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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Halkbank’ta yaşanan %5 değer kaybına rağmen, BİST-100 

endeksi günü %0,12 değer artışı ile 109.743 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da Temmuz ayı Sanayi Üretim Verisi 

açıklanacak. Takvim etkisi ve kredilerdeki canlanmanın olumlu etkisi 

ile beraber oldukça yüksek bir veri bekliyoruz. Söz konusu verinin 

piyasada hafif olumlu etkide bulunabilir. Yurtdışında veri akışı 

açısından sakin bir gün olacakken, öğleden sonra FOMC üyesi 

Harker’ın konuşmasının sınırlı etki yaratsa bile, yatırımcılar tarafından 

izlenebileceğini düşünüyoruz. 

Dün Draghi’nin konuşmasının ardından Dolar endeksindeki 

gerilemenin bu sabah da devam ettiğini ve bu durumun GOÜ para 

birimlerini ve CDS spreadlerini olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. 

Öte yandan, Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık bir resim söz 

konusu iken, ABD vadeli işlemlerinde hafif satıcılı bir seyir mevcuttur. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı başlangıç olmasını ve gün içinde 

yatay bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

110,179, 110,615 ve 111,125 dirençlerini ve 109,232, 108,722 ve 

108,286 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Temmuz Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. 

▪ 18 Ağustos – 1 Eylül haftasında hisse ve bono piyasasına yabancı 

talebi arttı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ DHMİ Ağustos ayına ait havalimanları verilerini açıkladı. 

▪ Migros – Ağustos ayında 16 satış mağazası hizmete açtı. 

▪ Sinpaş GYO – Ankara’da 199 milyon TL bedelli ihale kazandı. 

▪ Torunlar GYO – İstanbul Paşabahçe’de bulunan arsası ile ilgili 

olarak yapı ruhsatının alındığını açıkladı. 

 

 
 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Eylül          Temmuz Sanayi Üretim Endeksi

11 Eylül        Ağustos Hazine Nakit Bütçe verileri

                     2Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

                     Eylül TCMB Beklenti Anketi

12 Eylül        Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

14 Eylül        Haftalık Portföy Hareketleri

                    TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

15 Eylül        Haziran İşgücü İstatistikleri

                     Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Ağustos Merkezi Bütçe verileri

19 Eylül        Hazine ihaleleri (11 ay, 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,743 %0.1 -%0.2

BIST-30 134,613 -%0.1 -%0.6

Banka 178,702 -%0.9 -%2.6

Sanayi 122,018 %0.8 %2.2

Hizmet 72,291 %0.4 %0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.00 12.00 12.01

2 yıllık bono faizi 11.65 11.65 11.59

10 yıllık bono faizi 10.66 10.74 10.62

Kur

USD/TL 3.42 -%0.6 -%3.1

EUR/TL 4.09 -%1.2 -%1.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 -%0.9 -%2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 242 241 233

Ortalama işlem hacmi * 1.98 1.60 1.78

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.91x 0.80x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %39.8 %14.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.9

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 

Bugün Temmuz Sanayi Üretimi verileri açıklanacak 

Medyan tahmin %16 seviyesinde düzeltilmemiş sanayi üretimde yıllık artışı işaret 

ediyor. Temmuz ayında özellikle takvim ve köprü günleri etkisinin pozitif yansımasının 

önemli oranda hissedileceğini ve sanayi üretiminin yıllık bazda iki haneli bir artışı 

işaret edebileceğinin altını çizmiştik. Buna ek olarak enerji ve altın harici ara malı 

ithalatı (euro bazında) Temmuz ayında %45 gibi oldukça ciddi bir artış ile sanayi 

üretiminin oldukça güçlü geleceğine ilişkin önemli bir gösterge oldu.  

• Olumlu takvim etkisinin yanı sıra, kredilerdeki canlılığın aktiviteye 

yansımasının özellikle 3Ç17’de kendini göstermesini beklediğimizden 

GSYİH’nin de %6,5-7 civarında yıllık bir artış göstereceğini tahmin ediyoruz. 

• TÜİK gelecek hafta Pazartesi günü 2Ç17 GSYİH verilerini açıklayacak. 

Beklentimiz %5,7 oranında yıllık artış. Medyan tahmin ise %5,4.  

 

Hisse ve bono piyasasına yabancı talebi arttı 

Geçtiğimiz haftanın tatil olması nedeniyle TCMB 18-25 Ağustos haftası verilerini 

açıklamamıştı. Dolayısı ile bugün açıklanan veri 18 Ağustos - 1 Eylül tarihlerindeki 

yabancı yatırımcı portföy hareketlerini kapsıyor.  18 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde 

hisse senedi piyasasında, 225 milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşandı. Böylece, 

yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 3,3 milyar dolara 

yükseldi. 

• Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde bono piyasasında (repo işlemleri 

hariç) net 1,34 milyar dolarlık yüksek bir alım gerçekleştirdiler.  Böylelikle 

yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 4,8 milyar dolardan 6,2 

milyar dolara yükseldi. 

• 18 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik 

yüksek risk iştahı ve dolar endeksinde sert satış baskısı piyasalarda etkili oldu. 

Rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_18_Agustos_-_1_Eylul.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağustos ayına ait 

havalimanları istastiklerini açıkladı. Ağustos ayında Türkiye’deki toplam yolcu 

sayısı, yıllık bazda %18 artış kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık 

bazda %7 ve %32 büyüdü. Ocak-Ağustos döneminde, toplam yolcu sayısı %9,2 arttı. 

TAV tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı yıllık 

bazda %16 artış kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık bazda %10 

ve %20 büyüdü. Ocak- Ağustos döneminde ise, toplam yolcu sayısı %5 arttı. 

Migros – Ağustos ayında 8 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 1 adet Toptan ve 1 adet 

Ramstore formatında toplam 16 adet satış mağazası hizmete açtığını bildirdi. 31 

Ağustos 2017 itibariyle, Migros’un mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 170 mağazası dahil, 

yurtiçinde 1.828 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak 

üzere toplam 1.868'dir. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza) 

Sinpaş GYO – Şirketten gelen açıklamada, Ankara’da bulunan ve teslim tarihi 

15.07.2020, muhammen bedeli 182.506.103,15 TL olan 674 adet taşınmazın satışına 

ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret 

A.Ş. 50%, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 50% oranında olacak 

şekilde müşterek teklif vererek ihaleyi 199.000.000,00 TL bedel ile kazandığını 

açıklamıştır.  

Torunlar GYO – Şirket İstanbul Paşabahçe’de bulunan arsası ile ilgili olarak yapı 

ruhsatının alındığını açıkladı. Söz konusu arsa 58.866 m² alana sahip olup, Torunlar 

GYO portföyüne Eylül 2012’de dahildi. Paşabahçe arsası üzerinde geliştirilecek olan 

proje, "Kentsel Resort Otel" konseptinde, az yoğunluklu, lüks, yaklaşık 120 odalı butik 

otel ve yine öngörülen prestijli otel markasının hizmet vereceği apart otel villaları ve 

apart otel daireleri kapsayacak karma bir proje olacaktır. Otel lüks ve prestijli 

uluslararası bir marka tarafından işletilecektir. Projenin tamamlanması 2019 yılı olarak 

öngörülmekte olup, tahmini inşaat maliyeti 317,5 milyon TL'dır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Halkbank’ta yaşanan %5 değer kaybına rağmen, BİST-100 endeksi günü %0,12 

değer artışı ile 109.743 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da Temmuz ayı Sanayi Üretim Verisi açıklanacak. Takvim 

etkisi ve kredilerdeki canlanmanın olumlu etkisi ile beraber oldukça yüksek bir veri 

bekliyoruz. Söz konusu verinin piyasada hafif olumlu etkide bulunabilir. Yurtdışında 

veri akışı açısından sakin bir gün olacakken, öğleden sonra FOMC üyesi Harker’ın 

konuşmasının sınırlı etki yaratsa bile, yatırımcılar tarafından izlenebileceğini 

düşünüyoruz. 

Dün Draghi’nin konuşmasının ardından Dolar endeksindeki gerilemenin bu sabah da 

devam ettiğini ve bu durumun GOÜ para birimlerini ve CDS spreadlerini olumlu 

yönde etkilediğini görüyoruz. Öte yandan, Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık bir 

resim söz konusu iken, ABD vadeli işlemlerinde hafif satıcılı bir seyir mevcuttur. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı başlangıç olmasını ve gün içinde yatay bir seyir 

olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 110,179, 110,615 ve 111,125 

dirençlerini ve 109,232, 108,722 ve 108,286 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, dün gerçekleştirdiği konuşmasında 

beklendiği üzere varlık alım programının geleceğine ilişkin kararların Ekim ayında 

alınacağını belirtti. Projeksiyonlarda da yine beklentiler doğrultusunda enflasyonda 

aşağı yönlü, büyüme tarafında da yukarı yönlü değişiklikler geldi. Draghi, euronun 

değerlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirse de, bu duruma ilişkin herhangi bir 

önlem belirtmedi. Dolayısı ile genel olarak Draghi’nin yorumlarının aktiviteye ilişkin 

güçlü bir çerçeve çizmesi ile beraber euro pozitif karşılandığı ve dolar endeksinin 

düşüş hareketini hızlandırdığı görülüyor. Eurodaki yükselişin yanı sıra, Harvey 

kasırgasının ardından ABD’yi vurması beklenen İrma kasırgasının da ciddi bir maliyet 

yaratacağına yönelik endişeler de dolar endeksindeki gerilemede etkili oldu. Eurodaki 

yükseliş ile birlikte USDTRY paritesinin 3,40’a kadar gerilediği görülüyor. 3,42 

seviyesini aşağı yönlü kırması sonrasında düşüşünü hızlandıran USDTRY paritesinin 

kısa vadede 3,40 – 3,45 seviyeleri arasında dalgalanmasını bekliyoruz. TL’deki güçlü 

duruş ve dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte kurda kısa vadede sert bir yükseliş 

hareketi beklemiyoruz. Ancak, Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısı 

yaklaştıkça piyasadaki stresin artabileceği ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki 

değerli görünümün bozulabileceği görüşündeyiz. Kurun 3,40 seviyesi altına sarkması 

durumunda burada kalıcı olmasını beklemiyoruz. 3,40 – 3,42 seviyelerinden yurt içi 

yerleşiklerin döviz talep edeceği kanaatindeyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4018 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,4061 seviyesi direnç, 3,40 seviyesi ise destek konumunda. 

3,4061 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

3,4112, 3,40 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 3,3831. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, dün gerçekleştirdiği konuşmasında 

beklendiği üzere varlık alım programının geleceğine ilişkin kararların Ekim ayında 

alınacağını belirtti. Projeksiyonlarda da yine beklentiler doğrultusunda enflasyonda 

aşağı yönlü, büyüme tarafında da yukarı yönlü değişiklikler geldi. Draghi, euronun 

değerlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirse de bu duruma ilişkin herhangi bir 

önlem belirtmedi. Dolayısı ile genel olarak Draghi’nin yorumlarının aktiviteye ilişkin 

güçlü bir çerçeve çizmesi ile beraber euro pozitif karşılandığı görülüyor. Bu noktada 

EURUSD paritesinin 1,20 – 1,2050 seviyeleri arasında kısa bir süre dalgalanması ve 

ardından 1,21 seviyesine doğru yeni bir sert yükseliş gerçekleştirmesi beklenebilir. 

Ancak kısa vadede 1,21 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket yaşanması zor. 1,21 

seviyesi üzerinde kalıcı olmaması durumunda yeniden 1,20 seviyesi altına doğru geri 

çekilme hareketleri görülebilir.  Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,2076 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,2060 seviyesi destek, 1,2100 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,2100 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,2132, 1,2060 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,2017. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki zayıflamanın ve jeopolitik risklerin kısa 

vadede devam etmesini belemekle birlikte, altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş 

hareketini sürdürmesini olası bulduğumuzu belirtmiş, altının kısa vadede 1350 

seviyesini hedef alabileceğini ifade etmiştik. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario 

Draghi’nin beklendiği üzere varlık alım programının geleceğine ilişkin kararların Ekim 

ayında alınacağını belirtmesi ve euronun değerlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile 

getirse de bu duruma ilişkin herhangi bir önlem açıklamamış olması, dünkü 

açıklamaların pozitif algılanmasına ve euronun sert bir şekilde değerlenmesine neden 

oldu. Eurodaki yüksel ile birlikte düşüş hareketini hızlandıran dolar endeksi, altın 

fiyatlarının 1350 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. Bu noktada, dolar endeksindeki 

zayıf seyrin kısa vadede devam edeceği görüşündeyiz. Dolayısı ile altında kısa vade 

içerisinde önemli bir geri çekilme hareketi beklememekle birlikte, mevcut yükseliş 

hareketinin 1360 – 1380 bandına doğru devam edebileceği görüşündeyiz. Ancak, 

Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısına yaklaşıldıkça piyasadaki stresin 

artabileceğini ve dolar endeksindeki havanın tersine dönebileceğini düşünüyoruz. 

Eylül ayı ortası itibariyle altındaki mevcut olumlu görünüm sekteye uğrayabilir. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1354,79 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1352,89 seviyesi destek, 

1360 seviyesi ise direnç konumunda. 1360 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1366,56, 1352,89 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1341,59. 

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 2,465 %0.0 %0.3 -%0.4 %4.3 %10.1

DAX 12,297 %0.7 %2.0 %0.0 %2.8 %7.1

FTSE 7,397 %0.6 -%0.5 -%1.9 %0.9 %3.6

Nikkei 19,397 -%0.5 -%2.0 -%3.5 %0.2 %1.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,743 %0.1 -%0.5 %0.1 %22.6 %40.4

Çin 3,365 %0.2 %0.2 %2.8 %4.1 %8.7

Hindistan 31,663 %0.3 -%0.4 -%0.8 %9.9 %19.2

Endonezya 5,832 %0.0 -%0.6 %0.3 %8.1 %10.1

Rusya 2,010 -%0.2 -%0.6 %1.0 -%0.7 -%10.0

Brezilya 73,412 %1.7 %3.6 %8.1 %11.7 %21.9

Meksika 50,249 -%0.5 -%1.9 -%2.1 %5.7 %10.1

Güney Afrika 55,878 %0.7 -%1.1 -%0.2 %8.9 %10.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%0.7 %9.1 %16.3 %0.9 -%17.7

EM VIX 17 -%3.5 %0.4 %10.7 -%0.7 -%25.7

MOVE 54 %2.1 %5.6 %15.1 -%18.2 -%24.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4053 -%0.6 -%1.4 -%3.5 -%7.5 -%3.3

Brezilya 3.1 -%0.6 -%1.9 -%0.8 -%1.2 -%4.6

Güney Afrika 12.7986 %0.2 -%1.6 -%3.2 -%1.3 -%6.9

Çin 6.4865 -%0.6 -%1.6 -%3.5 -%6.0 -%6.6

Hindistan 64.0475 -%0.1 %0.2 %0.4 -%3.9 -%5.7

Endonezya 13307 -%0.2 -%0.3 -%0.1 -%0.3 -%1.2

CDS *

Türkiye 163.1 -1.1 2.7 -11.3 -39.3 -37.2

Brezilya 183.9 -3.3 -8.2 -0.4 20.2 -33.6

Güney Afrika 170.3 -2.2 2.7 -3.5 a.d. a.d.

Endonezya 100.7 -1.9 1.4 -8.3 -6.2 -21.4

Rusya 138.9 -3.0 1.4 -14.7 -7.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 -0.1 0.9 0.0 -0.5 -0.7

Brezilya %9.8 -0.1 -0.3 -0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.4 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0

Endonezya %6.6 0.0 -0.1 -0.3 -0.9 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.7 -0.04 0.26 -0.10 -1.00 -1.12

Brezilya %4.3 -0.09 -0.17 -0.23 -0.72 -1.23

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.04 -0.06 -0.42

Endonezya %3.4 -0.02 -0.11 -0.21 -0.60 -0.96

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54.49 %0.5 %4.0 %4.0 -%2.6 -%4.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.09 -%0.1 %3.9 -%0.6 -%7.6 -%8.6

Altın - USD / oz 1346.5 %0.8 %2.1 %7.0 %10.7 %16.9

Gümüş - USD / t oz. 18.016 %1.1 %3.1 %10.9 %3.0 %12.7

Commodity Bureau Index 435.66 -%0.2 %0.0 -%1.6 %0.7 %3.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


