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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamasında, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde olmayacağını ve partisinin bir 

ittifak arayışı içerisinde olmadığını belirtmesi üzerine Türk lirası dolar karşısında değer kaybederken, USDTRY paritesi 5,87 

seviyesi üzerine tırmandı.  

▪ AB Komisyonu dün, Avrupa Birliğinin mali kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle İtalya’nın bütçe tasarısını geri çevirdi. 

Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonu'na yeniden sunulması gerektiği 

belirtilen açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi. 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 11-12 Kasım’da Paris Barış Konferansı sırasında bir araya gelmesi 

bekleniyor. Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan iki lider Rahip Brunson’un tahliye edilmesinin 

ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak. 

▪ ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 125,98 puan (%0,5) düşüşle 25.191,43 puana, S&P500 

Endeksi 15,19 puan (%0,55) azalışla 2.740,69 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,09 puan (%0,42) değer kaybıyla 

7.437,54 puandan kapandı. 

▪ Avrupa borsaları Suudi Arabistan’a ilişkin gelişmeler ve İtalya’nın bütçesine ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı. 

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %1,49 azalarak günü 354,39 puandan kapattı. 

▪ Küresel hisse senetlerindeki oynaklığın devam etmesi ve siyasi gerilimlerin piyasa gündemindeki yerini koruyor olması ile 

birlikte küresel piyasalardaki güvenli liman talebinin artmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte altın fiyatları dün 

1240 seviyesi üzerini test ederek Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesini test etti.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD'nin ekonomik büyümesini tehdit ettiğini ve faiz oranlarını 

yükseltmekten hoşlandığını söyledi. Trump, Fed'in ekonomik politika belirleme konusunda uzun süredir sahip olduğu 

bağımsızlığı kabul ederken, aynı zamanda Powell'a faiz oranlarını düşürmek istediğine dair doğrudan bir mesaj 

gönderdiğinin açık olduğunu da belirtti. 

▪ Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (FOMC’de oy sahibi), düşen hisse senedi fiyatlarının, global ticaret ve diğer piyasa 

belirsizliklerinin Fed'in kademeli artış planını değiştirmek için yeteli olmadığını belirtti. Bostic, bu yıl dördüncü faiz artırımı 

gitme konusunda rahat olduğunu ifade etti.  

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 Ekim Ayı İmalat PMI Endeksi 10:30 53,4 53,7 

 
Almanya Ekim Ayı Hizmet PMI Endeksi 10:30 55,5 55,9 

 
Almanya Ekim Ayı Bileşik PMI Endeksi 10:30 54,8 55 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı İmalat PMI Endeksi 11:00 53 53,2 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:00 54,5 54,7 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Bileşik PMI Endeksi 11:00 53,9 54,1 

 
ABD Ekim Ayı İmalat PMI Endeksi 16:45 55,3 55,6 

 
ABD Ekim Ayı Hizmet PMI Endeksi 16:45 54 53,5 

 
ABD Ekim Ayı Bileşik PMI Endeksi 16:45  53,9 

 
ABD Eylül Yeni Konut Satışları 17:00 625K 629K 

 
Fed Bej Kitap Raporu 21:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

AB Komisyonu İtalya’nın bütçe tasarısını geri çevirdi   

AB Komisyonu dün, Avrupa Birliğinin mali kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle İtalya’nın bütçe tasarısını geri çevirdi. 

Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonu'na yeniden sunulması gerektiği belirtilen 

açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi. AB Komisyonunun bu kararı yasal bir 

yükümlülük getirmiyor, yalnızca İtalya hükümetinin bütçeyi revize etmesi gerektiği yönünde tavsiye niteliğinde. Ancak yine de, 

şimdiye kadar resmi olarak hiçbir üye ülkeye bütçe planında revizyona gitmesi yönünde bir talepte bulunmayan Avrupa 

Komisyonunun dün İtalya’nın bütçe tasarısı için revizyon tavsiye etmesi, bütçe tartışmalarının piyasa gündemindeki yerini 

koruyacağını işaret ediyor.  

• AB Komisyonunun kararının ardından İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, Komisyon ile olan diyaloğu sürdürmek 

istediklerini ve birlikte masaya oturarak gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını belirtti.  

Son dönemde piyasa gündeminde yer alan İtalya bütçesine yönelik tartışmaların nasıl şekillendiğini kısaca hatırlayacak 

olursak: İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık %1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, 

uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik 

reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla 

bütçede fazladan %0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.  İtalya hükümetinin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği 

bütçe taslağında, gelecek yıl için gayrisafi yurt içi hasılaya oranla bütçe açığı hedefi %2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 

yılında %2,1'e, 2021'de ise %1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.  İtalya'nın bu bütçe planına AB kurumlarından ve üye ülkelerden 

olumsuz tepki ve eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan 

İtalya'nın borcunu, AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının %180'ine denk 

geliyor. Bu oran İtalya'da %130 seviyelerinde bulunuyor. 

• İtalya’da onanan bütçe tasarısının yarattığı tartışmalar euro üzerinde baskı oluştururken, eurodaki zayıflama dolar 

endeksindeki yükseliş hareketini destekleyerek gelişen ülke piyasalarına yönelik olumsuz bir algı yaratıyor. Bu noktada, 

İtalya’daki bankacılık sektörü ve bütçe planlarına yönelik tartışmaların büyük ölçüde fiyatlamalar içerisinde yer aldığı 

görüşündeyiz. Ancak bütçe sorununa çözüm arama sürecinde AB ve İtalya arasındaki tartışmaların boyutunun 

tırmanması durumunda euro üzerindeki baskının bir müddet daha etkisini sürdürmesi beklenebilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamasında, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde olmayacağını ve partisinin bir ittifak 

arayışı içerisinde olmadığını belirtmesi üzerine Türk lirası dolar karşısında değer kaybederken, USDTRY paritesi 5,87 seviyesi 

üzerine tırmandı. Dün sabahki bültenimizde, kurun gün içerisinde yükseliş eğilimi korumasını ve 5,70 seviyesi üzerini hedef 

almasını beklediğimizi belirtmiş, 5,72 seviyesinin yukarı yönlü aşılması durumunda ise yükselişin 5,80 seviyesine doğru 

hızlanabileceğini ifade etmiştik. Dün dolar endeksinde görülen görece yatay ve sakin seyre rağmen, Bahçeli’nin açıklamamalarının 

ardından TL’de oluşan satış baskısı ile birlikte yükselişini hızlandıran USDTRY paritesi gün içerisinde 5,87 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi. TL’nin bu sabah saatleri itibariyle kayıplarının bir kısmını telafi etmiş olduğunu ve kurun 5,75 seviyesi civarında hareket 

ettiğini görüyoruz. Türk lirasının ise gelişmekte olan ülke piyasaları arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi 

konumunda olduğunu ve negatif ayrışmasını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu noktada, teknik göstergelerin aşırı alıma işaret 

etmesi ile birlikte kurda 5,70 – 5,72 bandına doğru bir geri çekilme hareketi görülebileceğini düşünüyoruz. Ancak, Türk lirasındaki 

negatif ayrışmanın bu sabah saatleri itibariyle etkisini sürdürüyor olması, kurun 5,70 seviyesi altına gerilemesinde bir engel teşkil 

edebilir. Dolayısı ile, piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden güvenli liman talebi ve TL’deki zayıf görünüm ile birlikte kurun 

5,70seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz.  
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EUR/USD  

İtalya ve AB Komisyonu arasındaki bütçe anlaşmazlığının devam etmesi ile birlikte euro üzerindeki yükseliş çabalarının baskı 

altında kalmaya devam ettiği görülüyor. AB Komisyonu dün, Avrupa Birliğinin mali kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle İtalya’nın 

bütçe tasarısını geri çevirdi. Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonu'na yeniden 

sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiğine işaret edildi. AB 

Komisyonunun bu kararı yasal bir yükümlülük getirmiyor, yalnızca İtalya hükümetinin bütçeyi revize etmesi gerektiği yönünde 

tavsiye niteliğinde. Ancak yine de, şimdiye kadar resmi olarak hiçbir üye ülkeye bütçe planında revizyona gitmesi yönünde bir 

talepte bulunmayan Avrupa Komisyonunun dün İtalya’nın bütçe tasarısı için revizyon tavsiye etmesi, bütçe tartışmalarının piyasa 

gündemindeki yerini koruyacağını işaret ediyor. İtalya’da onanan bütçe tasarısının yarattığı tartışmalar euro üzerinde baskı 

oluştururken, eurodaki zayıflama dolar endeksindeki yükseliş hareketini destekleyerek gelişen ülke piyasalarına yönelik olumsuz 

bir algı yaratıyor. Bu noktada, İtalya’daki bankacılık sektörü ve bütçe planlarına yönelik tartışmaların büyük ölçüde fiyatlamalar 

içerisinde yer aldığı görüşündeyiz. Ancak bütçe sorununa çözüm arama sürecinde AB ve İtalya arasındaki tartışmaların boyutunun 

tırmanması durumunda euro üzerindeki baskının bir müddet daha etkisini sürdürmesi beklenebilir. Bu notada EURUSD 

paritesinde 1,15 seviyesi altındaki seyrin uzun vadede kalıcı olmasını beklememekle birlikte, 1,13 – 1,15 bandının önümüzdeki 

dönemde alım fırsatı yaratacağı görüşündeyiz. Ancak İtalya’ya yönelik mevcut riskler çerçevesinde paritenin bir süre daha zayıf 

bir seyir izleyebileceğini düşünüyoruz. Paritenin bugün içerisinde 1,1450 – 1,1485 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz.  
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XAU/USD  

Küresel hisse senetlerindeki oynaklığın devam etmesi ve siyasi gerilimlerin piyasa gündemindeki yerini koruyor olması ile birlikte 

küresel risk algısındaki bozulmanın önemli oranda arttığını görmekteyiz.  Piyasalarda bozulan risk iştahı ve artış kaydetmeye 

devam eden güvenli liman talebi ile birlikte beklendiğimiz üzere yükselişini sürdüren altın fiyatları, dün 1240 seviyesi üzerini test 

ederek Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve 1250 hedefimize bir adım daha yaklaştı. Bu sabah saatleri 

itibariyle 1232 seviyesi üzerinden işlem göre altının, yükseliş eğilimini korumasını ve 1250 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. 

Bu noktada, eurodaki zayıflama ile güçlenen dolar endeksi, artan güvenli liman talebine rağmen altın fiyatlarındaki yükseliş 

hareketinin kısa vadede hız kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükseliş çabası içerisine 

girmiş olduğunu görüyoruz.  Bu durum, altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin daha kontrollü bir şekilde devam etmesine neden 

olabilir. Ancak bu gelişmelerin yanında, küresel siyasi gerilim ve negatif risk algısı ile birlikte altındaki yükseliş hareketinin orta 

vadede istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve altının önümüzdeki dönemde 1250 seviyesinin hedef alınmasını beklemekteyiz. 

Altın fiyatlarının bugün içerisinde 1220 – 1225 seviyeleri arasında hareke etmesini beklemekteyiz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.741 -%0,6 -%2,5 -%6,1 %4,0 %2,5

DAX 11.274 -%2,2 -%4,3 -%8,7 -%10,2 -%12,7

FTSE 6.955 -%1,2 -%1,5 -%6,7 -%6,3 -%9,5

Nikkei 22.011 %0,5 -%3,1 -%7,3 -%0,7 -%2,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93.469 -%1,3 -%5,1 -%6,1 -%15,1 -%19,0

Çin 2.595 %1,5 %2,8 -%5,8 -%15,8 -%20,3

Hindistan 33.847 %0,8 -%2,9 -%6,0 -%1,4 %0,2

Endonezya 5.798 %0,1 -%1,2 -%1,4 -%6,9 -%8,7

Rusya 2.306 -%0,1 -%4,6 -%5,1 %2,3 %9,3

Brezilya 85.300 -%0,3 -%0,5 %9,4 -%0,2 %11,6

Meksika 46.449 -%1,1 -%3,6 -%6,0 -%3,3 -%5,9

Güney Afrika 51.169 -%2,0 -%3,9 -%10,5 -%11,3 -%14,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %5,4 %17,5 %77,3 %22,7 %87,6

EM VIX 27 %5,9 %12,5 %42,1 %40,3 %67,1

MOVE 55 %6,1 %9,6 %12,7 %4,4 %18,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,74 %1,2 %1,0 -%8,8 %40,8 %51,1

Brezilya 3,6944 %0,2 -%0,8 -%8,8 %8,2 %11,7

Güney Afrika 14,2575 -%0,4 %0,7 -%0,4 %17,8 %15,1

Çin 6,938 -%0,1 %0,4 %1,2 %10,2 %6,6

Hindistan 73,5688 %0,0 %0,1 %1,9 %11,3 %15,2

Endonezya 15192 %0,0 -%0,1 %2,5 %9,5 %12,0

CDS *

Türkiye 403,2 11,3 3,6 -12,7 107,1 11,4

Brezilya 215,2 3,5 -3,0 -50,4 54,8 8,6

Güney Afrika 221,8 3,9 2,2 3,4 33,2 17,0

Endonezya 150,9 2,8 1,1 11,5 17,3 9,1

Rusya 155,4 3,9 5,5 -11,6 -2,8 2,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19,7 0,5 1,4 0,7 7,0 8,0

Brezilya %10,3 0,1 -0,1 -1,5 0,5 0,0

Hindistan %7,9 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,6

Endonezya %8,7 0,0 -0,2 0,5 1,9 2,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,6 0,07 -0,01 0,06 1,66 a.d.

Brezilya %5,5 -0,03 0,03 -0,34 0,44 0,90

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 0,33 0,64

Endonezya %4,9 0,04 0,13 0,36 0,69 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76,44 -%4,2 -%6,1 -%3,0 %3,2 %14,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 66,43 -%4,0 -%7,6 -%6,1 -%2,9 %9,9

Altın - USD / oz 1233,4 %1,0 %0,5 %3,1 -%7,7 -%5,8

Gümüş - USD / t oz. 14,793 %1,4 %0,6 %3,7 -%13,8 -%13,7

Commodity Bureau Index 416,14 -%0,2 -%0,6 %0,4 -%6,6 -%3,7

* 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 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. 

 

 

 


