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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Güne olumlu bir başlangıç yapan ancak ilerleyen saatlerde 

özellikle Arjantin tarafındaki olumsuz haberler ve gelişmekte olan 

ülke varlıkları üzerinde negatif etkisinin artmasıyla beraber 

satışlarla karşılaşan BİST-100, dün 99.292 seviyesinde %0,3 aşağıda 

kapanış gerçekleştirdi. 

Veri tarafında bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında hafif bir 

gündem olmaya devam devam ediyor. Ancak gözler 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de devam eden temasları 

ardından Almanya’ya gerçekleştireceği ziyaretlerde. Yurtdışında ise 

Türkiye saatiyle akşam açıklanacak olan FOMC kararı ve FED 

Başkanı Powell’in açıklamaları ön planda yer alıyor. Sabah erken 

kotasyonlarda TL tarafında nispeten yatay bir seyrin hakim olduğu 

görülüyor. GoÜ kurlarında da genelde aynı havanın geçerli olduğu 

söylenebilir.  Küresel hisse senedi piyasalarına bakıldığında ise 

Asya tarafında karışık bir seyir dikkat çekerken, ABD vadelilerinde 

pozitif bir görünüm hakim.  Bu gelişmeler ışığında BİST tarafında 

da hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, 100.000 psikolojik direnç 

seviyesi, 100.700’de 200 günlük ortalamalar ve 101.500’de önemli 

dirençlerimiz var. Bugün önemli dirençlerin olduğu 100.000 

üzerinde satışlar geldi. 98.700’de satışlar karşılanarak kapandık. 

Bugün yine 100.000 ve üzerine doğru yönelim göreceğiz. Dünkü 

gibi 100.000 üzerinden yine satışlar gelir ve 98.700 desteğini 

kırarsak kısa vadede düzeltme başlamış olacaktır. 100.000 

üzerinde kapanış bir bakıma piyasanın gücünü göstermesi 

açısından takip edilecek. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut gelişmeler konusunda 

açıklamalar yaptı. 

▪ Hazine Eylül ayında piyasalardan toplam 3,96 milyar TL 

borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Orge Enerji - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 

Projesinde ilave iş alınmasına yönelik sözleşme görüşmelerine 

başlanıldı. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Eylül   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (14 - 21 Eyl.)

                 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (14 - 21 Eyl.)

28 Eylül    Ağustos Dış Ticaret verileri

                 Hazine Ekim dönemi iç borçlanma stratejisi

1 Ekim      Eylül İSO/Markit PMI Endeksi

                 TİM Eylül İhracat verileri

                  İTO Eylül Enflasyon verileri

                 Güm. ve Tic. Bak. Eylül Geçici Dış Tic. verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 99,292 -%0.3 %4.6

BIST-30 123,180 -%0.3 %5.3

Banka 109,901 -%1.5 %11.0

Sanayi 128,399 %0.0 %2.6

Hizmet 72,789 -%0.1 %2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 24.00 19.25

AOFM 24.05 24.05 24.00

2 yıllık bono faizi 25.55 25.55 25.32

10 yıllık bono faizi 18.65 18.69 19.02

Kur

USD/TL 6.12 -%3.8 %2.2

EUR/TL 7.21 -%3.1 %5.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.66 -%3.4 %3.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 129 120 122

Ortalama işlem hacmi * 1.82 1.51 1.23

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 6.3x

PD/DD 1.36x 1.07x 0.95x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.49x 0.44x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.6x 5.7x

Kar büyümesi %49.2 %8.4 %15.7

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %14.3

Temettü verimi %2.7 %4.3 %5.1

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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut gelişmeler konusunda açıklamalar yaptı  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli 

açıklamalarda bulundu. Brunson davası ile ilgili olarak 12 Ekim’i işaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın yargı tarafından verileceğini vurguladı. Buna ek 

olarak ekonomideki gelişmeleri de yorumlayan Erdoğan, ekonomik sıkıntının yakın 

zamanda aşılacağını, bunun da emarelerinin görülmeye başlandığı belirtti. TCMB’nin 

en son faiz kararı ile ilgili olarak, söz konusu artırımın bağımsızlığın bir göstergesi 

olduğunu zira kendisinin yüksek faize karşı olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı 

mevcut durumda TCMB’nin yüksek faizin çözüm olacağı beklentisiyle bu adımı 

attığını, temennisinin beklentiler yönünde gerçekleşme olması yolunda olduğunu 

belirtti. ABD’nin İran yaptırımlarına rağmen, İran’dan doğalgaz alımının devam 

edeceği, bunun ülke için büyük bir gereklilik olduğu da belirtildi.  

Hazine Eylül ayında piyasalardan toplam 3,96 milyar TL borçlandı  

Hazine dün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 

piyasalardan toplanda 915 milyon TL borçlandı – piyasa pozitif.  

• İhalede talep – satış rasyosu 4,2x ile yüksek bir seviyede gerçekleşti. – 

enflasyonun ve tahmin belirsizliğinin beraberinde söz konusu tahvile önemli 

bir talebi çektiğini görüyoruz  

• İhalede oluşan reel bileşik faiz %3,58 oldu.  

• Hazine dün gerçekleştirdiği ihale ile Eylül ayı borçlanma programını 

tamamladı. Hazine Eylül ayında piyasalardan toplamda 3,96 milyar TL 

borçlan – 3,6 milyar TL olan borçlanma projeksiyonunun bir miktar üzerinde.  

• Hazine’nin Ekim ayı iç borçlanma stratejisi Cuma günü akşam 17:00’da 

açıklanacak. Daha öncesinde yaptığı borçlanma stratejisi açıklamalarında, 

Ekim ayındaki oldukça hafif piyasa itfası (2,15 milyar TL) karşılığında 1,9 

milyar TL kadar borçlanma hedeflediği görülmüştü.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Orge Enerji - Şirketin, 3.421.003,71 Euro+KDV sözleşme büyüklüğüyle devam eden işleri 

arasında yer alan ve toplam 19 istasyondan oluşan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 

Metro Projesi'nin, ihale edilen Depo Sahası Genel Elektrik İşleri'ne yönelik olarak verdiği 

863.569,84 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi 

Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başladı. İşin Nisan 

2019'da bitirilmesi planlanmaktadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD’li rahip Brunson’ın önümüzdeki ay içerisinde serbest bırakılabileceğine yönelik 

haberler üzerine TL’de oluşan değerlenmenin dün itibarıyla etkisini azalttığını gördük. 

6,06 seviyesine doğru gerilemesinin ardından USDTRY paritesi, dolar endeksindeki oynak 

seyir ve TL’deki dalgalı hareketlenme ile birlikte 6,15 – 6,20 seviyeleri arasında 

dalgalandı. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 6,17 seviyesi civarında hareket 

ediyor. Bu akşam gerçekleşecek olan FOMC toplantısında Fed Başkanı Powell’dan 

gelecek olan açıklamalar ve FOMC üyelerinin dot plot tahminlerinde görülebilecek 

revizyonlar kurdaki kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak. Bu akşam 

gerçekleşecek olan toplantıda bir faiz artırımı yapılacağı beklentisinin büyük ölçüde 

fiyatlarda yer aldığını görüyoruz.  Bu nedenle Aralık ayı toplantısına yönelik yapılacak 

şahin bir açıklama (olasılıklar %77 düzeyinde – dolayısı ile fiyatlama payı var) ya da dot 

plot (nokta tahminlerde) özellikle enflasyon kanadında yukarı yönlü yapılacak bir 

revizyon dolar pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ancak, ABD Başkanı 

Trump’ın faiz artırımlarına yönelik eleştirel açıklamalar yapabileceği ihtimali de göz 

önünde bulundurulmalı. Bir süredir bu konu ile ilgili açıklamada bulunmayan Trump’ın, 

bugünkü faiz artırımının ardından yeniden eleştirel söylemlerde bulunabileceği 

belirtiliyor. Teknik olarak dolar endeksinin 94,45 – 95 bandını yukarı yönlü kırmakta 

başarısız olacağına yönelik görüşümüzü korumaktayız. FOMC toplantısının söz konusu 

teknik beklentimizi desteklemesi durumunda dolar endeksinin 93,80 seviyesine doğru 

gerilemesi, USDTRY paritesinin ise 6 seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir. Bu 

noktada USDTRY paritesinin, dolar endeksindeki dalgalı seyir ve gelişen ülke piyasalarına 

yönelik risk iştahının oldukça değişken olduğu mevcut konjonktürde, kısa vadede volatil 

seyrini bir süre daha sürdürmesini bekleyebiliriz. Ancak kurun önümüzdeki dönemde 6 

seviyesi altını hedef alabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. 
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EUR/USD 

1,1730 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden EURUSD paritesi, dün gün içerisinde 

1,1750 – 1,1790 seviyeleri arasında dalgalandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş 

Ekonomist Praet dün yaptığı açıklamasında, ECB Başkanı Draghi’nin önceki günkü 

konuşmalarının bir faiz artırım sinyali niteliğinde olmadığını ve banka politikasının uzun 

bir süre genişlemeci olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Praet’in 

açıklamalarının ardından paritede önemli bir düşüş hareketinin oluşmadığı görüldü. Bu 

akşam gerçekleşecek olan FOMC toplantısı ve toplantıdan çıkacak notlar, paritedeki kısa 

vadeli görünüm açısından büyük önem taşıyor.  Bu akşamki toplantıda FOMC’nin faizleri 

25 baz puan artırması bekleniyor ve söz konuş beklenti piyasa %99 olasılığı ile 

fiyatlanıyor. Bu noktada, Aralık ayı toplantısına yönelik yapılacak şahin bir açıklama 

(olasılıklar %77 düzeyinde – dolayısı ile fiyatlama payı var) ya da dot plot (nokta 

tahminlerde) özellikle enflasyon kanadında yukarı yönlü yapılacak bir revizyon dolar 

pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ancak, ABD Başkanı Trump’ın faiz 

artırımlarına yönelik eleştirel açıklamalar yapabileceği ihtimali de göz önünde 

bulundurulmalı. Paritedeki genel teknik görünüme baktığımızda: EURUSD paritesi, bir 

“dönüş” formasyonu olan ve Nisan ayından bu yana devam eden düşüş trendinin sona 

ulaştığının sinyalini veren ters omuz – baş – omuz formasyonunun çalışması ile birlikte 

kısa vadeli bir yükseliş kanalı oluşturmuş durumda. Bu noktada paritenin mevcut yükseliş 

eğilimini sürdürüp sürdüremeyeceğini yakından takip ediyor olacağız. Gerek teknik 

göstergeler ve ters omuz – baş – omuz formasyonunun oluşması sonrasındaki yükseliş 

ivmesi, gerekse de Avrupa Merkez Bankasının parasal genişlemeyi bitiriyor olması ile 

birlikte değişen piyasa gündemi, paritedeki yükseliş çabasının devam edebileceğine 

işaret ediyor. EURUSD paritesinin önümüzdeki dönemde 1,20 seviyesi üzerini hedef 

almasını beklemekteyiz. 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının gün içerisinde 1200 seviyesi üzerini hedef 

almasını ve bu seviye üzerinde tutunmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar 

endeksindeki dalgalı seyre rağmen dün 1200 seviyesi üzerinde çıkmayı başaran altın 

fiyatları, 1203 seviyesi üzerini test etti. Nisan ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını 

Eylül ayının ortasında yukarı yönlü kıran altın fiyatlarında, kanal kırılması sonrasında 

görece yatay bir seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde altının, 

düşüş kanalının yukarı kırılmasının ardından istikrarlı bir yükseliş hareketi 

başlatabileceğini düşünüyoruz. Altının önümüzdeki dönemde ilk etap 1225 ve daha 

sonra 1250 seviyelerini hedef haline getirebileceğini düşünüyoruz. Altındaki kısa vadeli 

görünüm açısından bu akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC kararı ve ardından 

gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olacak. Bu akşamki 

toplantıda FOMC’nin faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor ve söz konuş beklenti 

piyasa %99 olasılığı ile fiyatlanıyor. Bu noktada, Aralık ayı toplantısına yönelik yapılacak 

şahin bir açıklama (olasılıklar %77 düzeyinde – dolayısı ile fiyatlama payı var) ya da dot 

plot (nokta tahminlerde) özellikle enflasyon kanadında yukarı yönlü yapılacak bir 

revizyon dolar pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ancak, ABD Başkanı 

Trump’ın faiz artırımlarına yönelik eleştirel açıklamalar yapabileceği ihtimali de göz 

önünde bulundurulmalı. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,916 -%0.1 %0.4 %1.4 %9.7 %9.0

DAX 12,375 %0.2 %1.8 -%0.2 %5.0 -%4.2

FTSE 7,508 %0.7 %2.8 -%0.9 %9.0 -%2.3

Nikkei 23,940 %0.2 %2.4 %6.1 %15.5 %5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99,292 -%0.3 %4.6 %10.1 -%14.7 -%13.9

Çin 2,781 %1.3 %4.3 %3.2 -%10.1 -%14.8

Hindistan 36,652 -%0.1 -%1.8 -%4.3 %10.7 %7.5

Endonezya 5,874 %0.5 %0.5 -%1.1 -%4.8 -%7.1

Rusya 2,444 %0.6 %1.7 %7.2 %9.1 %15.9

Brezilya 78,630 %0.8 %0.4 %3.1 -%7.6 %2.9

Meksika 49,652 %0.5 %0.0 %0.0 %6.0 %0.6

Güney Afrika 56,883 -%0.5 %1.0 -%3.3 %1.3 -%4.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %1.8 -%2.9 -%0.6 -%50.1 %12.5

EM VIX 20 -%0.6 -%0.7 %0.2 -%32.4 %23.9

MOVE 49 %2.2 %2.9 -%3.1 -%12.1 %6.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.1616 %0.1 -%3.5 %1.3 %54.7 %62.3

Brezilya 4.076 -%0.3 -%2.1 %2.7 %23.0 %23.2

Güney Afrika 14.3537 -%0.2 -%3.7 -%1.2 %22.2 %15.9

Çin 6.8675 a.d. %0.1 %0.1 %8.7 %5.5

Hindistan 72.695 %0.1 -%0.4 %4.1 %11.8 %13.8

Endonezya 14920 %0.4 %0.4 %2.3 %8.3 %10.0

CDS *

Türkiye 380.3 15.1 -79.9 -60.4 109.1 27.4

Brezilya 272.6 9.0 -15.3 34.6 96.1 43.1

Güney Afrika 213.6 5.9 -9.4 -6.9 47.9 35.0

Endonezya 135.5 1.3 -1.0 11.7 29.4 16.5

Rusya 152.8 -1.4 -3.3 -7.0 22.2 23.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.7 0.0 -0.4 -3.4 5.9 7.0

Brezilya %11.8 0.0 -0.4 -0.1 2.3 a.d.

Hindistan %8.1 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8

Endonezya %8.2 0.0 -0.1 0.4 1.3 1.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.4 0.11 -0.34 -1.01 1.50 a.d.

Brezilya %5.9 0.06 -0.31 0.24 0.96 1.39

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.30 0.65

Endonezya %4.5 0.00 -0.04 0.12 0.35 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 81.87 %0.8 %3.6 %13.4 %16.2 %22.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 72.28 %0.3 %3.5 %8.8 %9.7 %19.6

Altın - USD / oz 1199.7 %0.0 %0.1 %1.1 -%11.1 -%8.4

Gümüş - USD / t oz. 14.398 %1.0 %2.2 -%1.9 -%12.9 -%16.0

Commodity Bureau Index 416.76 %0.3 %1.6 %0.6 -%5.1 -%3.6

* 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. 

 

 

 

 

 


