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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Dün Türk lirasındaki satış baskısı ön plandaydı. Bu çerçevede 7,79 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi günü 

yükselişle tamamladı. TL’de devam eden volatilitenin risk algısını olumsuz yönde etkilediği takip edildi. 10 yıllık tahvil 

faizinde dün itibariyle %13,50 seviyesi üzeri görülürken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 513,4 baz puana yükseldi. 

▪ ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketi görüşmelerini durdurma talimatı verdiğini açıklamasının ardından 93,90 

seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, dün kazançlarının bir kısmını sildi. Gün içerisinde 93,56 seviyesine kadar 

inene endeks günü düşüşle tamamladı. 

▪ Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesi ile birlikte 1,1730 seviyesi altından yükselişe geçen EURUSD 

paritesi dün 1,1780 seviyesi üzerini test ederken, ons altın fiyatları ise 1873’lü seviyelerden 1898 seviyesine çıktı.  

▪ Petrol fiyatları, teşvik paketi beklentilerinin suya düşmesi ile birlikte piyasalarda azalan risk iştahına rağmen, ABD’de 

aktif kasırga döneminin başlaması ile birlikte artan arz endişeleri ile birlikte dün yükselişini üçüncü güne taşıdı. 

▪ Fed’in 15 – 16 Eylül’de düzenlediği ve herhangi bir politika hamlesinde bulunmadığı Eylül ayı toplantısının tutanakları 

dün akşam saatlerinde yayınlandı. Tutanaklarda, koronavirüs salgının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin 

sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceği ifade edilirken, ekonomik görünüme ilişkin olumlu 

gelişmelere rağmen ileriye yönelik önemli risklerin görülmeye devam edildiği kaydedildi.  

▪ Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Trump'ın teşvik görüşmelerini durdurmasının ardından mali desteğe ilişkin ihtiyaca 

dikkat çekti. Kashkari, dün CNBC’ye verdiği röportajda, Kongre’nin hızlı bir şekilde bir araya gelerek hane halkının 

cebine para koymak ve işletmeler desteklemek için bir paket anlaşmasına gitmeleri gerektiğini belirterek, hızlı 

harekete geçmenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump’ havayolu şirketlerine yönelik yardım içerecek alternatif bir teşvik paketini onaylayacağını 

söylemesinin ardından ABD borsaları günü yükselişle kapattı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %1,91 artışla 28.303,46 

puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,67 artarak 3.416,92 puana ve Nasdaq endeksi %1,88 kazançla 11.364,60 puana çıktı.  

▪ Avrupa borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,12 düşüşle 

365,45 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,28 azalarak 4.882,00 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 

%0,06'lık düşüşle 5.946,25 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,12 değer kazanarak 19.435,08 puana 

yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %0,17 yükselişle 12.928,57 seviyesinden kapandı.  

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 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 820K 837K 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ekim 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 3 
 

Makroekonomik Gelişmeler 

Fed tutanaklarında ilave mali teşvik gerekliliği ön plana çıktı 

Fed’in 15 – 16 Eylül’de düzenlediği ve herhangi bir politika hamlesinde bulunmadığı Eylül ayı toplantısının tutanakları 

dün akşam saatlerinde yayınlandı. Fed tutanaklarında da ek mali teşvike duyulan ihtiyacın ön plana çıkarıldığını görmekteyiz. 

Tutanaklarda, koronavirüs salgının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının 

tehlikeye girebileceği ifade edilirken, ekonomik görünüme ilişkin olumlu gelişmelere rağmen ileriye yönelik önemli risklerin 

görülmeye devam edildiği kaydedildi. İş gücü piyasası koşullarının Temmuz ve Ağustos aylarında belirgin bir şekilde iyileşmeye 

devam ettiğine dikkat çekilen tutanaklarda, ancak istihdamın yıl başındaki seviyelerin altında kaldığı aktarıldı. Ekonomik 

faaliyetin beklenenden daha hızlı toparlandığının belirtildiği tutanaklarda, mali desteğin daha az olması ya da daha geç gelmesi 

durumunda toparlanma hızının beklenenden yavaş olabileceği vurgulandı. Tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik 

belirsizliğin yüksek olduğu belirtilerek, faiz oranının maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşıncaya 

kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü ifade edildi. 

Fed Başkanı Powell’ın bir süredir açıklamalarında ve çeşitli iletişim notlarında maliye politikası desteğini daha vurgulu 

olarak öne çıkardığını görmekteyiz. Para politikası çerçevesinde %0’a yakın faizler, tarihi boyutlarda varlık alımı programları 

ve ortalama enflasyon stratejisi ile yapılabilecekler listesi sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Maliye politikası tarafında ise 

ekonomik büyümeye ivme kazandıracak ve daha hedefli adımlar atılabilecek bir zemin mevcut, ancak ABD’de yaklaşan Başkan 

seçimleri ile birlikte mali desteğin gelmesi şu an için bir miktar ötelenmiş görünüyor. Hatırlanacağı üzere en son Başkan Powell 

Salı günü yaptığı konuşmasında ABD’deki toparlanmanın yeterli devlet desteği olmazsa zayıflayacağını ifade ederek mali 

desteğe duyulan ihtiyacı bir kez daha vurgulamıştı. Ancak Powell’ın açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, 

sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdiğini belirtmiş ve 

ardından piyasalardaki risk iştahında önemli bir bozulma izlenmişti. ABD Başkanı Trump, seçimleri kazanması durumunda 

büyük bir teşvik paketini hayata geçireceklerini açıklayarak teşvik paketine ilişkin beklentilerin seçimlerden sonraya 

ertelenmesine neden oldu.  

ABD’de kasırga döneminin başlaması ile birlikte petrol fiyatları yükselişini koruyor 

Petrol fiyatları, teşvik paketi beklentilerinin suya düşmesi ile birlikte piyasalarda azalan risk iştahına rağmen, ABD’de 

aktif kasırga döneminin başlaması ile birlikte artan arz endişeleri ile birlikte dün yükselişini üçüncü güne taşıdı. Dün 

41,50$ - 42,50$ bandında hareket eden Brent petrol bu sabah saatlerinde varil başına 42$ seviyesi üzerinde tutunmaya devam 

ederken, ham petrol fiyortlarında ise 40$ seviyesi üzerine yerleşme çabası görülüyor. Teknik görünüme baktığımızda, petrolde 

hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimi ile birlikte fiyatların kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kırmış olduğunu 

görüyoruz. Bu da bize yükseliş eğiliminin kısa vadede bir süre daha etkili olabileceğinin sinyalini veriyor.  

• Teknik göstergeler Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 41$ seviyesi üzerinde tutunabileceğinin ve 41$ - 45$ bandında 

hareket edebileceğinin sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında ise 39,75$ seviyesinin destek görevi görebileceğinin 

ve fiyatların kısa vadede 39,75$ – 44$ bandında işlem görebileceğini işaret ediyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının geri verilmesi ile gelişen ülke kurları dün alıcılı seyrederken, Türk lirasındaki negatif 

yarışma ön plana çıktı. ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketi görüşmelerini durdurma talimatı verdiğini açıklamasının ardından 

93,90 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, dün kazançlarının bir kısmını sildi. Gün içerisinde 93,56 seviyesine kadar inene 

endeks günü düşüşle tamamladı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde, dolar endeksinde görülen geri çekilme eğilimi ile 

birlikte dün olumlu bir resim ön plandayken, Türk lirasının gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en fazla değer 

kaybeden para birimi olduğu görüldü. Bu çerçevede 7,79 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. 

TL’de devam eden volatilitenin risk algısını olumsuz yönde etkilediği takip edildi. 10 yıllık tahvil faizinde dün itibariyle %13,50 

seviyesi üzeri görülürken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 513,4 baz puana yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,8840 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 93,57 seviyesinde hareket 

ettiğini görmekteyiz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi USDTRY paritesi kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki 

hareketine devam ediyor. Teknik görünüme baktığımızda, kısa vadeli trend ve momentum göstergeleri USDTRY paritesindeki 

kısa vadeli yükseliş eğiliminin korunduğunun sinyalini verirken, kurun bugün içinde 7,84 seviyesi üzerinde tutunma çabası 

içerisinde olabileceğini işaret ediyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda 25 Eylül – 2 Ekim haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketi görüşmelerini durdurma talimatı verdiğini açıklamasının ardından 93,90 seviyesine kadar 

yükselen dolar endeksi, dün yönünü yeniden aşağı çevirdi ve EURUSD paritesinin önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi 

etmesinin sağladı. Dün gün içerisinde 93,56 seviyesine kadar inene endeks günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki 

kazançların bir kısmının silinmesi ile birlikte 1,1730 seviyesi altından yükselişe geçen EURUSD paritesi 1,1780 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi ve günü yükselişle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1772 seviyesinden işlem görüyor. Paritedeki yükseliş eğiliminin sürmesi açısından 1,18 

direncinin kırılması büyük önem taşıyor. Teknik göstergeler, paritenin bu sabah saatlerinde kısa bir süre 1,170 – 1,180 

bandında dalgalanabileceğinin ve ardından yeniden 1,18 seviyesini geçmeye yönelik bir tepkide bulunabileceğinin sinyalini 

veriyor. Bugün içerisinde paritenin 1,18 seviyesi üzesine yerleşip yerleşemeyeceğini yakından izleyeceğiz. 1,18 seviyesinin 

aşılması ve paritenin bu seviye üzerinde tutunmayı başarması durumunda önümüzdeki dönemde 1,1850 seviyesi üzerinin 

hedef haline gelmesi beklenebilir. Ancak bu noktada, paritenin 1,18 direncini aşmakta yeniden başarısız olması durumunda 

paritede 11750 seviyesi altına doğru bir geri çekilme hareketinin oluşabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Ons altın fiyatlarında 1850 – 1920 bandındaki seyir devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketi görüşmelerini durdurma 

talimatı verdiğini açıklamasının ardından 93,90 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, dün kazançlarının bir kısmını sildi. Gün 

içerisinde 93,56 seviyesine kadar inene endeks günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesi 

ile birlikte yönünü yukarı çeviren ons altın fiyatları ise 1873’lü seviyelerden 1898 seviyesine yükseldi ve günü yükselişle 

tamamladı. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1888 seviyesinden işlem görüyor. Altındaki aşağı yönlü hareketlerde 20 haftalık ve aynı 

zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1850 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. Olası 

geri çekilmelerde fiyatların bu seviyeyi aşağı yönlü kıramaması (bu seviye altında günlük bazda bir kapanış 

gerçekleştirememesi) durumunda düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Yukarı yönlü 

hareketlerin istikrar kazanması açısından ise 1920 seviyesinin kritik bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz. 1920 direncini 

aşmayı şimdilik başaramayan altında, kısa vadede 1850 – 1920 seviyeleri arasındaki bant hareketinin sürmesini bekliyoruz. 

Diğer yandan, altında orta vadeli genel görünümün halen daha yukarı yönlü olduğunu ve trend göstergelerinin yukarı yönlü 

hareketin devamını işaret ettiğini görmekteyiz. Ons altında yükseliş eğiliminin devamı açısından 1920 direncinin aşılması 

büyük önem taşıdığından bu direnci yakından izlemeye devam edeceğiz. Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda 

önümüzdeki dönemde 1950 seviyesinin hedef haline gelebileceği görüşündeyiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları 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 3.419 %1,7 %1,7 %2,6 %24,3 %5,8

DAX 12.929 %0,2 %1,3 -%0,3 %25,1 -%2,4

FTSE 5.946 -%0,1 %1,4 %0,3 %4,7 -%21,2

Nikkei 23.423 %0,9 %1,9 %1,6 %22,1 -%0,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.152 -%0,1 %0,6 %5,8 %23,6 %0,7

Çin 3.218 -%0,2 -%1,9 -%5,6 %17,7 %5,5

Hindistan 39.879 %0,8 %5,0 %3,9 %33,4 -%3,3

Endonezya 5.004 %0,4 %1,1 -%4,2 %8,6 -%20,3

Rusya 2.843 -%1,7 -%2,2 -%1,6 %6,5 -%6,7

Brezilya 95.526 -%0,1 %1,0 -%4,5 %21,5 -%17,4

Meksika 37.419 %1,3 -%0,1 %3,7 %8,2 -%14,1

Güney Afrika 54.750 %1,0 %0,9 %0,6 %17,3 -%4,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 28 -%4,8 %6,4 a.d. -%39,9 %103,6

EM VIX 27 -%2,6 %1,2 a.d. -%38,5 %58,5

MOVE 58 %45,1 %57,7 %22,8 -%12,9 -%0,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8848 %1,1 %2,2 %5,8 %16,6 %32,5

Brezilya 5,6116 %0,3 %0,0 a.d. %7,4 %39,2

Güney Afrika 16,6263 -%0,6 -%0,7 -%0,7 -%9,2 %18,8

Çin 6,7908 -%0,4 -%0,3 -%1,1 -%4,4 -%2,5

Hindistan 73,3275 -%0,2 -%0,6 %0,0 -%3,0 %2,7

Endonezya 14710 -%0,2 -%1,1 -%0,2 -%9,2 %6,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,9 0,1 0,3 a.d. a.d. -2,3

Hindistan %6,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,5

Endonezya %6,9 0,0 -0,1 0,0 -1,2 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,15 -0,11 a.d. -2,42 0,64

Brezilya %3,6 -0,07 -0,29 a.d. -0,91 -0,12

Güney Afrika #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya %2,1 -0,03 -0,12 a.d. -1,56 -0,76

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,99 -%1,5 %2,5 %0,0 %31,8 -%36,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 39,95 -%1,8 -%0,7 a.d. %69,1 -%34,6

Altın - USD / oz 1883,6 -%0,9 -%0,2 a.d. %13,1 %23,7

Gümüş - USD / t oz. 23,896 -%0,1 %1,7 a.d. %54,4 %33,3

Commodity Bureau Index 405,36 %0,1 %0,4 %1,7 %11,5 %0,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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 46 46

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

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 


