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Piyasa Yorumu 

Dün GOÜ piyasalarında yaşanan satışlara bağlı olarak Borsa 

İstanbul’da satıcılı seyir vardı. BİST-100 endeksi günü %2,77 değer 

kaybı ile 94.497 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki değer 

kaybı %6,8 olarak gerçekleşirken, sanayi endeksindeki değer kaybı 

sadece %0,9 idi. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında saat 15:30’da ABD’de açıklanacak olan Eylül ayı tarım 

dışı istihdam ve saatlik ücretler verileri yatırımcıların 

odaklanacakları ana nokta olacaktır. Kısa vadede GOÜ 

piyasalarındaki gelişmelerin Borsa İstanbul üzerinde daha fazla 

etkili olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerindeki seyrin ve Dolar endeksindeki gelişmelerin GOÜ 

piyasalarına etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  Dün yaşanan sert satışların sonrasında küresel 

piyasalardaki satış dalgasının azalarak da olsa bu sabah da devam 

ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir 

seyir olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 endeksinde 

97.000’nin kırılması ile birlikte ana yükselişin düzeltmesi başladı. 

Yükselen trendin diğer önemli düzeltme seviyesi ve yatay destek 

seviyesi 94.700’den geçiyor. Bugün dünkü düşüşün ardından 

95.000’ne doğru tepki ile açılabiliriz. Tepki sonrasında yeniden 

satış baskısı olması durumunda 93.000 desteğine kadar 

gerileyebiliriz. Dünkü düşüş sonrasında 95.000 kırılması 

durumunda 95.850/96.000 gün içi tepkinin gelişebileceği noktalar 

olacaktır. 93.000 desteği kırılması durumunda yükselen trend son 

bulacaktır. O yüzden 93.000/95.000 düşüşün tepkisinin geleceği 

aralık olacağını düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan AB üyeliği konusunda referanduma 

gidilebileceğini belirtti. 

▪ Bugün saat 17:30’da Eylül ayı Hazine Nakit Bütçe 

gerçekleşmeleri açıklanacak. 

▪ Eylül Reel Efektif Kur Endeksi 61,62 olarak açıklandı. 

▪ 21 – 28 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

açıklandı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Borsa İstanbul Eylül ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Ekim      Hazine Eylül Nakit Gerçekleşmeleri

11 Ekim    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (28 Eyl. 5  Eki.)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (28 Eyl. 5  Eki.)

                  Ağustos Ödemeler Dengesi istatistikleri

15 Ekim    Temmuz Dönemi İşgücü İstatistikleri

                  Eylül Merkezi Hkümet Bütçe Dengesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,497 -%2.8 -%5.8

BIST-30 117,152 -%2.6 -%5.8

Banka 100,783 -%6.7 -%12.7

Sanayi 124,177 -%0.9 -%3.1

Hizmet 70,493 -%2.6 -%4.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 19.25

AOFM 24.00 24.00 24.08

2 yıllık bono faizi 26.38 26.38 25.94

10 yıllık bono faizi 20.46 19.39 17.99

Kur

USD/TL 6.12 %0.8 -%8.3

EUR/TL 7.04 -%1.0 -%8.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.58 -%0.1 -%8.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 124 131 113

Ortalama işlem hacmi * 1.31 1.50 1.37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 6.0x

PD/DD 1.36x 1.02x 0.90x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.44x 0.40x

FD/Satışlar 1.43x 1.06x 0.90x

FD/FAVÖK 7.9x 6.4x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %7.6 %16.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.3 %14.1

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.4

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 AB üyeliği konusunda referanduma 

gidilebileceğini belirtti  

TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 

Birliği'nin oyalamaya devam etmesi halinde referanduma gidebileceklerini söyledi. 

Erdoğan söz konusu konuyu Almanya Şansöylesi Merkel ile de konuştuklarını belirtirken, 

AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusundaki tutumunu netleştirmesi gerekliliği yolunda sinyal 

verdi. 

Bugün saat 17:30’da Eylül ayı Hazine Nakit Bütçe gerçekleşmeleri 

açıklanacak 

Hazine nakit bütçesi Ağustos ayında 3,7 milyar TL açık verirken, Ocak – Ağustos dönemi 

kümülatif açık 41,3 milyar TL oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında 

bir artış yaşandı. 

• Yılın özellikle son çeyreğinde imar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli 

askerlik düzenlemesinden gelen ekstra gelir kaynakları ile beraber performansın 

bir miktar olumlu olduğu görülebilir. 

Eylül Reel Efektif Kur Endeksi 61,62 olarak açıklandı 

Söz konusu seviye bir önceki aya göre %5 oranında bir reel değer kaybını işaret ederken, 

yılbaşından beri reel değer kaybı %28’e ulaştı.  

• Bir süredir TCMB tarafından yayınlanan 2003=100 bazlı endeksin yayınlanma 

tarihinden beri en düşüğünü işaret eden REKE, BIS tarafından yayınlanan 

endekste 1994 yılı seviyesine geri dönüşü işaret ediyor. 

21 – 28 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri açıklandı  

21 – 28 Eylül haftası içerisinde hisse senedi piyasasında 153,4 milyon dolarlık bir yabancı 

çıkışı gerçekleşti.  Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında görülen 

yabancı çıkışı 1,15 milyar dolardan 1,3 milyar dolara yükseldi.  Geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde hisse sendi piyasasında yaklaşık 3,02 milyar dolarlık bir yabancı girişinin 

yaşandığını belirtmekte fayda var.  

• Bono piyasasında ise (repo işlemleri hariç) 127 milyon dolarlık bir yabancı girişi 

görülürken, yılbaşından bu yana görülen toplam giriş 147 milyon dolara çıktı.  

• Yabancı yatırımcıların bono stoku içerisindeki payı ise, 21 – 28 Eylül haftasında 

%14,9’dan %15’e hafif bir yükseliş kaydetti. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Borsa İstanbul Eylül ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Eylül ayında yabancı 

yatırımcılar net 112 milyon ABD doları tutarında pay senedi aldılar. 2018 yılının ilk dokuz 

ayında yabancı yatırımcılar net 2,068 milyar ABD doları tutarında pay senedi satmış 

oldular. En çok net alımların olduğu pay senetleri: THYAO (100 milyon ABD doları), ASELS 

(82 milyon ABD doları), GARAN (70 milyon ABD doları), BIMAS (30 milyon ABD doları) ve 

KOZAL (27 milyon ABD doları). En çok net satışların olduğu pay senetleri: TTKOM (124 

milyon ABD doları), YKBNK (39 milyon ABD doları), VAKBN (35 milyon ABD doları), ISCTR 

(34 milyon ABD doları) ve SAHOL (18 milyon ABD doları). Banka pay senetlerinde 50 

milyon ABD doları tutarında net satış vardı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması ile birlikte 

USDTRY paritesindeki yükseliş hareketi dün hız kazandı. Dolar endeksinin 96,12 

seviyesinden 95,50’li seviyelere doğru geri çekilmesine rağmen, TL varlıklarına yönelik 

negatif risk iştahı nedeniyle USDTRY paritesi yükselişini 6,23 seviyesine taşıdı. 

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon verisinin TL varlıklar üzerinde ani bir 

negatif etki yaratmamış olmasına rağmen, dün gelişen ülke piyasalarında görülen sert 

satış baskısı ile birlikte TL varlıklardaki volatilite ve kırılganlığın arttığını ve enflasyon 

sonrasında oluşan “düşük reel faiz” olgusunun olumsuz yansımalarının fiyatlamalar 

üzerinde etkili olduğunu gördük. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,18 

seviyesi civarında hareket ediyor. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir görünüm olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla 

değer kaybeden para birimleri arasında yer aldığını görüyoruz. Dolar endeksi 96 

seviyesinin hemen altın hareket ederken, %3,20’ye yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri 

piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte, ABD tahvil 

faizlerindeki yükseliş ve TL varlıklarına yönelik olumsuz risk iştahı ile birlikte kurdaki 

yükseliş eğiliminin bir süre daha devam edebileceği görüşündeyiz. Bugün ABD’den 

gelecek olan istihdam ve ücret artışları verileri yakından izlenecek. ABD verilerine yönelik 

beklenti ve olası kur yansımalarına yönelik analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” 

bölümünde bulabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde kurdaki görünüm açısından takip 

edeceğimiz temel iki gelişmemiz bulunuyor. Bunlardan birincisi ABD – Türkiye ilişkileri, 

diğer ise bankacılık sektöründeki batık kredilerin nasıl yönetileceği. Bu noktada, 12 

Ekim’de görülecek olan ABD’li rahip Brunson’ın davası önemli olacak. Diğer taraftan, 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bankacılık sektörüne yönelik gerekli finansal 

değerlendirmelerin geçtiğimiz hafta itibariyle başladığını ifade etmişti. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksinin dün 96,12 seviyesinden yönünü aşağı çevirerek 95,50’lere doğru 

gerilemesi ve teknik bir düzeltme gerçekleştirmesi sonrasında EURUSD paritesinde de 

kayıpların bir kısmının telafi edildiğini gördük. Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte 

1,1543 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibarıyla 1,15 

seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, paritedeki kısa vadeli görünüm 

açısından ABD’den bugün öğle saatlerinde gelecek olan ücret artışları verisi önemli 

olacak. Ortalama saatlik kazançların Eylül ayında aylık bazda 50,3, yıllık bazda ise %2,8 

artış kaydetmesi bekleniyor. Ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde ya 

da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda, dolar endeksinde 96,15 – 96,20 

bandına doğru bir tırmanma hareketi ve beraberinde EURUSD paritesinde yeniden 

1,1450’ye doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ücret artışları verisinin beklentilerin altında 

kalması durumunda ise piyasada sınırlı bir dolar negatif bir fiyatlama oluşabileceğini 

düşünüyoruz. Verinin piyasa beklentilerini karşılayamaması durumunda dolar endeksinin 

yeniden 95,50 seviyesine doğru gerilemesi ve EURUSD paritesinin de 1,1530 – 1,1550 

bandına doğru yükselişe geçmesi beklenebilir. Orta vadeli görünümde ise EURUSD 

paritesinin 1,13 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini beklememekle birlikte, 

1,13 – 1,15 bandının alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki yüksek volatilite ile nedeniyle bu haftayı oldukça hareketli geçiren 

altın fiyatları, hafta boyunca 1188 – 1208 bandında dalgalandı. Dün dolar endeksinin 

96,12 seviyesinden 95,50’li seviyelere doğru geri çekilmesi ile birlikte 1206 seviyesi 

üzerini test eden altın, bu sabah saatleri itibarıyla 1200 seviyesinin hemen altında hareket 

ediyor. Bu noktada, bugün saat 15:30’da ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret artışları 

verileri altın fiyatlarındaki kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. Ortalama saatlik 

kazançların Eylül ayında aylık bazda 50,3, yıllık bazda ise %2,8 artış kaydetmesi 

bekleniyor. Ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde ya da beklentilerin 

üzerinde gerçekleşmesi durumunda, dolar endeksinde 96,15 – 96,20 bandına doğru bir 

tırmanma hareketi ve beraberinde altın fiyatlarında 1195 seviyesi altına bir geri çekilme 

görebiliriz. Ücret artışları verisinin beklentilerin altında kalması durumunda ise piyasada 

sınırlı bir dolar negatif bir fiyatlama oluşabileceğini düşünüyoruz. Verinin piyasa 

beklentilerini karşılayamaması durumunda dolar endeksinin yeniden 95,50 seviyesine 

doğru gerilemesi ve altın fiyatlarının da 1203 – 1205 bandına doğru yükselişe geçmesi 

beklenebilir. Genel görünümde ise altının Nisan ayından bu yana sürdürdüğü düşüş 

kanalını yukarı yönlü kırması sonrasında istikrarlı bir yükseliş trendi oluşturabileceği 

görüşümüzü koruyoruz. Bununa birlikte, gerek yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu 

enflasyon beklentileri, gerekse de küresel jeopolitik ve siyasi riskler altın fiyatlarının kısa 

vadede yükseliş çabasını sürdürmesini ve ilk etapta 1225, orta vadede ise 1250 

seviyesinin hedef almasını sağlayabilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,902 -%0.8 -%0.4 %0.5 %9.0 %8.5

DAX 12,244 -%0.4 -%1.1 %1.7 -%0.5 -%5.2

FTSE 7,418 -%1.2 -%1.7 %0.5 %3.0 -%3.5

Nikkei 23,976 -%0.5 -%1.1 %5.6 %10.2 %4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,497 -%2.8 -%5.8 %1.8 -%17.8 -%18.1

Çin 2,821 %1.1 %3.4 %3.5 -%11.0 -%14.7

Hindistan 35,169 -%0.5 -%3.7 -%8.0 %4.1 %2.7

Endonezya 5,757 -%0.3 -%4.0 %0.9 -%7.2 -%9.7

Rusya 2,465 -%1.2 -%0.4 %6.2 %7.4 %16.8

Brezilya 82,953 -%0.4 %3.7 %10.5 -%2.6 %8.6

Meksika 48,683 -%0.7 -%1.9 %0.2 %1.5 -%1.4

Güney Afrika 55,031 -%0.3 -%1.7 -%3.6 -%1.3 -%7.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %22.5 %14.6 %8.1 -%29.1 %28.8

EM VIX 23 %9.8 %19.5 %2.4 -%14.3 %42.0

MOVE 55 %9.7 %20.5 %11.1 -%0.5 %18.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.1642 %1.9 %2.6 -%7.6 %54.1 %62.3

Brezilya 3.8743 -%0.7 -%3.5 -%6.9 %16.4 %17.1

Güney Afrika 14.8684 %1.5 %5.3 -%3.1 %25.1 %20.1

Çin 6.8688 -%0.3 %0.2 %1.0 %9.1 %5.6

Hindistan 73.5825 %0.3 %1.4 %2.8 %12.9 %15.2

Endonezya 15179 %0.7 %1.7 %1.6 %10.3 %11.9

CDS *

Türkiye 422.7 22.5 28.6 -202.8 107.6 13.1

Brezilya 248.7 4.8 -16.1 -50.6 98.5 23.4

Güney Afrika 223.3 14.6 7.8 -54.3 64.8 20.3

Endonezya 139.4 6.7 1.5 -5.5 32.8 15.7

Rusya 151.3 14.7 -7.4 -23.4 19.9 5.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %20.5 1.1 2.5 -0.4 7.8 8.8

Brezilya %11.2 -0.1 -0.4 -1.3 1.5 a.d.

Hindistan %8.2 0.0 0.1 0.1 0.9 0.8

Endonezya %8.5 0.2 0.3 0.1 1.9 2.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.9 0.25 0.58 -1.19 2.00 a.d.

Brezilya %5.7 0.12 -0.05 -0.60 0.85 1.18

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 0.30 0.64

Endonezya %4.6 0.15 0.18 0.12 0.57 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 84.58 -%2.0 %3.5 %8.2 %24.3 %26.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 74.33 -%2.7 %3.1 %6.4 %17.3 %23.0

Altın - USD / oz 1197.2 -%0.1 %1.3 %0.3 -%10.4 -%8.6

Gümüş - USD / t oz. 14.59 -%0.5 %2.1 %3.8 -%10.2 -%14.9

Commodity Bureau Index 417.68 %0.1 %0.3 a.d. -%4.5 -%3.4

* 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. 

 

 

 

 

 


