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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da ABD’den gelecek olan Nisan ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, Nisan ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri yakından takip edilecek. ABD’nin Nisan ayında tarihinin en derin istihdam 

kaybını ve en yüksek işsizlik oranını kaydetmesi beklenmekte. ABD’de Nisan ayında Tarım Dışı İstihdam verisinin -21,5 

milyon olması beklenirken, işsizlik oranının ise %4,4’ten %16’ya yükselmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Çarşamba 

günü açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi Nisan ayında 20,23 milyon düşüşü işaret etmişti. 

▪ ABD’de geçtiğimiz haftaya yönelik işsizlik başvuruları 3,17 milyon kişi oldu. Böylelikle son yedi haftadır işsizlik 

maaşına başvurulan kişi sayısı toplam 33 milyonu aştı.  

▪ Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın önümüzdeki hafta ilk faz ticaret 

anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapacakları belirtildi. Birinci faz ticaret anlaşması Liu ve Lighthizer'ın her 

altı ayda bir görüşmesini öngörüyor.  

▪ İngiltere Merkez Bankası (BOE) dün gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %0,1'de, tahvil alım 

hedefini de 645 milyar sterlinde sabit tuttu. İki Para Politikası Kurulu üyesi varlık alımlarında 100 milyar sterlin artırım 

yapılması yönünde oy kullanırken, karar 2’ye karşı 7 oy ile alındı. BOE yetkilileri hâlihazırda varlık alım hedefini 200 

milyar sterlin artırarak 645 milyar sterline çıkarmış durumdalar. Bankanın yakın zamanda varlım alım hedefinde 

artırıma gidebileceği ifade ediliyor, zira mevcut hızda gidilmesi durumunda varlım alım hedefine Temmuz ayının 

başında ulaşılması bekleniyor. 

▪ Dün akşam saatlerinde 100,40 seviyesini test ederek son iki haftanın zirvesine yükselen dolar endeksi, bu seviyeyi test 

etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını sildi. Sert satış baskılarına maruz kalan dolar 

endeksi, bugün Asya seansında 99,63 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle üst üste 3 günlük yükselişinin ardından 

dünü düşüşle tamamlayan dolar endeksi hızlı bir düzeltme gerçekleştirmiş oldu. 

▪ Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde görülen sert geri çekilme hareketi ile birlikte EURUSD paritesi 1,0767 

seviyesinden 1,0850 seviyesi üzerine yükselirken, ons altın fiyatları ise 1700 seviyesi altından 1720 seviyesi üzerine 

doğru yükselişe geçti. 

▪ Dün öğle saatlerinde 7,25 seviyesi üzerine çıkarak tarihi yüksek seviyeleri test eden USDTRY paritesi, akşam 

saatlerinde yönünü aşağı çevirerek gün içi yükselişinin tamını sildi. Asya seansında 7,0726 seviyesine kadar gerileyen 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,1040 seviyesinden işlem görüyor.  

▪ Fitch Ratings, koronavirüs kaynaklı ekonomik hasarın derinleşmesiyle birlikte Brezilya'nın kredi notu görünümünü 

negatife düşürdü.  

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 

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması 14:00   

 
ABD Nisan Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi 15:30 -21.250K -701K 

 
ABD Nisan Ayı İşsizlik Oranı 15:30 %16 %4,4 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD’den gelecek olan istihdam verileri takip edilecek   

Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da ABD’den gelecek olan Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri 

yakından takip edilecek. ABD’nin Nisan ayında tarihinin en derin istihdam kaybını ve en yüksek işsizlik oranını kaydetmesi 

beklenmekte. ABD’de Nisan ayında Tarım Dışı İstihdam verisinin -21,5 milyon olması beklenirken, işsizlik oranının ise %4,4’ten 

%16’ya yükselmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Çarşamba günü açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi Nisan 

ayında 20,23 milyon düşüşü işaret etmişti.  

• ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde bundan önce görülen en büyük düşüş 2 milyonluk düşüş ile Eylül 1945’te (İkinci 

Dünya Savaşı sonunda) görülmüştü. 2008 krizi dönemi boyunca ise tarım dışı istihdamda toplam 8,7 milyonluk bir 

gerileme kaydedilmişti.  

• İşsizlik Oranında ise bu zamana kadar en yüksek seviyesi %10,8 ile Kasım 1982’de kaydedilmişti.  

İstihdam verilerinin yanı sıra bugün ABD’den gelecek olan Nisan ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verileri de yakından 

izlenecek. ABD’de ücret artışlarının Nisan ayında aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %3,3 artış kaydetmesi bekleniyor.  

Son dönemde piyasalarda düşük seyretmekte olan risk iştahı, dolar endeksinin sert yükselişler kaydederek 100,40 

seviyesine doğru yükselmesine neden oldu. ABD ve Çin arasında tekrar bir ticaret savaşının başlayabileceğine ilişkin 

endişeler ve koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribatın boyutlarının Nisan ayı verileri ile birlikte yeniden endişe yaratmaya 

başlaması piyasalardaki risk iştahını önemli ölçüde azalttı. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte yükselişini önemli ölçüde hızlandıran 

dolar endeksi, 100 seviyesi üzerine çıkarak dün itibarıyla 100,40 seviyesini test etti (son iki haftanın en yüksek seviyesi).Ancak 

dolar endeksi, dün akşam 140 seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını sildi. Dün 

akşam saatlerinde sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, bugün Asya seansında 99,63 seviyesine kadar geriledi. 

Böylelikle üst üste 3 günlük yükselişinin ardından dünü düşüşle tamamlayan dolar endeksi hızlı bir düzeltme gerçekleştirmiş 

oldu. 

• ABD’den bugün gelecek olan Nisan ayı istihdam verilerinin beklendiği üzere tarihi düşük seviyeleri işaret etmesi 

durumunda dolar endeksi üzerinde kısa vadeli bir gerileme yaşanabilir. Ancak genel gidişatın piyasalardaki risk algısı 

tarafından belirlendiğini belirtmemizde fayda var.  

• Güvenli liman talebinin yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda dolar endeksindeki geri çekilmelerin sınırlı 

kalması söz konusu olabilir.  

• Dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin sürmesi durumunda 100,50 seviyesinin teknik hedef olarak ön planda 

olduğunu görüyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mayıs 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 4 
 

Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün akşam saatlerinde 100,40 seviyesini test ederek son iki haftanın zirvesine yükselen dolar endeksi, bu seviyeyi test 

etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını sildi. Sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, 

bugün Asya seansında 99,63 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle üst üste 3 günlük yükselişinin ardından dünü düşüşle 

tamamlayan dolar endeksi hızlı bir düzeltme gerçekleştirmiş oldu. Dün öğle saatlerinde 7,25 seviyesi üzerine çıkarak tarihi 

yüksek seviyeleri test eden USDTRY paritesi ise akşam saatlerinde yönünü aşağı çevirerek gün içi yükselişinin tamını sildi. Asya 

seansında 7,0726 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,1040 seviyesinden işlem görüyor. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,1040 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ise, dün akşam 

saatlerinde bu yana dolar endeksinde görülen sert satış baskılarına paralel olarak, bu sabah saatlerinde dolar karşısında güçlü 

bir seyir izlemekte olduğu görülüyor. Kısa vadeli teknik gösterge ve formasyonlar USDTRY paritesinin kısa vadede 7,05 – 7,15 

seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Nisan Nakit Bütçe verileri izlenecek. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın 

konuşması ile ABD’den gelecek olan Nisan ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri 

takip edilecek.  
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin günlük grafiğinde Parabolic SAR göstergesine de denk gelen 1,0775 seviyesinin 

önemli bir teknik destek olarak ön plana çıktığını belirtmiş, paritenin bu desteği aşağı yönlü kıramaması durumunda yukarı 

yönünü yukarı çevirerek kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğini ifade etmiştik. Dün 1,0767 seviyesine kadar gerileyen 

EURUSD parirtesi, 1,0775 desteğini aşağı yönlü kıramadı ve bu seviye altına tutunamayarak yönünü yukarı çevirdi. 100,40 

seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son iki haftanın zirvesine çıkan dolar endeksi, dün akşam saatlerinde sert satış baskılarına 

maruz kaldı ve bugün Asya seansında 99,63 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle üst üste 3 günlük yükselişinin ardından dünü 

düşüşle tamamlayan dolar endeksi hızlı bir düzeltme gerçekleştirmiş oldu. Dolar endeksinde görülen sert geri çekilme hareketi 

ile birlikte 1,0767 seviyesinden 1,0850 seviyesi üzerine yükselen EURUSD paritesi, üç günlük düşüşünün ardın dünü yükselişle 

tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0845 seviyesinden işlem görüyor. Paritede 1,0851 seviyesi direnç, 1,0815 seviyesi ise 

destek konumunda bulunuyor. 1,0851 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0890. 1,0815 

desteğinin altına inilmesi durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0775. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan istihdam verileri önemli olacak.  

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması ile ABD’den gelecek olan Nisan ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, 

Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek.  
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XAU/USD 

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. Gerek mevcut konjonktürün 

yarattığı güvenli liman ihtiyacı gerekse de teknik göstergelerin ürettiklerin sinyaller doğrultusunda ons altında 1700 seviyesi 

altındaki hareketlerin kalıcı olmasını beklemediğimizin bir süredir altını çiziyorduk. Öngördüğümüz üzere 1700 seviyesi altında 

kalıcı olmayan ons altın fiyatları yeniden bu seviye üzerine yükselmeyi başardı. Dün akşam saatlerinde 100,40 seviyesini test 

ederek son iki haftanın zirvesine yükselen dolar endeksi, bu seviyeyi test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek 

kazançlarının bir kısmını sildi. Sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, bugün Asya seansında 99,63 seviyesine kadar 

geriledi. Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde görülen sert geri çekilme hareketi ile birlikte ons altın fiyatları 1700 seviyesi 

altından yükselişe geçerek 1722,15 seviyesini test etti.   

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1715 seviyesinden işlem görüyor. 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, teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyalleri de göz önünde bulundurduğumuzda, ons altındaki yükseliş eğiliminin korunabileceği ve fiyatların 

önümüzdeki dönemde yeniden 1725 – 1750 bandını hedef alabileceği görüşündeyiz. 

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması ile ABD’den gelecek olan Nisan ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, 

Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri 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 2.881 %1,2 -%1,1 %4,8 -%6,9 -%10,8

DAX 10.759 %1,4 -%3,1 %4,1 -%18,7 -%18,8

FTSE 5.936 %1,4 %0,6 %4,5 -%19,3 -%21,3

Nikkei 19.675 %2,1 %1,5 %3,8 -%14,1 -%15,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.399 -%0,2 -%3,1 %5,5 -%4,6 -%14,0

Çin 2.872 %0,9 %3,1 %2,9 -%2,2 -%5,0

Hindistan 31.443 %2,0 -%4,8 %7,3 -%20,4 -%22,2

Endonezya 4.609 %0,0 %0,9 -%3,6 -%25,3 -%26,9

Rusya 2.634 %0,1 -%1,1 -%1,4 -%11,4 -%13,5

Brezilya 78.119 -%1,2 -%6,1 -%0,6 -%27,4 -%32,4

Meksika 36.792 -%0,5 -%0,2 %6,4 -%15,8 -%15,5

Güney Afrika 50.020 %0,4 -%1,6 %7,1 -%11,7 -%12,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 31 -%7,9 -%7,9 -%32,7 %147,0 %128,2

EM VIX 35 -%4,4 -%2,0 -%20,8 %102,5 %104,2

MOVE 51 %3,3 -%10,2 -%22,6 -%16,9 -%12,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,1167 -%1,0 %1,9 %5,2 %23,7 %19,6

Brezilya 5,8361 %2,1 %6,4 %11,7 %42,3 %44,8

Güney Afrika 18,5938 -%1,0 %0,4 %1,5 %26,1 %32,8

Çin 7,0842 -%0,3 %0,3 %0,5 %1,5 %1,7

Hindistan 75,765 %0,2 %0,1 a.d. %6,7 %6,1

Endonezya 14995 -%0,6 -%2,0 -%8,6 %7,0 %8,1

CDS *

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

Brezilya 326,9 4,2 5,6 20,5 -17,1 75,7

Güney Afrika 410,3 -5,5 -7,1 -24,6 0,2 30,4

Endonezya 213,3 4,9 -2,7 -25,5 -8,6 a.d.

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

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,0 0,5 1,3 -1,2 0,2 0,7

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

Hindistan %6,0 0,0 -0,1 a.d. -0,5 -0,5

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,3 0,15 0,46 -0,87 1,90 2,19

Brezilya %4,6 -0,08 0,09 0,13 0,74 0,93

Güney Afrika %5,8 -0,01 -0,03 -0,59 1,81 1,98

Endonezya %3,2 0,02 -0,07 -0,38 0,22 0,32

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 29,46 -%0,9 %16,6 -%7,6 -%52,7 -%55,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 23,55 -%1,8 %25,0 -%0,3 -%58,8 -%61,4

Altın - USD / oz 1725,8 %2,2 %1,9 %3,7 %17,7 %13,3

Gümüş - USD / t oz. 15,562 %3,8 %4,5 %0,5 -%8,5 -%13,2

Commodity Bureau Index 358,04 %1,0 %1,4 -%1,4 -%8,4 -%10,8

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


