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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün içinde en yüksek 

seviyesi olan 104.780 test ettikten sonra günü %0,4 değer artışı ile 

104.210’dan kapattı. Banka endeksinde satışlar söz konusu iken 

sanayi endeksinde alımlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de 15:30’da 

açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi yatırımcılar tarafından 

takip edilecek en önemli veri olacaktır. Bu sabah itibariyle GOÜ hisse 

senetleri piyasalarında yatay bir seyir söz konusu. GOÜ para birimleri 

ise ABD dolarına karşı karışık bir görünüm sergiliyor.  

Bugün BİST-100 endeksinin hafif alıcılı bir seyir izlemesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 104.826, 105.441 ve 

105.968 dirençlerini ve 103.684, 103.158 ve 102.542 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Mayıs ayından cari işlemler açığı 5,2 milyar dolar ile beklentilerin 

bir miktar üzerinde gerçekleşti.  

▪ 30 Haziran – 7 Temmuz haftasında yabancı yatırımcılar bono 

piyasasında satış tarafında yer aldılar. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes - Bugün 1Y17 hacim verilerini açıklayacak. 

▪ Coca Cola İçecek – 1Y17 hacim verilerini açıkladı. 

▪ Halkbank – Moody’s, kredi görünümünü negatife revize etti. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,210 %0.4 %3.6

BIST-30 128,210 %0.3 %3.7

Banka 179,193 -%0.8 %4.0

Sanayi 113,179 %1.5 %4.1

Hizmet 64,777 %0.5 %2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.93 11.95 11.95

2 yıllık bono faizi 11.45 11.51 11.36

10 yıllık bono faizi 10.70 10.71 10.82

Kur

USD/TL 3.57 -%1.6 %1.4

EUR/TL 4.07 -%1.1 %3.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.82 -%1.3 %2.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 220 210 212

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.51 1.41

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.6x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.14x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.39x 1.25x

FD/FAVÖK 8.0x 7.9x 7.0x

Kar büyümesi %13.5 %29.4 %17.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.5

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.7

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 

Mayıs ayı cari işlemler açığı portföy girişleri ile finanse edildi 

Mayıs cari işlemler açığı 5,2 milyar dolar olurken, 5 milyar dolar olan piyasa beklentisine 

göre bir miktar ancak 4,3 milyar dolar olan kurum beklentimize göre oldukça yüksek 

gerçekleşti. Beklentimiz ve gerçekleşme arasındaki fark ise daha çok hizmetler 

dengesinden kaynaklandı.  

• Mayıs ayı aylık cari işlemler açığı, Aralık 2014’ten bu yana görülen en yüksek aylık 

açık seviyesi. Açığın çok önemli bir kısmının ise altın ithalatındaki artıştan 

kaynaklandığını belirtmek gerekir. Mayıs ayı rakamları ile birlikte, yıllık açık 33,2 

milyar dolardan (GSYİH’nın %4,1’si) 35,4 milyar dolara (GSYHİ’nin %4,4’ü) artış 

gösterdi.  

• Altın ve enerji kalemleri dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek cari işlemler 

açığının yıllık bazda bir düşüş eğilimi içerisinde olduğu ve Mayıs ayında 5,3 

milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilediği görülüyor. 

• Sermaye hareketlerine bakıldığında, portföy girişlerinin Mayıs ayında da temel 

finansman kaynağı olduğu görülüyor. 

Rapor için tıklayınız. 

 

Geçen hafta içinde bono piyasasında yabancı satışı görüldü  

30 Haziran – 7 Temmuz haftasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta ile aynı 

miktarda, 48 milyon dolarlık sınırlı bir net yabancı girişi yaşandı. Böylece, yılbaşından bu 

yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 2,34 milyar dolar oldu.   

• Yabancı yatırımcılar aynı haftada ise bono piyasasında (repo işlemleri hariç) net 

223 milyon dolarlık satış yaptı. Yılbaşından beri bono piyasasında yaşanan giriş 

3,4 milyar dolardan 3,2 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku 

içerisindeki payı ise %20,5’ten %20,4’e indi.  

• Eurobond piyasasında ise 30 Haziran – 7 Temmuz haftasında 626 milyon dolarlık 

önemli bir çıkış yaşandı. 

• 30 Haziran – 7 Temmuz tarihlerinde, global tahvil faizlerindeki sert yükseliş ile 

birlikte gerileyen küresel risk iştahı piyasalar üzerinde etkili oldu. 

Rapor için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık altın ve enerji 

hariç cari işlemler 

açığındaki iyileşme 

Mayıs ayında da 

devam etti.   

30 Haziran – 7 Temmuz 

haftasında Yabancı 

yatırımcıların tahvil 

stoku içerisindeki payı 

ise %20,5’ten %20,4’e 

geriledi. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Mayis_odemeler_Dengesi.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_30_Haziran_-_7_Temmuz.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes (TUT, Hedef Fiyat: 23 TL) - Bugün 1Y17 hacim verilerini açıklayacak. 

Bizim 2. çeyrek için beklentimiz 5,66 milyon hl, %1,5 yıllık daralmaya işaret ediyor. 

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39 TL) – 1Y17’de 373 milyon birim kasa satış 

açıkladı. Satışlardaki %3,5 yıllık büyüme beklentimiz olan %5’in altında gerçekleşti. Gazlı 

içecek kategorisi yatay seviyede performans gösterirken, gazsız içecek kategorisi %5,5 

büyüdü. 

• Türkiye hacimleri yıllık %2,9 artışla 181 milyon birim kasa seviyesine yükseldi. Gazsız 

içeceklerde %2,8 yıllık büyüme yeni ice tea kapasitesi artışıyla gerçekleşirken, gazlı içecek 

kategorisi %5 yıllık daraldı. Çay kategorisi ise önde gelen bir indirim marketleri zincirine 

satışların başlamasının etkisiyle %52 yıllık yükseldi. Şirket 2. yarıyılda Türkiye’de turizm 

sektöründeki iyileşme ve düşük baz etkisiyle büyümenin sürdürülebilir olduğunu 

düşünüyor.   

• Yurtdışı hacimleri %4,1 yıllık artışla 191 milyon birim kasaya yükseldi. Yıllık bazda 

Pakistan %3,7, Orta Asya %6, Irak %2 büyüdü. Kuzey Irak’taki %16,6 büyüme, Güney 

Irak’taki %5,9 daralmayı kompanse etti. Azerbaycan ve Kazakistan çift haneli büyürken, 

Türkmenistan ve Kırgızistan’daki daralma büyüme rakamını aşağı çekti. 

• Coca-Cola İçecek’in 2Ç17’deki satışları beklentilerin altında gerçekleştiği için negatif 

piyasa tepkisi bekliyoruz. Şirketin 2Y17’deki düşük baz etkisi ve Türkiye’deki potansiyel 

iyileşmenin etkisiyle yıl sonu tahminlerini koruyacağını düşünüyoruz. 

Halkbank – Moody’s, Halkbank'ın uzun vadeli kıdemli teminatsız döviz cinsi borçlanma 

ve uzun vadeli TL cinsi mevduat notlarını 'Ba1' ve uzun vadeli döviz cinsi mevduat 

notunu 'Ba2' olarak teyit etti. Görünüm ise negatif olarak revize edildi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün içinde en yüksek seviyesi olan 104.780 

test ettikten sonra günü %0.4 değer artışı ile 104.210’dan kapattı. Banka endeksinde 

satışlar söz konusu iken sanayi endeksinde alımlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de 15:30’da açıklanacak olan 

Haziran ayı enflasyon verisi yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli veri olacaktır. 

Bu sabah itibariyle GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay bir seyir söz konusu. GOÜ 

para birimleri ise ABD dolarına karşı karışık bir görünüm sergiliyor.  

Bugün BİST-100 endeksinin hafif alıcılı bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 104.826, 105.441 ve 105.968 dirençlerini ve 103.684, 103.158 ve 

102.542 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed Başkanı Janet Yellen, yarıyıllık para politikası sunumunu dün ABD Senatosu'nda da 

gerçekleştirdi. Yellen dünkü ifadesinde, fiyatlardaki ana eğilimin Fed’in %2’lik hedefinin 

altında kalacağına yönelik bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. 

Yellen’ın bu görece “daha az güvercin” açıklaması piyasalarda dolar endeksinin 

kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. Gelişmekte olan ülke piyasalarında, ABD 

tahvil faizlerindeki düşüşün durulması ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisi ile birlikte 

oluşan pozitif havanın etkisini yitirmeye başladığını görüyoruz. USDTRY paritesi bu sabah 

saatleri itibariyle 3,57 seviyesi civarında dalgalanıyor. Kurun kısa vadede 3,55 seviyesi 

altına inmesini beklememekteyiz. Geçtiğimiz haftaki yükselişi ile birlikte alçalan takoz 

formasyonunu yukarı yönlü kıran USDTRY paritesinin yeni bir yükseliş patikası oluşturma 

çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 3,60 seviyesi üzerinin de yurt içi 

yerleşikler tarafından satış fırsatı olarak görüldüğünü ve kurdaki yükselişlerin 3,60 

civarında kısa vadeli de olsa yavaşlama kaydedebileceğini belirtmekte fayda var.  

Türkiye'de yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 7 Temmuz haftasında parite etkisinden 

arındırılmış olarak 3 milyar dolar azalmış durumda. Bu da, dolardaki yükselişin yurt içi 

yerleşikler tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Dolayısı ile yurt içi 

yerleşiklerin DTH’ları, TL üzerinde sert satış baskısı oluştuğu dönemlerde stabilizör görevi 

görerek kur üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ancak, kurun kısa vadede, 3,60 üzerinde 

istikrarlı bir seyir izlemesinin ardından 3,70 seviyesini hedef haline getirebileceğini 

düşünmekteyiz. Bugünkü gidişat açısından ABD cephesinden gelecek olan TÜFE verileri 

oldukça önemli olacak. Ayrıca, yine ABD’de açıklanacak olan Sanayi Üretimi ve Perakende 

Satışlar verilerini de yakından izliyor olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5691 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5701 seviyesi direnç, 3,5606 seviyesi ise destek konumunda. 3,5701 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5800, 3,5606 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5500. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Fed Başkanı Yellen’ın Çarşamba günü başlayan yarıyıllık para politikası sunumları dün 

itibariyle bitti. Yellen, Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde gerçekleştirdiği sunumu dün 

de Senato karşısında sundu. Yellen dünkü ifadesinde, fiyatlardaki ana eğilimin Fed’in 

%2’lik hedefinin altında kalacağına yönelik bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken 

olduğunu belirtti. Yellen’ın bu görece “daha az güvercin” açıklaması piyasalarda dolar 

endeksinin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. EURUSD paritesi de dolar 

endeksindeki hareketlilik ile birlikte dün gün içerisinde 1,1450 – 1,1370 seviyeleri 

arasında geniş bir bantta hareket etti. EURUSD paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 1,14 

seviyesi üzerindeki seyrini koruduğunu görüyoruz. Aşağıdaki aylık (uzun vadeli) grafiği 

detaylı incelediğimizde: EURUSD paritesinin 2015 yılının Ocak ayından bu yana 

sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 

Ancak, aylık grafikteki teknik göstergelerin aşırı alıma işret ettiği EURUSD paritesinin, bu 

uzun vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının zor olduğu görüşündeyiz. Bu da 

paritenin kanal içerisindeki seyrini sürdürmesi durumunda, mevcut seviyelerin orta – 

uzun vadeli satış fırsatları verebileceği anlamını taşıyor. Temel ekonomik göstergeler de 

EURSD paritesinin 1,14 seviyesi üzerindeki seyrini koruyamayabileceğinin sinyalini 

veriyor. Dolar endeksinin 95 seviyesi altına gevşeyememesi ve Avrupa Merkez Banaksı 

Başkanı Draghi’nin yıl sonunda parasal genişleme miktarını azaltarak genişleme 

programını 2018’e uzatacağı görüşümüz, paritenin mevcut seviyelerden yönünü aşağı 

çevirebileceğini işaret ediyor. Kısacası, paritede, kısa – orta vadede, 1,14 seviyesi üzerinde 

kalıcı bir hareket görmeyi beklemiyoruz. Bugünkü gidişat açısından ABD cephesinden 

gelecek olan TÜFE verileri oldukça önemli olacak. Ayrıca, yine ABD’de açıklanacak olan 

Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verilerini de yakından izliyor olacağız. Paritedeki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1404 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 1,1445, 1,1377 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,1330. 

 

EUR/USD (Aylık, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, Fed Başkanı Janet Yellen’ın güvercin açıklamalarının ardından 

sergilediği yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalının üst sınırına kadar 

yükselmiş olan altın fiyatlarının, aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamasına da 

ulaştığını belirtmiş, altının hem kanal sınırını hem de 200 günlük hareketli ortalamasını 

yukarı yönlü kırmasının zor olduğunu ve yönünü aşağı çevirerek satış fırsatları 

verebileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere kanal sınırından dönen altın fiyatları, 

1224’lü seviyelerden düşüşe geçerek satış fırsatları verdi. Bu sabah saatleri itibariyle 1215 

seviyesi civarında hareket eden altında bugünkü gidişat açısından ABD cephesinden 

gelecek olan TÜFE verileri oldukça önemli olacak. Ayrıca, yine ABD’de açıklanacak olan 

Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verilerini de yakından izliyor olacağız. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1216,81 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1216 seviyesi destek, 1220 

seviyesi ise direnç konumunda. 1220 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1225, 1216 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1213. 

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 2,448 %0.2 %1.6 %0.4 %7.6 %9.3

DAX 12,641 %0.1 %2.1 -%1.3 %8.7 %10.1

FTSE 7,413 %0.0 %1.0 -%0.8 %1.0 %3.8

Nikkei 20,100 %0.2 %1.0 %1.2 %4.4 %5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,210 %0.4 %3.6 %4.6 %27.8 %33.4

Çin 3,218 -%0.2 -%0.2 %2.6 %3.2 %3.5

Hindistan 32,037 -%0.3 %1.9 %2.5 %17.3 %20.0

Endonezya 5,830 -%0.3 %0.0 %0.3 %10.2 %9.7

Rusya 1,960 %0.3 %1.9 %6.6 -%10.7 -%12.2

Brezilya 65,178 %0.5 %4.3 %5.3 %2.4 %8.2

Meksika 50,969 %0.3 %1.9 %3.4 %10.4 %11.7

Güney Afrika 53,301 %0.7 %1.9 %3.5 %1.0 %5.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%3.9 -%21.1 -%5.0 -%11.8 -%29.5

EM VIX 15 -%4.3 -%18.7 -%9.5 -%19.8 -%34.5

MOVE 52 -%0.4 -%8.3 %1.1 -%29.9 -%27.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5657 -%0.1 -%1.5 %1.3 -%4.2 %1.2

Brezilya 3.2123 %0.1 -%2.6 -%3.1 -%0.2 -%1.2

Güney Afrika 13.2107 -%0.3 -%1.7 %3.5 -%2.3 -%3.9

Çin 6.7835 -%0.1 -%0.3 -%0.2 -%1.7 -%2.3

Hindistan 64.4438 -%0.1 -%0.5 %0.2 -%5.4 -%5.1

Endonezya 13348 -%0.2 -%0.3 %0.4 %0.1 -%0.9

CDS *

Türkiye 194.1 -2.8 -7.5 17.3 -52.2 -49.5

Brezilya 227.9 -3.2 -13.4 7.7 -26.9 13.5

Güney Afrika 200.0 -0.5 -11.8 28.5 a.d. a.d.

Endonezya 116.8 -2.5 -1.0 4.0 -16.2 6.4

Rusya 165.3 -0.8 -11.1 17.9 -10.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.0 0.9 0.1 -0.8 -0.7

Brezilya %10.3 0.0 -0.2 -0.4 -0.7 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.0 -0.2 0.3 0.1 -0.2

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1

Endonezya %7.0 -0.1 0.0 0.1 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.01 0.76 0.21 -0.65 -0.62

Brezilya %4.8 0.04 -0.26 0.04 -0.25 -0.72

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.06 -0.29

Endonezya %3.8 -0.06 0.03 0.13 -0.27 -0.56

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.42 %1.4 %0.6 -%0.6 -%12.7 -%14.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.08 %1.3 %1.2 -%0.8 -%12.0 -%14.2

Altın - USD / oz 1217.3 -%0.1 -%0.5 -%3.8 %1.8 %5.7

Gümüş - USD / t oz. 15.642 -%1.2 -%1.8 -%6.7 -%6.7 -%2.2

Commodity Bureau Index 442.09 -%0.5 -%0.9 -%0.1 %1.9 %4.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 


