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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu "B+" 

ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.  

▪ Trump yönetiminin koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutması Çin ve ABD arasında tekrar bir ticaret savaşının 

başlayabileceğine ilişkin endişelerini tetikliyor. Diğer yandan koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribatın boyutlarının 

Nisan ayı verileri ile birlikte yeniden endişe yaratmaya başlaması da piyasadaki risk algısının bozulmasında önemli rol 

oynuyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte yükselişini önemli ölçüde hızlandıran dolar endeksi, 100 seviyesi üzerine 

çıkarak 100,23 seviyesine kadar yükseldi (son 10 günün en yüksek seviyesi).  

▪  Dolar endeksindeki yükselişin hızlanması ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satıcılı bir seyir 

hakimdi. Türk lirasının ise Brezilya realinin ardından dolar karşısında en fazla değer kaybeden ikinci gelişen ülke para 

birimi olduğu görüldü.  Bu gelişmeler ışığında USDTRY paritesi 7,20 seviyesi üzerine kadar yükseldi.  

▪ Dün küresel piyasalarda güvenli limanlara kaçış eğilimi hızlanarak devam etse de dolar endeksindeki sert yükseliş 

eğilimi ons altın fiyatlarını baskılamaya ve altındaki yükseliş eğiliminin önüne geçmeye devam etti. Bu çerçevede 

görece yatay seyrine devam eden altın fiyatları, dün gün içerisinde 1680 – 1710 seviyeleri arasında dalgalandı. Gram 

altın ise USDTRY’deki yükseliş ile birlikte 392,90 seviyesine yükselerek yeni bir rekora imza attı.  

▪ Avrupa Komisyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetlerin koronavirüsün yayılmasını durdurmak için katı 

tedbirler almalarından dolayı, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl %7,4 daralmasının beklendiğini ve bu durumun işsizlik 

ve kamu borcu seviyelerinde güçlü artışları getirmekte olduğunu kaydetti. AB, bir şekilde ortak kurtarma planı 

olmazsa, tahribatın bölgenin yüksek düzeydeki istikrarını risk altında bırakacağını kaydetti. AB Ekonomik ve Finsansal 

İşler Komiseri Paolo Gentiloni, yaptığı açıklamada, “Böyle bir ayrışma tek piyasa ve Euro Bölgesi için risk oluşturuyor. 

Ancak bu risk Avrupa'nın kararlı ve müşterek adımı ile azaltılabilir” dedi. 

▪ AB Komisyonu çeyreklik ekonomik tahminlerini içeren raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %5,4 

daralacağını öngördü. Raporda Türkiye'nin global tedarik zincirlerine yüksek entegrasyonu ve turizm ile taşımacılığa 

bağımlılığı nedeniyle ekonomisinin krize maruz kaldığı belirtildi. 

▪ ABD'de ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi Nisan ayında 20,23 milyon azaldı. Beklenti istihdamın Nisan ayında 

20,55 milyon azalması yönündeydi. Diğer yandan Mart ayı verisi 27 bin düşüşten 149 bin düşüşe revize edildi. 

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri, ABD'de iş gücü piyasasında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkede ilk 

kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin 

olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaşmıştı. 

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 Mart Ayı Aylık Sanayi Üretimi 09:00 -%7,4 %0,3 

 
Almanya Mart Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 09:00 -%8,9 -%1,2 

 
İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı 09:00 %0,1 %0,1 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 3.000K 3.839K 

 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Bloomberg’ün online 

seminerine katılacak.  
17:00   

 
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari’nin Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 19:00   

 
Philadelphia Fed Başkanı Harker’ın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 23:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş çabası sürüyor 

Koronavirüs vakalarında ve virüs kaynaklı ölümlerde küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini 

gevşetmeye hazırlanmaları geçtiğimiz hafta küresel piyasaları olumlu etkilemiş ve risk iştahını artırmıştı. Artan risk 

iştahı ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi eden petrol fiyatları, OPEC’in 1 Mayıs itibarıyla günlük 10 milyon varillik üretim 

kesintisine başlaması ile birlikte Cuma günü yükselişini hızlandırmıştı. Ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerin etkisiyle 

bu haftanın başından bu yana yükseliş eğilimini sürdüren petrol fiyatlarında genel yükseliş çabasının sürdüğü görülüyor  

• Dün sabah saatlerinde varil başına 31$ seviyesi üzerini test ederek 14 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine yükselen 

Brent petrol, bunun ardından öğle saatlerinde yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını sildi ve teknik bir 

düzeltme gerçekleştirdi.  31$ üzerini test etmesinin ardından Brent petrol gün boyunca 27,50$ – 29,50$ seviyeleri 

arasında dalgalandı. 

• Haziran vadeli ham petrolün varil fiyatı ise dün varil başına 26$ üzerini test etti.  

Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji ithalatçısı bir ülke olan Türkiye’nin makro ekonomik dinamikleri üzerinde olumlu 

katkıda bulunuyor olsa da, petroldeki gerilemenin risk algısı üzerinde yarattığı olumsuz etki gelişen ülke kurları ve TL 

üzerinde baskı yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yüksek volatilite ile gerçekleşmesi ve belirsizliğin devam etmesi 

portföy kanalları üzerinden olumsuz bir etki yaratıyor. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde petrol ihracatçısı ülkelerin sepet 

içindeki ağırlıklarının yüksek olması, TL üzerinde de önemli bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla yakın dönemde petrol fiyatlarındaki 

stabilitenin oldukça önemli olduğunu, bu çerçevede Brent petrolün 30-35$ aralığında dengelenmesinin kritik olduğunu 

düşünüyoruz. 

Fiyatlardaki teknik görünüme bakacak olursak: Aylık grafiğinde, bir “dönüş” formasyonu olan ve trend dönüşümlerini haber 

vermesi konusunda oldukça başarılı bir formasyon olan “doji formasyonu” oluşturmuş durumda. Gerek doji formasyon gerekse 

de teknik göstergeler Brent petrol fiyatlarının mevcut yükseliş eğilimini kısa vadede ilk etapta 35$’a doğru sürdürebileceğinin 

sinyalini veriyor.  Fiyatların varil başına 35$ seviyesini aşması durumunda ise 40$ - 45$ bandının bir sonraki hedef haline 

gelmesi söz konusu olabilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Trump yönetiminin koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutması Çin ve ABD arasında tekrar bir ticaret savaşının 

başlayabileceğine ilişkin endişelerini tetikliyor. Diğer yandan koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribatın boyutlarının Nisan ayı 

verileri ile birlikte yeniden endişe yaratmaya başlaması da piyasadaki risk algısının bozulmasında önemli rol oynuyor. Bu 

gelişmelerin etkisi ile birlikte yükselişini önemli ölçüde hızlandıran dolar endeksi, 100 seviyesi üzerine çıkarak 100,23 seviyesine 

kadar yükseldi (son 10 günün en yüksek seviyesi).  Dolar endeksindeki yükselişin hızlanması ile birlikte dün gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde de satıcılı bir seyir hakimdi. Türk lirasının ise Brezilya realinin ardından dolar karşısında en fazla değer 

kaybeden ikinci gelişen ülke para birimi olduğu görüldü.  Bu gelişmeler ışığında USDTRY paritesi 7,20 seviyesi üzerine kadar 

yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,20 seviyesinden işlem görüyor. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde karışık bir seyir olduğunu, Türk lirasının ise en zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer aldığını 

görmekteyiz. USDTRY paritesinin 7,20 seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağını takip ediyor olacağız. Önemli bir direnç 

seviyesi olan bu seviyenin üzerinde tutunulamaması durumunda kurda yeniden 7,10 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi 

görülebilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda 24 – 30 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri takip 

edilecek. Yurt dışında ise Almanya Mart ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, FOMC Üyelerinin 

konuşmaları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın katılacağı online seminer ve İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı 

takip edilecek.  
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EUR/USD 

Dolar endeksinde etkili olmaya devam eden yükseliş eğilimi ile birlikte satış baskılarına maruz kalmaya devam eden EURUSD 

paritesi, dün 1,08 seviyesi altına kadar geriledi. ABD – Çin arasındaki koronavirüs gerginliği ve küresel piyasalardaki büyüme 

endişeleri risk algısının zayıf kalmaya devam etmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte yükselişini önemli ölçüde 

hızlandıran dolar endeksi, 100 seviyesi üzerine çıkarak 100,23 seviyesine kadar yükseldi (son 10 günün en yüksek seviyesi).  

Dolar endeksindeki yükselişin hızlanması ile birlikte dün 1,0782 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, yaklaşık son iki 

haftanın en düşük seviyesine indi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,08 seviyesinden işlem görüyor. Paritede 1,0815 seviyesi direnç, 1,0775 seviyesi ise 

destek konumunda bulunuyor. 1,0815 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0851. 1,0775 

desteğinin altına inilmesi durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0725. EURUSD paritesinin günlük grafiğinde Parabolic 

SAR göstergesine de denk gelen 1,0775 seviyesi önemli ve güçlü bir destek seviyesi olarak ön plan acıkıyor. Paritenin bu 

desteği aşağı yönlü kıramaması durumunda yönünü yukarı çevirmesi ve kayıplarının bir kısmını telafi etmesi beklenebilir.  

Bugün Almanya Mart ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, FOMC Üyelerinin konuşmaları, Avrupa Merkez 

Bankası Başkanı Lagarde’ın katılacağı online seminer ve İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı takip edilecek.  
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XAU/USD 

ABD ve Çin arasında tekrar bir ticaret savaşının başlayabileceğine ilişkin artan tedirginliğin yanı sıra koronavirüsün yarattığı 

ekonomik tahribatın boyutlarının Nisan ayı verileri ile birlikte yeniden endişe yaratmaya başlaması piyasadaki risk algısının zayıf 

seyretmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte yükselişini önemli ölçüde hızlandıran dolar endeksi, 100 seviyesi 

üzerine çıkarak 100,23 seviyesine kadar yükseldi (son 10 günün en yüksek seviyesi). Dün küresel piyasalarda güvenli limanlara 

kaçış eğilimi hızlanarak devam etse de dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ons altın fiyatlarını baskılamaya ve altındaki 

yükseliş eğiliminin önüne geçmeye devam etti. Bu çerçevede görece yatay seyrine devam eden altın fiyatları, dün gün 

içerisinde 1680 – 1710 seviyeleri arasında dalgalandı. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1690 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir sabah bültenlerimizde, piyasalardaki 

güvenli liman talebinin güçlü kalmaya sürdürmesini beklediğimizi ve ons altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam 

etmesini öngördüğümüzü ifade etmekteyiz. Vaka sayısında yaşanan düşüş dönem dönem risk algısını olumlu etkiliyor olsa da 

küresel çapta beklenen daralma ve koronavirüsün yarattığı belirsizlik etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına 

yönelik talebin güçlü seyretmeyi sürdüreceği görüşündeyiz. Dolayısı ile, gerek mevcut konjonktürün yarattığı güvenli liman 

ihtiyacı gerekse de teknik göstergelerin ürettiklerin sinyaller doğrultusunda ons altında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin 

kalıcı olmasını beklememekteyiz. Ons altının önümüzdeki dönemde yeniden 1725 – 1750 bandını hedef alabileceği 

görüşündeyiz. 

Bugün Almanya Mart ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, FOMC Üyelerinin konuşmaları, Avrupa Merkez 

Bankası Başkanı Lagarde’ın katılacağı online seminer ve İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı takip edilecek.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.868 %0,9 %0,2 %7,7 -%6,8 -%11,2

DAX 10.729 %2,5 %0,7 %6,5 -%18,6 -%19,0

FTSE 5.849 %1,7 -%1,8 %4,8 -%20,9 -%22,4

Nikkei 19.619 -%2,8 %1,0 %10,1 -%14,1 -%17,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.738 -%0,1 -%2,5 %7,2 -%2,4 -%13,7

Çin 2.860 %0,1 %1,9 %4,7 -%3,3 -%6,2

Hindistan 31.454 -%0,8 -%2,1 %14,0 -%22,3 -%23,8

Endonezya 4.630 -%0,5 %1,7 -%4,3 -%25,9 -%26,9

Rusya 2.654 %1,1 %3,2 %1,2 -%11,0 -%12,9

Brezilya 79.471 %0,8 %1,6 %7,3 -%26,7 -%31,3

Meksika 36.616 %0,7 %4,7 %6,5 -%16,4 -%15,9

Güney Afrika 49.184 %0,0 -%0,7 %6,4 -%14,7 -%13,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 34 -%6,6 %0,1 -%28,2 %156,6 %143,9

EM VIX 37 -%7,0 %4,8 -%23,2 %107,9 %114,2

MOVE 49 %2,4 -%21,5 -%24,2 -%18,2 -%15,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,0739 %0,4 %1,2 %5,1 %22,9 %18,9

Brezilya 5,5788 %0,6 %1,4 %4,2 %39,7 %38,4

Güney Afrika 18,5188 -%0,4 -%0,8 -%2,7 %25,5 %32,3

Çin 7,0633 -%0,2 %0,0 -%0,5 %0,1 %1,4

Hindistan 75,64 -%0,1 -%0,7 -%0,7 %7,0 %6,0

Endonezya 15080 -%0,1 -%2,4 -%8,2 %7,9 %8,8

CDS *

Türkiye 592,3 -14,2 -28,9 a.d. -89,9 179,1

Brezilya 307,3 -14,7 -38,5 19,3 -19,7 72,0

Güney Afrika 411,9 -20,8 -1,0 -63,5 -9,0 24,4

Endonezya 218,7 -1,3 -5,3 -32,7 -10,6 a.d.

Rusya 179,3 -1,0 -10,5 a.d. -10,2 71,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,0 0,1 0,3 -2,3 -0,7 -0,3

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

Hindistan %6,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5

Endonezya %8,1 0,0 0,0 -0,1 1,1 1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,9 -0,20 -0,17 -1,69 1,31 1,74

Brezilya %4,6 0,00 -0,49 -0,02 0,75 0,91

Güney Afrika %5,9 -0,11 -0,27 -1,03 1,87 2,04

Endonezya %3,2 -0,04 -0,09 -0,22 0,21 0,30

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 30,97 %13,9 %51,4 -%9,2 -%50,8 -%53,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 24,56 %20,5 %99,0 -%13,3 -%57,1 -%59,8

Altın - USD / oz 1710,6 -%0,2 %0,0 %4,7 %15,3 %12,3

Gümüş - USD / t oz. 15,057 %2,3 -%0,8 %3,9 -%14,3 -%16,0

Commodity Bureau Index 350,83 -%0,1 %0,0 -%3,3 -%10,2 -%12,6

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


