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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesini bugün akşam piyasa kapanışı sonrasında açıklaması 

bekleniyor. Fitch Türkiye’yi BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor. Görünüm ise “negatif”. En 

son Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye indirmişti. Kredi değerlendirmesinde 

herhangi bir değişiklik beklenmese de, görünümün “negatif” olması kredi notu üzerindeki aşağı yönlü riskleri işaret ediyor. 

Ancak söz konusu değerlendirme sonuçlarının piyasa etkisinin sınırlı kalmasını bekleriz. 

▪ Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler doğrultusunda politika faizini (bir hafta vadeli repo faizi) %24 seviyesinde sabit tuttu. 

Karar sonrasında TL’nin, piyasalardaki erken faiz artırımı endişelerinin azalması ile birlikte kısmen değer kazandığını, ancak 

söz konusu değer kazanımının oldukça kısa soluklu gördük.  

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısı ile birlikte, beklendiği üzere tahvil alım programını sonlandırmaya karar 

verirken, politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de -%0,4 düzeyinde 

tuttu.. Ancak Banka, uzunca bir süre daha vadesi dolar tahvillerden gelen para ile alımlara devam edeceğini ve ekonomiyi 

desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. ECB, vadesi dolan tahvillerden gelen miktarı yeniden yatırıma yönlendirme sürecinin faiz 

oranlarında artırıma başladıktan uzunca bir süre daha devam edeceğini açıkladı.  

▪ 30 Kasım – 7 Aralık haftasında, üst üste dört haftadır devam eden yabancı girişinin ardından, hisse senedi piyasasında 67 

milyon dolarlık net yabancı satışı görüldü. Aynı hafta içerisinde bono piyasasında (repo işlemleri hariç) ise net 177,5 milyon 

dolarlık yabancı satışı görüldü. 

▪ 30 Kasım – 7 Aralık haftasında yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,7 milyar dolar kadar 

bir artış yaşandı. 30 Kasım – 7 Aralık haftasında TL tarafında önemli bir değer kaybı yaşanmış ve USDTRY paritesinde yaklaşık 

son bir ayın en yüksek seviyesi olan 5,45 seviyesi üzeri test edilmişti.   

▪ Asya seansında açıklanan verilere göre Çin'de Kasım sanayi üretimi yıllık bazda %5,4 artış kaydederek %5,9 olan beklentinin 

altında kaldı.  Perakende satışlar verisi de %8,8'lik beklentinin altında kalarak %8,1 oldu. Beklentilerin altında kalan veriler ile 

birlikte Çin ekonomisine dair yavaşlama endişeleri arttı. Veriler sonrası Çin hisse senetlerinde de düşüşler yaşandı. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Fox News ile gerçekleştirdiği röportajda, "Umarım Fed artık faiz artırmaz" yorumunu yaptı. Faiz 

oranları neredeyse normalleşmiş seviyede diyen Trump, ekonominin büyümeye devam ettiğini belirtti. 

 

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 Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi 11:30 51,7 51,8 

 
Almanya Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:30 53,5 53,3 

 
Almanya Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi 11:30 52,4 52,3 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi 12:00 51,8 51,8 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi 12:00 53,4 53,4 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi 12:00 52,8 52,7 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Perakende Satışlar  16:30 %0,1 %0,8 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar  16:30 %0,2 %0,7 

 
ABD Kasım Ayı Kapasite Kullanım Oranı 17:15 %78,6 %78,4 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Sanayi Üretimi 17:15 %0,3 %0,1 

 
ABD Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi 17:45 55 55,3 

 
ABD Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi 17:45 54,6 54,7 

 
ABD Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi 17:45 - 54,7 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ECB varlık alımlarını sonlandırıyor 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısı ile birlikte, beklendiği üzere tahvil alım programını sonlandırmaya karar 

verirken; politika faizini sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de -%0,4 düzeyinde sabit 

tuttu. Ancak Banka, vadesi dolar tahvillerden gelen para ile alımlara devam edeceğini ve ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini 

belirtti. ECB, vadesi dolan tahvillerden gelen miktarı yeniden yatırıma yönlendirme sürecinin faiz oranlarında artırıma başladıktan 

uzunca bir süre daha devam edeceğini açıkladı.  

• ECB dünkü toplantısı ile birlikte, 2019 yılı enflasyon tahminini, beklentimiz dahilinde aşağı yönlü revize ederek %1,7’den 

%1,6’ya çekti. 2018 enflasyon tahminini ise %1,8’den %1,7’ye düşürdü. Banka büyüme tahminlerinde de aşağı yönlü 

revizyona gitti. Buna göre 2019 tahmini %1,8’den %1,7’ye, 2018 tahmini ise %2’den %1,9’a çekildi.  

• ECB Başkanı Mario Draghi, gelen verilerin beklenenden daha zayıf olduğuna işaret ederken, zayıf verilerin ülke ve sektör 

özelindeki durumları yansıttığını söyledi ve varlık alımlarının sona ermesinden sonra da enflasyonun hedefe yaklaşmaya 

devam edeceğini belirtti. Draghi bunun yanı sıra, enflasyonu sürdürmek için halen daha önemli miktarda teşvike ihtiyaç 

duyulduğunu belirtirken, enflasyonun gelecek aylarda düşeceğini vurguladı. 

• Draghi, küresel korumacılık politikaları, gelişen ülke piyasalarındaki yüksek volatilitenin devam etmesi ve küresel finansal 

koşullardaki daralmanın Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu söylemini yineledi. ABD – Çin arasındaki 

ticaret gerilimi ile ilgili Draghi ticaret görünümünün iki ay öncesinde göre daha iyi olduğunu belirtti.  

• Draghi ECB’nin, artan temkinli duruşu ile birlikte genişleyici kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.  

ECB toplantı kararı ve Draghi’nin konuşması ile birlikte EURUSD paritesinde önemli bir hareketliliğin oluştuğunu gördük. 

Kararın açıklanmasının ardından parite ilk etapta 1,14 seviyesine doğru sert bir yükseliş gerçekleştirse de, paritedeki yükseliş 

oldukça kısa soluklu oldu ve Draghi’nin vadesi dolan tahvillere yeniden yatırım yapılarak ekonominin desteklenmeye devam 

edeceğini belirtmesi üzerine parite kazançlarını hızla geri verdi. Bununla birlikte EURUSD paritesi 1,1390 seviyesinden 1,1330 

seviyesine kadar gerilerken, dolar endeksi de eurodaki gerileme ile 97,50 seviyesi üzerine çıktı. Ancak, eurodaki düşüş hareketinin 

büyük montanlı olmadığı ve paritenin 1,1330 seviyesi üzerinde tutunduğu görüldü. Parite bu sabah saatleri itibariyle 1,1360 

seviyesinden işlem görüyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantısı sonucunda beklentiler doğrultusunda politika faizini (bir hafta vadeli repo faizi) %24 

seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrasında TL’nin, piyasalardaki erken faiz artırımı endişelerinin azalması ile birlikte kısmen değer 

kazandığını, ancak söz konusu değer kazanımının oldukça kısa soluklu gördük. Bununla birlikte USDTRY paritesi dün kararın 

ardından 5,35 seviyesi üzerinden 5,30 seviyesine doğru gerilerken, daha sonra düşüşünün tamamını geri alarak kısa süre 

içerisinde yeniden 5,35 seviyesi üzerine yükseldi. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 5,35 seviyesi civarında hareket 

ediyor. Dolar endeksi 97,15 seviyesi üzerinde hareket ediyor ve görece güçlü görünümünü koruyor. Gelişen ülke para 

birimlerinde ise bu sabah saatlerinde satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden 

para birimleri arasında yer aldığını görüyoruz. Bu noktada, USDTRY paritesinin trend kırılması sonrası yükseliş eğilimini 

sürdüreceği ve kısa vadede 5,50 seviyesini hedef alacağına yönelik beklentimizi korumaktayız. Bugün ABD’den gelecek olan 

Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı ve PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye 

değerlendirmesini bugün akşam piyasa kapanışı sonrasında açıklaması bekleniyor. Fitch Türkiye’yi BB ile yatırım yapılabilir 

seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor. Görünüm ise “negatif”. En son Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin 

kredi notunu BB+’dan BB’ye indirmişti. Kredi değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik beklenmese de, görünümün “negatif” 

olması kredi notu üzerindeki aşağı yönlü riskleri işaret ediyor. Ancak söz konusu değerlendirme sonuçlarının piyasa etkisinin 

sınırlı kalmasını bekleriz. 
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EUR/USD  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısı ile birlikte, beklendiği üzere tahvil alım programını sonlandırmaya karar verirken; 

politika faizini sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de -%0,4 düzeyinde sabit tuttu. Ancak Banka, 

vadesi dolar tahvillerden gelen para ile alımlara devam edeceğini ve ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. ECB, vadesi 

dolan tahvillerden gelen miktarı yeniden yatırıma yönlendirme sürecinin faiz oranlarında artırıma başladıktan uzunca bir süre 

daha devam edeceğini açıkladı. ECB toplantı kararı ve Draghi’nin konuşması ile birlikte EURUSD paritesinde önemli bir 

hareketliliğin oluştuğunu gördük. Kararın açıklanmasının ardından parite ilk etapta 1,14 seviyesine doğru sert bir yükseliş 

gerçekleştirse de, paritedeki yükseliş oldukça kısa soluklu oldu ve Draghi’nin vadesi dolan tahvillere yeniden yatırım yapılarak 

ekonominin desteklenmeye devam edeceğini belirtmesi üzerine parite kazançlarını hızla geri verdi. Bununla birlikte EURUSD 

paritesi 1,1390 seviyesinden 1,1330 seviyesine kadar gerileri, ancak eurodaki düşüş hareketinin kalıcı olmadığı ve paritenin 1,1330 

seviyesi üzerinde tutunduğu görüldü. Parite bu sabah saatleri itibariyle 1,1360 seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada: ECB 

cephesindeki gündem “parasal gevşeme”den “faiz artırımlarının ne zaman başlayacağı” yönünde evrileceğinden dolayı, 

önümüzdeki dönemde euro üzerindeki satış baskılarının daha sınırlı kaldığını ve faiz artırım söylemleri ile euronun dolar 

karşısında güçlendiğini görebiliriz. Ayrıca, 2018 başından bu yana Draghi ve diğer ECB üyelerinin yaptığı güvercin açıklamalar 

EURUSD paritesinde büyük ölçüde fiyatlandığından dolayı, Euro Bölgesi ekonomisine yönelik yapılan güvercin açıklamaların 

parite üzerinde önemli bir düşüş yaratamadığını görmekteyiz. Bu nedenle, özellikle EURUSD paritesinde 1,12 – 1,15 bandının 

orta vadeli alım fırsatı verebileceğini ve 1,13 seviyesi altındaki hareketlerin uzun vadeli bir kalıcılık göstermeyeceği görüşündeyiz. 
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XAU/USD  

Dolar endeksindeki güçlü görünüm ve küresel piyasalarda kısmen da olsa azalan güvenli liman talebi ile birlikte altın fiyatları 

kazançlarının bir kısmını geri vermiş durumda. İngiltere’de Başbakan May’in parti içerisindeki oylamayı kazanması, ABD Başkanı 

Trump’ın Çin’e yönelik olumlu söylemlerde bulunması ve ECB toplantısının ardından zayıflayan euro ile birlikte 97,50 seviyesi 

üzerini test eden dolar endeksi, altın fiyatlarının 1246 seviyesinden 1240 seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. Altın 

fiyatları bu sabah saatleri itibariyle 1240 seviyesi civarında zayıf bir seyir izliyor. Bu noktada, teknik göstergeler ve formasyonlar 

altının zayıf seyrni bugün gün içerisinde de devam ettirebileceğini ve kısa vadede 1240 seviyesi altını test edebileceğini işaret 

ediyor. Ancak, altındaki olası düşüş hareketlerinin sınırlı kalacağı ve 1240s eviyesi altındaki hareketlerin orta – uzun vadeli alım 

fırsatı yaratacağı görüşündeyiz. Küresel risk algısındaki volatilite nedeniyle altındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki süreçte 

devam etmesini beklemekteyiz.  Bu noktada, küresel hedge fonların altın vadeli kontratlarda ve opsiyonlarda kısa pozisyonlarını 

4 Aralık'ta biten haftada %22 azaltmış olması da altına yönelik talebin arttığını gösteriyor. Bu noktada altının, dolar endeksindeki 

yükseliş nedeniyle kısa vadeli teknik bir aşağı yönlü düzeltme gerçekleştirmesini ve ardından önümüzdeki dönemde yükseliş 

hareketini 1260 seviyesine doğru sürdürmesini bekliyoruz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.651 %0,0 -%1,7 -%1,9 -%4,7 -%0,9

DAX 10.925 %0,0 %1,1 -%4,3 -%16,7 -%15,4

FTSE 6.878 %0,0 %2,6 -%2,2 -%11,4 -%10,5

Nikkei 21.816 -%1,6 -%1,0 -%1,8 -%5,6 -%5,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91.387 %1,5 -%1,6 -%2,0 -%3,3 -%20,8

Çin 2.634 -%0,6 %0,5 -%0,5 -%14,0 -%20,8

Hindistan 35.930 %0,1 %0,8 %2,3 %1,0 %5,6

Endonezya 6.178 -%0,1 %0,8 %5,4 %3,0 -%2,9

Rusya 2.379 %0,3 -%1,4 %0,0 %5,5 %12,7

Brezilya 87.838 %1,0 -%1,1 %2,2 %23,0 %15,0

Meksika 41.513 %1,5 -%0,9 -%2,0 -%12,0 -%15,9

Güney Afrika 51.744 %0,3 %1,8 -%0,5 -%11,5 -%13,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%3,8 -%2,5 %3,1 %59,6 %87,0

EM VIX 24 -%3,4 -%8,4 -%15,9 %36,3 %48,0

MOVE 56 -%4,3 -%8,5 %6,7 %3,6 %19,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,3401 -%0,1 %0,0 -%2,5 %14,9 %40,6

Brezilya 3,8909 %1,0 %0,2 %2,1 %4,5 %17,6

Güney Afrika 14,1813 %0,5 %0,9 -%1,9 %6,6 %14,5

Çin 6,8816 %0,0 %0,0 -%1,1 %7,6 %5,8

Hindistan 71,69 -%0,5 %1,1 -%1,4 %6,0 %12,2

Endonezya 14497 -%0,7 -%0,2 -%2,1 a.d. %6,8

CDS *

Türkiye 385,6 -2,5 -9,2 27,4 161,1 11,9

Brezilya 199,7 -3,7 -11,3 10,3 17,0 2,0

Güney Afrika 225,8 -1,1 -4,8 6,5 17,8 18,8

Endonezya 134,3 -4,8 -2,9 -4,1 8,3 6,6

Rusya 149,5 -1,2 -11,7 5,0 27,2 -1,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,0 0,0 0,9 1,0 1,8 6,3

Brezilya %9,8 -0,2 -0,2 -0,7 -2,0 -0,4

Hindistan %7,4 0,0 0,0 -0,4 -0,5 0,1

Endonezya %8,2 0,0 0,2 0,0 a.d. 1,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,6 -0,01 0,00 0,20 0,53 a.d.

Brezilya %5,2 -0,02 -0,10 -0,36 -0,90 0,61

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,62

Endonezya %4,6 -0,08 -0,12 -0,20 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61,45 %2,2 %2,3 -%6,1 -%19,9 -%8,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,58 %2,8 %2,1 -%5,6 -%21,1 -%13,0

Altın - USD / oz 1242,7 -%0,1 %0,4 %3,4 -%4,2 -%5,1

Gümüş - USD / t oz. 14,729 %0,0 %2,4 %5,4 -%13,3 -%14,1

Commodity Bureau Index 416,2 %0,2 -%0,1 %0,6 -%7,8 -%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. 

 

 

 


