yüklü itfası 

ise 17-21 Temmuz haftasında 6,9 milyar TL tutarında olacak. Hazine söz konusu itfayı 

karşılamak üzere 5 ihale planlıyor. 

Mayıs ayı sanayi üretiminde sürpriz görülmedi  

Arındırılmamış Mayıs sanayi üretimi, %4,2 olan piyasa beklentisi dahilinde gerçekleşti. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise %3,5 ile görece daha düşük bir 

büyümeyi işaret etti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda 

%1,5 geriledi. Nisan güçlü sanayi üretimi gerçekleşmeleri sonrasında, Mayıs ayında bir 

zayıflama görülmesi bekleniyordu. Şu ana kadar açıklanan öncü göstergeler ve üretim 

verileri, 2Ç17 GSYİH büyümesinin, 1Ç17’deki %5’lik büyüme sonrasında güçlü kalmaya 

devam edeceğini gösteriyor. 

• Otomotiv sektörünün, Mayıs verisi üzerinde 1 yüzde puanlık etki ile bir kez daha 

en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğunu görüyoruz.  İç talepten beslenen 

sektörlerden gelen pozitif etkinin devam ettiği ve elektrikli teçhizat ve mobilya 

üretiminin sırasıyla 0,4 ve 0,3 yüzde puanlık katkı yarattığı görülüyor. 

• Haziran öncü göstergelerin karışık bir resmi işaret ettiği görülüyor. ISO/Markit 

PMI endeksi 54,7 ile 43 aylın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, enerji ve 

altın harici ara malı ithalatı ise (euro bazında) yıllık bazda düşüş kaydederek 

üretimde düzeltilmemiş verilerde bir miktar zayıflama olabileceğini işaret etti. 

Rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şu ana kadar açıklanan 

öncü göstergeler ve üretim 

verileri, 2Ç17 GSYİH 

büyümesinin, 1Ç17’deki 

%5’lik büyüme sonrasında 

güçlü kalmaya devam 

edeceğini gösteriyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Mayis_Sanayi_uretimi.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Enka İnşaat – 5,28-5,30 TL fiyat aralığından 500 bin adet payı geri aldı. 

Koza Altın - Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edilen henüz 

faaliyete geçmemiş 3 adet madenine ilişkin açtığı karşı davayı kazandığını bildirdi. Piyasa 

algısı açısından sınırlı da olsa pozitif olduğunu düşünüyoruz. 

Trakya Cam – Trakya Cam’in bağlı ortaklıklarından Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Polatlı 

Fabrikası işyeri için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi 

sürecinde, Kristal-İş Sendikası'nın 3 Temmuz 2017 tarihinde aldığı grev kararının 21 

Temmuz 2017 tarihinde uygulanacağı bildirildi. Hatırlanacağı üzere diğer Şişecam Grubu 

şirketleri ile Kristal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 2017-2018 dönemini 

kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma Haziran ayı başında sağlanmıştı. 

Polatlı fabrikasında da (ki Trakya Cam’in toplam düz cam üretim kapasitesinin yüzde 10’u 

kadardır) anlaşmanın kısa zaman içinde imzalanmasını bekliyoruz. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %1 değer artışı ile 101.097 

seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde 2 yıllık bono ihalesi yapılacak önemli olup, ihaledeki borç çevirme oranı 

önümüzdeki hafta yapılacak olan bono ihaleleri için bir işaret oluşturacaktır. Yurtdışında 

ise, 17:00’de ABD’de açıklanacak olan Mayıs ayı Yeni İş İmkanları verilerinin yatırımcılar 

tarafından yakından takip edilecektir. Bu haftanın en önemli gündem maddesi ise Fed 

Başkanı Yellen’ın yarın Senato karşısında yapacağı yarıyıl sunumu olacak.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken, 

GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kaybettiğini ve özellikle Güney Afrika 

Rand’ın olumsuz yönde ayrıştığını görüyoruz. Vadeli işlemler cephesinde ise, gerek ABD 

gerekse Avrupa vadeli işlemlerinin güne alıcılı olarak işlem görmektedir. Yurtdışında 

devam eden risk iştahına bağlı olarak, Borsa İstanbul’un hafif alıcılı işlem görmesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 101.323, 101.548 ve 101.915 dirençlerini 

ve 100.730, 100.364 ve 100.138 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Yeni haftanın ilk işlem gününde, dolar endeksinin yatay bir seyir izlediğini ve USDTRY 

paritesinin de bununla birlikte 3,6065 – 3,6165 seviyeleri arasında dalgalandığını gördük. 

Küresel tahvillerdeki sert satışın bir miktar durulmuş olması ile birlikte risk iştahındaki 

gerilemenin hız kaybettiğini görüyoruz. VIX ve MOVE endekslerindeki yükseliş 

eğilimlerinin bozulmuş olması da risk iştahı üzerindeki baskının azaldığını işaret ediyor. 

ABD’den gelen ve hayal kırkılığı aratan verilerin ardından, ücretlerdeki artışın 

beklentilerden çok daha yavaş olduğuna yönelik oluşan resim gelişmekte olan ülke para 

birimleri üzerinde pozitif bir hava yarattı. Bu hava, Fed Başkanı Janet Yellen’ın yarın 

başlayacak olan kongre sunumlarına kadar piyasalar üzerinde etkisini sürdürebilir. Kısa 

vadeli piyasa beklentisi açısından ise Yellen’ın gerçekleştireceği sunumlar ve sonrasında 

gerçekleşecek olan soru-cevap kısmında yapacağı açıklamalar oldukça belirleyici olacak. 

Ancak, piyasalardaki güncel “sakin” gidişatın uzun soluklu olmayacağı görüşündeyiz. 

Küresel merkez bankalarının şahinleşiyor olması ile birlikte tahviller üzerindeki satış 

baskısının kaldığı yerden devam edeceği ve gelişmekte olan ülke para birimleri 

üzerindeki baskının süreceği görüşündeyiz. Geçtiğimiz haftaki sert yükselişi ile birlikte 

yılbaşından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş trendini (teknik olarak alçalan takoz 

formasyonunu) yukarı yönlü kıran kurun, teknik olarak yükseliş hareketini devam 

ettirmesi beklenir. Bu noktada ilk etapta kurun 20 haftalık hareketli otalamasına denk 

gelen 3,60 seviyesi civarındaki seyrini izliyor olacağız. Kurun bu seviye üzerinde 

tutunması durumunda kısa vadede 3,70 seviyesini hedef aması beklenebilir. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6103 seviyesinden 

işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6182 seviyesi direnç, 3,6096 seviyesi ise 

destek konumunda. 3,6182 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,6308, 3,6096 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 3,60. 

USD/TL (Günlük, TL) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

EUR/USD 

1,14 seviyesi üzerinde tutunamayarak geri çekilen EURUSD paritesi, zayıf ABD verisi 

sonrasındaki kazancının bir kısmını geri vermiş durumda. Paritedeki kısa vadeli gidişat 

açısından Fed Başkanı Janet Yellen’ın yarın başlayacak olan kongre sunumları oldukça 

önemli olacak. Yellen’ın gerek sunumlar esnasında gerekse de sunumun ardından 

gerçekleşecek olan soru-cevap kısmında yapacağı açıklamalar, dolar endeksindeki ve 

paritedeki kısa vadeli gidişat açısından kritik bir öneme sahip. Avrupa Merkez Bankası’nın 

20 Temmuz’da gerçekleşecek olan toplantısında parasal genişlemenin bitişine yönelik bir 

açıklamada bulunup bulunmayacağı merak ediliyor. Merkez bankalarının şahinleştiği 

mevcut konjonktürde Draghi’den gelecek olan açıklamalar oldukça kritik olacak. Mart 

2015’te başlayan parasal genişleme programı 1,3 trilyon euroya ulaşmış durumda. 

Dolayısı ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar, alacak devlet tahvilinin 

kalmayacağına yönelik endişeler oluşmaya başladı. ECB, parasal genişleme programının 

başlamasından bu yana ağırlıklı olarak Almanya, Fransa ve İtalya tahvilleri alıyor. Almaya, 

Fransa ve İtalya 10 yıllık tahvil faizleri ciddi bir gerileme içerisinde. Bu gelişmeler ile 

birlikte Draghi’nin parasal genişlemeyi, miktarı 40 milyar euroya indirip 2018’e taşıması 

söz konusu olabilir. ECB’nin tahvil alımlarını bitirmesi durumunda borçlanma oranları 

yükselecek ve Euro Bölgesi’nin maliyeti artacaktır. Dolayısı ile ECB’nin taperinge devam 

etmesi ve parasal genişleme programının süresini 2018’e uzatması mümkün olabilir. Bu 

da, parasal genişlemenin bitireceğine yönelik açıklamalarla değerlenen euronun, aşağı 

yönlü potansiyelinin devam edebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile piyasadaki mevcut 

“bahar havası” fiyatlamasının geçici olabileceği görüşündeyiz. Aylık grafikteki teknik 

göstergelerin aşırı alıma işret ettiği EURUSD paritesinin, bu uzun vadeli kanalı yukarı 

yönlü kırmasının zor olduğu görüşündeyiz. Bu da, paritenin kanal içerisindeki seyrini 

sürdürmesi durumunda, mevcut seviyelerin satış fırsatları verebileceği anlamını taşıyor. 

Kısacası, paritede, kısa – orta vadede, 1,14 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket görmeyi 

beklemiyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1385 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1377 seviyesi destek, 1,1406 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1406 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,1450, 1,1377 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,1330. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle cazibesini yitiren altın 

fiyatlarının, sabah saatlerinde satış baskılarına maruz kalabileceğini ve 1205 seviyesine 

doğru geri çekilebileceğini belirtmiş, ancak kanal sınırına denk gelen 1205 – 1207 

bandının destek görevi görebileceğinin ve bu seviyenin altına inilmesinin zor oluğunun 

altını çizmiştik. Öngördüğümüz üzere dün sabah sert satış baskılarına maruz kalarak 

1205 seviyesi altını test eden altın, daha sonra bu seviyelerden toparlanarak yönünü 

yeniden yukarı çevirdi ve kayıplarının tamamını telafi etti. Altın fiyatlarının bu sabah 

saatleri itibariyle satıcılı bir görünüm izlediğini görüyoruz. Olası geri çekilmelerde 1205 – 

1207 bandını izlemeye devam ediyor olacağız. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından 

ise Fed Başkanı Janet Yellen’ın yarın başlayacak olan kongre sunumları ve ardından 

gerçekleşecek olan soru-cevap kısmı oldukça önemli olacak. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1210,53 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1207 seviyesi destek, 1213 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1213 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1216, 1207 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1200.  

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 2,427 %0.1 %0.2 -%0.2 %6.7 %8.4

DAX 12,446 %0.5 -%0.2 -%2.9 %6.9 %8.4

FTSE 7,370 %0.3 -%0.1 -%2.1 %1.1 %3.2

Nikkei 20,081 %0.4 %0.7 %0.8 %4.2 %5.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,097 %1.0 %0.6 %2.2 %30.2 %29.4

Çin 3,213 -%0.2 %0.8 %1.5 %2.2 %3.3

Hindistan 31,716 %0.2 %1.8 %1.6 %17.1 %19.3

Endonezya 5,772 %0.0 -%1.6 %1.7 %8.9 %9.0

Rusya 1,926 %0.7 %1.2 %2.3 -%13.2 -%13.7

Brezilya 63,025 %1.1 -%0.4 %1.3 %0.9 %4.6

Meksika 50,617 %1.1 %1.0 %3.1 %10.2 %10.9

Güney Afrika 52,188 %0.6 %0.0 -%0.1 -%0.5 %3.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%0.7 -%1.0 -%3.1 -%3.3 -%20.9

EM VIX 16 -%4.8 %0.9 -%2.9 -%15.7 -%28.1

MOVE 53 -%4.6 -%3.8 %1.6 -%27.4 -%25.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6086 -%0.3 %1.5 %2.6 -%4.8 %2.4

Brezilya 3.2558 -%0.8 -%1.4 -%1.9 %1.9 %0.2

Güney Afrika 13.4841 %0.7 %2.1 %5.1 -%1.9 -%1.9

Çin 6.8036 %0.0 %0.0 %0.1 -%1.7 -%2.0

Hindistan 64.5375 -%0.1 -%0.5 %0.1 -%5.3 -%5.0

Endonezya 13400 %0.0 %0.2 %0.8 %0.7 -%0.5

CDS *

Türkiye 202.9 -3.5 9.7 7.0 -50.9 -52.1

Brezilya 238.8 -5.0 2.5 4.2 -35.4 23.7

Güney Afrika 207.6 -5.4 11.9 14.6 a.d. a.d.

Endonezya 122.3 -2.2 7.3 -0.5 -21.9 14.0

Rusya 173.2 -4.4 7.9 13.0 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 -0.1 1.0 0.4 -0.7 -0.6

Brezilya %10.5 -0.1 0.0 -0.2 -0.7 a.d.

Güney Afrika %8.9 -0.1 0.0 0.5 0.1 -0.1

Hindistan %6.5 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0

Endonezya %7.2 0.0 0.3 0.3 -0.6 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 -0.07 0.87 0.32 -0.59 -0.51

Brezilya %4.9 -0.12 0.00 0.09 -0.27 -0.60

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.05 -0.29

Endonezya %3.8 0.00 0.11 0.20 -0.24 -0.50

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 46.88 %0.4 -%5.6 -%2.9 -%12.6 -%17.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 44.4 %0.4 -%5.7 -%3.6 -%12.6 -%17.3

Altın - USD / oz 1213.2 %0.3 -%0.5 -%4.2 %2.3 %5.3

Gümüş - USD / t oz. 15.577 %1.3 -%2.9 -%8.1 -%7.5 -%2.6

Commodity Bureau Index 446.91 %0.3 -%0.3 %1.5 %3.5 %5.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 


