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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Küresel piyasalardaki satıcılı seyrin etkisiyle dün BİST-100 endeksi 

günü %0,75 aşağıda 91.854 puandan kapadı. Satışların genele 

yayıldığı görüldü. 

Bugüne gelindiğinde özellikle ABD tarafındaki yoğun veri 

takviminin gün içi volatiliteyi artırıcı nitelikte olacağını 

düşünüyoruz. Dayanıklı tüketim malı siparişleri, 3Ç18 GSYİH, PCE 

ve Tüketici Güven Endeksi verileri Türkiye saatiyle 16:30 sonrasında 

piyasalarda hareket yaratabilir. Sabah saatlerinde gelişmekte olan 

ülke kurlarında nispeten karışık bir görünüm mevcutken, TL’nin 

yatay bir seyir içinde olduğu görülüyor. Asya piyasalarındaki satıcılı 

seyrin yanısıra, ABD vadelilerinde de kırmızların hakim olduğu 

dikkat çekiyor. Bu gelişmeler ışığında haftanın son işlem gününde 

BİST-100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz. 

90.000 üzerinde tepki süreci dün gelen realizasyon ile hız kesti. 

Dün 91.150 desteğine kadar geri çekilme sonrasında 92.000’ne 

yakın bir seviyede kapanış yine de olumluydu. Bugün gün 

içerisinde 91.650 desteği üzerinde dengelenme sağlanabilirse tepki 

çabası devam edebilir. 91.650 destek olmak üzere 

92.500/93.000’ne yönelim devam etmesini bekliyoruz. 91.150 ana 

destek kırılmadığı sürece 90.000’den gelen tepki süreci sona 

ermeyecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Fitch, Türkiye 2019 kredi notu değerlendirme takvimini açıkladı. 

▪ Saat 10:00’da Aralık Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. 

▪ Kasım Ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Doğtaş Kelebek – 2019 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Emlak Konut GYO portföyünde bulunan Antalya’da gelir 

paylaşımı işini iptal etti.  

▪ Yapı Kredi Bank – 75 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli 

havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi 

gerçekleştirdi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

21 Aralık     Aralık Tüketici Güven Endeksi

26 Aralık     Aralık Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

27 Aralık     Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (14 - 21 Aralık)

                    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (14 - 21 Aralık)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,854 -%0.8 %0.5

BIST-30 115,122 -%0.8 %0.8

Banka 117,494 -%0.8 %4.5

Sanayi 106,904 -%1.1 -%1.4

Hizmet 72,026 %0.0 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 20.71 21.23 21.36

10 yıllık bono faizi 16.87 17.58 17.99

Kur

USD/TL 5.26 -%1.9 -%1.3

EUR/TL 6.02 -%1.3 -%1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.64 -%1.6 -%1.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 149 142 139

Ortalama işlem hacmi * 1.15 1.07 1.24

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.8x 6.1x

PD/DD 1.36x 0.94x 0.84x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.52x 0.49x

FD/Satışlar 1.43x 1.02x 0.86x

FD/FAVÖK 7.9x 5.7x 5.0x

Kar büyümesi %49.2 %9.0 %10.3

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %12.2

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.3

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Fitch, Türkiye 2019 kredi notu değerlendirme takvimini açıkladı  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye için 2019 yılında 2 planlı 

değerlendirme yapacağını açıkladı. Buna göre ilk değerlendirme 3 Mayıs , son değerlendirme 

ise 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Fitch en son geçen hafta yaptığı değerlendirmede 

Türkiye’nin kredi notu be görünümünü BB/negatif olarak teyid etmişti.   

Saat 10:00’da Aralık Tüketici Güven Endeksi açıklanacak 

Kasım ayı endeks seviyesi 59,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks Ekim ayında ise 57,3 ile, 

endeksin hesaplanmaya başladığı tarih olan 2012’den bu yana en düşük seviyesine inmişti. 

• Tüketici Güveni Endeksindeki zayıflamanın tüketici kredileri tarafında da onaylandığı 

ve son haftalarda tüketici kredilerindeki trendin (kur etkisinden arındırılmış 13-hafta 

ort. yıllıklandırılmış haftalık değ.) negatife döndüğü görülüyor. 

Kasım Ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı 

Konut satışları Kasım ayında toplam 89.626 adet olurken, Ekim ayına göre %39, bir önceki yılın 

aynı ayına göre ise %27’lik yüksek bir düşüş kaydetti.  

• İpotekli satışlarındaki düşüşün, kredi faizlerindeki yükseliş paralelinde düşüş 

kaydetmeye devam ettiğini görüyoruz. İpotekli satışlar Kasım ayında 5.324 adet 

olurken aylık bazda %34, yıllık bazda ise %86’lık önemli bir düşüş kaydetti. Konut 

kredi faizi Kasım ayında ortalama yıllık %28,6 olarak gerçekleşti.  

• Yabancılara Kasım ayında 4.672 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

• 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Kasım ayında aylık bazda %2,36’lık bir 

düşüş yaşandığını görüyoruz. Söz konusu düşüş, veri setinin başlangıcından bu yana 

aylık bazda kaydedilen en sert gerileme oldu. Yıllık bazda ise %3,3’lük bir gerilme 

yaşandı.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Doğtaş Kelebek – Yönetim 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi yurtiçinde 16 

tanesi Doğtaş, 20 tanesi Kelebek ve 17 tanesi Lova Sleep Mağazası olmak üzere 53 yeni 

perakende mağaza açılışı öngörmekte olup, yurtdışında ise 12 tanesi Doğtaş ve 7 tanesi 

Kelebek olmak üzere 19 eni perakende mağaza açılışı planladı. Buna bağlı olarak, şirket 

yönetimi konsolide satış gelirlerinde %25 büyüme öngörmekte olup, %15’in üzerinde 

konsolide FAVÖK marjı olması beklemektedir. 

Emlak Konut portföyünde bulunan Antalya Muratpaşa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı 

İşi’ni iptal etmiştir ve arsayı T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı'na iade edecektir. 

Yapı Kredi Bankası - 75 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli havale akımlarına dayalı 

gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirdi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Senato'dan önceki gün geçen geçici bütçe tasarısını, 

Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik gelen haber 

akışı ABD piyasalarını olumsuz etkiledi. Dolar endeksi, bütçe tasarısı üzerinde bir 

anlaşmaya varılamayacağı ve hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanacağına 

yönelik endişeler ile gerilerken, ABD Savunma Bakanı’nın ABD Başkanı Trump ile görüş 

ayrılığına düşmesi nedeniyle görevden ayrılma kararı aldığına yönelik çıkan haberler 

akışı da endeksteki düşüşü besledi. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte dolar endeksi 

yeniden 97 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek son bir ayın en düşük seviyesi olan 

96,16 seviyesine kadar inerken, kurda da sert bir düşüş hareketi oluşmasını sağladı. 

Dolar endeksindeki düşüşün yanı sıra, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam 

etmesi ve jeopolitik gelişmelerin yurt içinde yarattığı olumlu risk algısı da kurdaki 

düşüşte etkili oldu. Kısacası, petrol fiyatlarındaki gerileme, dolar endeksindeki düşüş ve 

ABD’nin Suriye’den çekileceğine yönelik gelen haber akışının olumlu etkisinin dün gün 

içerisinde de devam etmesi ile birlikte kurdaki düşüş eğiliminin sürdüğünü gördük.  

Bununla birlikte kur 5,30 seviyesi üzerinden yeniden 5,22’ye doğru geriledi. Ancak bu 

sabah saatleri itibariyle, dolar endeksinin kayıplarını telafi etmekte olduğunu, Türk 

lirasının ise gelişen ülke para birimleri arasında negatif ayrışmaya başladığını 

görmekteyiz. Dolayısı ile TL’deki mevcut pozitif seyrin etkisini yitirmeye başladığını 

görüyoruz. Bu noktada, kurun 5,30 seviyesi altındaki seyrinin kalıcı olmayacağı ve bu 

bölgedeki hareketlerin orta vadeli alım fırsatı vereceğine yönelik beklentimiz 

korumaktayız. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından, bugün ABD cephesindeki yoğun 

veri gündemi ve ABD’de bütçe tasarısına yönelik gelecek olan haber akışı yakından 

takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün ABD piyasalarında görülen satıcılı seyir ve dolar endeksindeki değer kaybı, EURUSD 

paritesinin kazançlarını genişletmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'dan 

geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği için 

imzalamayacağına yönelik gelen haber akışı, ABD’de federal hükümetin geçici olarak 

kapanabileceğine yönelik endişeleri artırırken, ABD Savunma Bakanı’nın ABD Başkanı 

Trump ile görüş ayrılığına düşmesi nedeniyle görevden ayrılma kararı aldığına yönelik 

çıkan haberler de ABD piyasalarını ve dolar endeksini olumuz etkiledi. Bununla birlikte 

dolar endeksi yeniden 97 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek, son bir ayın en düşük 

seviyesi olan 96,16 seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte1,1485 

seviyesine yükselen EURUSD paritesi, yaklaşık son 1,5 ayın zirvesine tırmandı. Parite bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1450 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Teknik görünüme 

bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, EURUSD paritesi dünkü 

sert yükseliş hareketi ile birlikte Şubat ayından bu yana sürdürmekte olduğu orta – uzun 

vadeli düşüş kanalının üst sınırına ulaşmış durumda. Bu noktada, teknik göstergelerin de 

aşırı alıma işaret etmesi ile birlikte, paritenin kanalı yukarı yönlü kırmakta başarısız 

olabileceğini ve kanalın üst sınırından yönünü aşağı çevirerek 1,14 seviyesine doğru aşağı 

yönlü bir düzeltme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Bugün ABD cephesindeki yoğun 

veri gündemi ve ABD’de bütçe tasarısına yönelik gelecek olan haber akışı paritedeki 

görünüm açısından belirleyici olacak. 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin düşüş hareketini genişletmesi ile birlikte altın fiyatları orta vadeli hedef 

bölgemiz olan 1260 seviyesi üzerine çıkmayı başardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 

Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği için 

imzalamayacağına yönelik gelen haber akışı ABD piyasalarını olumsuz etkiledi. Dolar 

endeksi, bütçe tasarısı üzerinde bir anlaşmaya varılamayacağı ve hükümetin bütçe 

anlaşmazlığı nedeniyle kapanacağına yönelik endişeler ile gerilerken, ABD Savunma 

Bakanı’nın ABD Başkanı Trump ile görüş ayrılığına düşmesi nedeniyle görevden ayrılma 

kararı aldığına yönelik çıkan haberler akışı da endeksteki düşüşü besledi. Bu gelişmelerin 

etkisi ile birlikte dolar endeksi yeniden 97 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek, son bir ayın 

en düşük seviyesi olan 96,16 seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte 

yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, 1266 seviyesi üzerine kadar yükselerek Haziran 

ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatleri itibariyle 

1260 seviyesinin hemen altındaki işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görebileceğiniz üzere, altın fiyatları dün sergilediği sert yükseliş hareketi ile birlikte kısa 

vadeli yükseliş kanalının üst sınırına kadar yükselmiş durumda. Teknik göstergelerin de 

aşırı alıma işaret ettiği altında, kanalın üst sınırından aşağı yönlü teknik bir düzeltme 

hareketi oluştuğunu görebiliriz. Altın fiyatlarının kısa vadede 1260 seviyesi civarından 

yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını geri vermesini ve 1250 seviyesine doğru 

gerilemesini bekliyoruz. Bugün ABD cephesindeki yoğun veri gündemi ve ABD’de bütçe 

tasarısına yönelik gelecek olan haber akışı altın fiyatlarındaki görünüm açısından belirleyici 

olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.467 -%1,6 -%6,9 -%6,9 -%10,3 -%7,7

DAX 10.611 -%1,4 -%2,9 -%5,6 -%15,2 -%17,9

FTSE 6.712 -%0,8 -%2,4 -%4,8 -%11,2 -%12,7

Nikkei 20.393 -%1,0 -%5,6 -%6,1 -%11,0 -%11,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91.854 -%0,8 %0,5 -%0,9 -%3,4 -%20,4

Çin 2.536 -%1,0 -%3,2 -%5,3 -%12,7 -%24,1

Hindistan 36.432 -%0,1 %1,2 %3,4 %2,7 %6,8

Endonezya 6.148 -%0,3 -%0,6 %3,1 %5,3 -%3,5

Rusya 2.353 -%0,2 -%1,1 -%0,2 %4,8 %11,5

Brezilya 85.269 -%0,5 -%2,9 -%2,3 %21,7 %11,6

Meksika 41.683 %0,7 %0,4 %0,4 -%10,3 -%15,5

Güney Afrika 51.348 -%0,4 -%0,5 %0,1 -%8,7 -%13,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 28 %10,9 %37,4 %26,2 %121,9 %157,1

EM VIX 26 %0,2 %7,7 -%11,6 %40,7 %59,4

MOVE 59 -%0,4 %5,4 -%1,2 %13,2 %26,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,2625 -%0,4 -%1,5 -%2,1 %11,2 %38,6

Brezilya 3,8442 -%1,3 -%1,2 %2,1 %1,9 %16,2

Güney Afrika 14,4144 %0,2 %1,6 %2,3 %5,6 %16,4

Çin 6,885 -%0,1 %0,0 -%0,9 %6,4 %5,8

Hindistan 69,7075 -%1,0 -%2,8 -%2,5 %2,4 %9,1

Endonezya 14473 %0,2 -%0,2 a.d. a.d. %6,7

CDS *

Türkiye 365,5 2,1 -22,2 -3,2 80,9 6,2

Brezilya 208,2 8,1 0,4 -13,4 8,8 1,5

Güney Afrika 220,5 4,8 -10,2 -12,0 -0,1 4,1

Endonezya 135,4 4,7 -3,5 -18,4 1,7 3,6

Rusya 149,9 5,0 -4,7 -8,2 10,0 -8,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,7 -0,2 -1,3 -0,7 -0,2 5,0

Brezilya %9,4 -0,1 -0,4 -0,7 -2,4 -0,8

Hindistan %7,3 0,1 -0,1 -0,5 -0,6 -0,1

Endonezya %8,0 0,0 -0,2 a.d. 0,7 1,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,1 -0,14 -0,50 -0,61 -0,06 a.d.

Brezilya %5,2 0,02 0,00 -0,37 -0,94 0,61

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,62

Endonezya %4,5 0,00 -0,09 a.d. 0,04 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54,35 -%5,0 -%11,6 -%13,1 -%27,3 -%18,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 45,88 -%2,8 -%12,7 -%14,1 -%30,7 -%24,1

Altın - USD / oz 1263,6 %0,9 %1,7 %3,5 -%0,6 -%3,5

Gümüş - USD / t oz. 14,753 %0,3 %0,2 %3,4 -%9,5 -%14,0

Commodity Bureau Index 411,74 -%0,2 -%1,1 -%1,2 -%7,5 -%4,8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

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

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 (0 252) 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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

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: 

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. 

 

 

 

 

 


