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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ TCMB Mayıs ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 68,60 olarak açıkladı. Söz konusu seviye bir önceki aya göre %0,8 

oranında sınırlı  reel değer kaybını işaret ediyor. Böylece geçen senenin Kasım ayından bu yana TL, sepet karşısında 

kümülatif olarak %11,5 oranında reel kayba uğradı.  

▪ ECB dün gerçekleştirdiği politika toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmedi ve koronavirüs krizi için açıkladığı 

750 milyar euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artıracağını duyurdu. ECB 

PEPP varlık alımlarının en az Haziran 2021’e kadar uzatıldığını belirtirken, PEPP anapara ödemelerinin de en az 2022 

sonuna kadar tekrar varlık alım programında kullanılacağını açıkladı.  

▪ Piyasadaki genel beklenti PEPP’nin 500 milyar euro kadar artırılması yönündeydi. Bu nedenle ECB’nin kararı, euroya 

yönelik risk priminin azalması ile birlikte euro pozitif olarak fiyatlandı ve EURUSD paritesi karar sonrasında 1,1195 

seviyesinden 1,1350 seviyesi üzerine yükseldi.  

▪ Eurodaki güçlenme ile birlikte düşüş eğilimini hızlandıran dolar endeksi 96,57 seviyesine kadar inerken, dolar 

endeksindeki gerileme ile birlikte 1700 seviyesi altından yükselişe geçen ons altın 1720 seviyesi üzerine yükseldi.  

▪ ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları 2,13 milyondan 1,88 milyona geriledi. Bir önceki hafta işsizlik maaşı için 

başvuranların sayısı 2,13 milyon olmuştu. Böylece başvurulardaki düşüş 9. haftada da devam etti. Beklenti 1,83 

milyondu. Devam eden başvurular 23 Mayıs'ta sona eren haftada 649 bin artışla 21,5 milyona yükseldi. Koronavirüs 

pandemisi nedeniyle birçok iş yerinin faaliyetlerine ara verdiği 11 haftada başvurular 42 milyonu aştı. 

▪ OPEC+’in, perol üretim kesintilerini görüşmek üzere Cumartesi günü bir araya geleceği belirtildi. Yurt dışı basında yer 

alan haber akışında, toplantıda petrol üretim kesintilerine ilişkin bir anlaşmanın uzatılmasının tartışılacağı da ifade 

edildi. 

▪ Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,72 azalarak 366,25 

puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,21 azalışla 5.011,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi 

günü %0,64'lük düşüşle 6.341,44 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,04 değer kaybederek 

19.634,03 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü %0,45 düşerek 12.430,56 seviyesinden kapattı. 

▪ ABD borsaları dün karışık bir seyir izledi. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,05'lik artışla 26.281,82 puana çıktı. S&P 

500 endeksi, %0,35 kayıpla 3.112 puana ve Nasdaq endeksi %0,69 azalışla 9.615,81 puana düştü.  

▪ Bugün yurt içi piyasalarda Moody’s Türkiye kredi notu görünümü değerlendirmesi ve Hazine Mayıs Nakit Bütçe 

verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya Nisan Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi, ABD Mayıs Ayı İşsizlik Oranı ve ABD Mayıs Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verileri izlenecek. 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 

getirileri * 

 

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe 

göre getirileri * 

  

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Nisan Ayı Aylık Fabrika Siparişleri 09:00 -%19,9 -%15,6 

 
Almanya Nisan Ayı Yıllık Fabrika Siparişleri 09:00 -%29,7 -%16 

 
ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi 15:30 -8000K -20537K 

 
ABD Mayıs Ayı İşsizlik Oranı 15:30 %19,5 %14,7 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30 %1 %4,7 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30 %8,5 %7,9 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği üzere acil alım programında artırıma gitti 

ECB dün gerçekleştirdiği politika toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmedi ve koronavirüs krizi için açıkladığı 

750 milyar euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artıracağını duyurdu. Böylece 

ECB’nin PEPP varlık alım programı 1,35 trilyon euroya yükselmiş oldu. ECB PEPP varlık alımlarının en az Haziran 2021’e kadar 

uzatıldığını belirtirken, PEPP anapara ödemelerinin de en az 2022 sonuna kadar tekrar varlık alım programında kullanılacağını 

açıkladı. Diğer yandan Banka, aylık 20 milyar euroluk varlık alımlarının 120 milyar euroluk ek alımla birlikte devam edeceğini ve 

faiz oranlarının enflasyon %2’ye yaklaşana kadar düşük düzeylerde kalacağını belirtti. Bankadan yapılan açıklamaya göre ana 

para ödemeleriyle ek varlık alımları da yapılmaya devam edilecek. 

• Piyasadaki genel beklenti PEPP’nin 500 milyar euro kadar artırılması yönündeydi. Bu nedenle ECB’nin kararı, euroya 

yönelik risk priminin azalması ile birlikte euro pozitif olarak fiyatlandı ve EURUSD paritesi karar sonrasında 1,1195 

seviyesinden 1,1350 seviyesi üzerine yükseldi.  

• Eurodaki güçlenme ile birlikte düşüş eğilimini hızlandıran dolar endeksi 96,57 seviyesine kadar inerken, dolar 

endeksindeki gerileme ile birlikte 1700 seviyesi altından yükselişe geçen ons altın 1720 seviyesi üzerine yükseldi.  

Kararın açıklanmasının ardından konuşma yapan ECB Başkanı Lagarde, ekonomik projeksiyonların tüm tahmin dönemi 

için aşağı revize edildiğini ve tahminlere yönelik belirsizlik olduğunu belirtti. Son göstergelerin dibin görüldüğünü işaret 

ettiğini vurgulayan Lagarde, toparlanmanın hızının halen daha çok belirsiz olduğunu vurguladı.  

• Lagarde, bankanın ana senaryosunun 2020 için %8,7’lik bir küçülmeyi işaret ettiğini ve Euro Bölgesi ekonomisinin 

üçüncü çeyrekte toparlanmasının beklendiğini belirtti. Lagarde, 2021'de %5,2’lik bir büyüme öngördüklerini ifade etti. 

•  Enflasyonun yıl sonuna kadar baskı altında kalmayı sürdüreceğinin altını çizen Lagarde, bankanın 2021'de %0,8’lik bir 

enflasyon öngördüğünü belirtti. ECB’nin 2022 için enflasyon beklentisi ise %1,6’dan %1,3’e çekildi.  

• Diğer yandan toplantıda çöp seviyesindeki tahvillerin pandemi programına dahil edilmesinin tartışılmadığını ifade 

eden Lagarde, ECB’nin uyguladığı para politikasının maliyet ve faydalarını düzenli olarak gözden geçirdiğini söyledi.  

• Son olarak Lagarde; acil alım programının salgın öncesinde belirlenen enflasyon hedefine ulaşılmasında yardımcı 

olduğunu, Bankanın politikalarının pandemi öncesi enflasyon patikasına ulaşmayı hedeflediğini ve  söz konusu 

programın hedefli ve geçici bir program olduğunu vurguladı.   
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Avrupa Merkez Bankası kararı sonrasında euorda dün etkili olan güçlenme ile birlikte düşüş eğilimini hızlandıran dolar endeksi 

96,57 seviyesine kadar indi. Ancak, dolar endeksindeki gerilemeye rağmen dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık 

bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybederek satıcılı tarafta yer aldığı görüldü.  Bununla birlikte dün 6,72 

– 6,77 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,7630 seviyelerinde işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah 

saatlerinde alıcılı bir görünüm ön plandayken, Türk lirasının sınırlı bir değer kaybıyla olumsuz ayrıştığı görülüyor. Dolar endeksi 

ise 96,70 seviyesinden işlem görmekte. Piyasalarda artan volatilite nedeniyle USDTRY paritesinin gün içi işlem aralığının önemli 

ölçüde genişlemiş odluğu dikkat çekiyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, kurun bugün içerisinde 6,70 – 6,80 seviyeleri arasında 

hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. 6,80 seviyesinin aşılması durumunda ise kurun yeniden 6,85 seviyesini hedef alması söz 

konusu olabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda Moody’s Türkiye kredi notu görünümü değerlendirmesi ve Hazine Mayıs Nakit Bütçe verileri takip 

edilecek. Yurt dışında ise Almanya Nisan Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ABD Mayıs Ayı 

İşsizlik Oranı ve ABD Mayıs Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği politika toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmedi ve koronavirüs krizi için 

açıkladığı 750 milyar euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artıracağını duyurdu. Böylece 

ECB’nin PEPP varlık alım programı 1,35 trilyon euroya yükselmiş oldu. ECB PEPP varlık alımlarının en az Haziran 2021’e kadar 

uzatıldığını belirtirken, PEPP anapara ödemelerinin de en az 2022 sonuna kadar tekrar varlık alım programında kullanılacağını 

açıkladı. Diğer yandan Banka, aylık 20 milyar euroluk varlık alımlarının 120 milyar euroluk ek alımla birlikte devam edeceğini ve 

faiz oranlarının enflasyon %2’ye yaklaşana kadar düşük düzeylerde kalacağını belirtti. Bankadan yapılan açıklamaya göre ana 

para ödemeleriyle ek varlık alımları da yapılmaya devam edilecek. Piyasadaki genel beklenti PEPP’nin 500 milyar euro kadar 

artırılması yönündeydi. Bu nedenle ECB’nin kararı, euroya yönelik risk priminin azalması ile birlikte euro pozitif olarak fiyatlandı 

ve EURUSD paritesi karar sonrasında 1,1195 seviyesinden 1,1350 seviyesi üzerine yükseldi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1350 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler paritenin, dünkü sert 

yükselişin ardından bugün içerisinde 1,13 seviyesi üzerinde tutunma çabası sergileyebileceğini ve 1,13 – 1,14 bandından 

hareket edebileceğini işaret ediyor.  

Bugün Almanya Nisan Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ABD Mayıs Ayı İşsizlik Oranı ve ABD 

Mayıs Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Avrupa Merkez Bankasının dün gerçekleştirdiği politika toplantısı sonucunda 750 milyar euro büyüklüğündeki Pandemi Acil 

Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artıracağını duyurması euroyu sert bir şekilde değerlendirirken, dolar endeksinin satış 

baskılarına maruz kalmasına neden oldu. Piyasadaki genel beklenti PEPP’nin 500 milyar euro kadar artırılması yönündeydi. Bu 

nedenle ECB’nin kararı, euroya yönelik risk priminin azalması ile birlikte euro pozitif olarak fiyatlandı. Eurodaki güçlenme ile 

birlikte düşüş eğilimini hızlandıran dolar endeksi 96,57 seviyesine kadar inerken, dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1700 

seviyesi altından yükselişe geçen ons altın 1720 seviyesi üzerine yükseldi. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1710,50 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı 

olamadığını ve bu seviye altına inişlerin kısa vadede alım fırsatı sunmaya devam ettiğini görmekteyiz. Koronavirüs vakalarında 

yaşanan düşüşler ve ülkelerin normalleşme hamleleri risk algısını dönem dönem olumlu etkiliyor olsa da küresel çapta 

beklenen daralma ve koronavirüsün yarattığı belirsizlik etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına yönelik talebin güçlü 

kalmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Dolayısı ile, gerek mevcut konjonktürün yarattığı güvenli liman ihtiyacı gerekse de 

teknik göstergelerin ürettiklerin sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden 1750 seviyesini hedef 

alacağına ilişkin beklentimizi korumaktayız.  

Bugün Almanya Nisan Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ABD Mayıs Ayı İşsizlik Oranı ve ABD 

Mayıs Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.112 -%0,3 %2,7 %8,5 -%0,2 -%3,7

DAX 12.431 -%0,5 %6,6 %15,9 -%4,8 -%6,2

FTSE 6.341 -%0,6 %2,0 %8,4 -%11,2 -%15,9

Nikkei 22.696 %0,2 %3,9 %15,9 -%2,4 -%3,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.537 %0,4 %4,0 %10,9 %0,8 -%4,3

Çin 2.919 -%0,3 %2,1 %1,8 %0,4 -%4,5

Hindistan 33.981 %0,8 %5,6 %8,9 -%16,0 -%17,0

Endonezya 4.917 -%0,5 %3,8 %5,7 -%20,5 -%22,3

Rusya 2.766 -%2,3 -%0,5 %4,2 -%4,6 -%9,2

Brezilya 93.829 %0,9 %7,9 %18,1 -%15,2 -%18,9

Meksika 37.873 -%1,1 %3,7 %3,4 -%10,3 -%13,0

Güney Afrika 53.205 -%0,8 %3,5 %8,2 -%2,9 -%6,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %0,6 -%9,7 -%28,2 %74,4 %87,3

EM VIX 28 %0,0 -%14,8 -%30,6 %55,6 %59,8

MOVE 61 -%0,1 %21,0 %24,2 -%2,9 %5,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,7534 %0,2 -%0,9 -%4,1 %17,5 %13,5

Brezilya 5,1181 %1,0 -%5,4 -%7,7 %21,7 %27,0

Güney Afrika 16,9097 -%0,1 -%3,4 -%9,0 %15,9 %20,8

Çin 7,1112 -%0,1 -%0,5 a.d. %0,9 %2,1

Hindistan 75,5762 %0,1 -%0,2 -%0,2 %5,7 %5,9

Endonezya 14095 %0,0 -%4,2 -%6,7 -%0,1 %1,7

CDS *

Türkiye 464,8 a.d. a.d. a.d. a.d. 193,0

Brezilya 227,3 8,5 -52,6 -50,6 -12,5 74,3

Güney Afrika 284,5 4,2 -66,5 -85,8 a.d. 39,7

Endonezya 132,9 -6,3 -22,6 -58,2 13,5 a.d.

Rusya 91,7 a.d. a.d. a.d. a.d. 74,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,2 a.d. a.d. a.d. 0,6 -3,1

Hindistan %5,8 0,0 0,0 -0,3 -0,7 -0,8

Endonezya %7,1 0,1 -0,3 -1,0 -0,1 0,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 0,03 -0,62 -1,45 0,23 0,49

Brezilya %4,8 -0,04 -0,19 0,19 0,96 1,10

Güney Afrika %4,4 -0,04 -0,40 -1,59 0,32 0,56

Endonezya %2,5 -0,03 -0,08 -0,72 -0,46 -0,38

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 39,99 %0,5 %13,3 %47,0 -%36,5 -%39,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 37,41 %0,3 %11,0 %83,5 -%36,0 -%38,7

Altın - USD / oz 1718,9 %1,2 %0,3 %0,3 %16,6 %12,9

Gümüş - USD / t oz. 18,061 %0,6 %0,5 %22,7 %7,5 %0,8

Commodity Bureau Index 368,44 %0,1 %0,6 %4,9 -%4,7 -%8,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA
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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 itibarıyla 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


