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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ PPK toplantı kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak. PPK toplantısı kararında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyoruz. 

Piyasa beklentisi de herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Özellikle karar notunun önemli olduğunu ve gelecek dönem 

politika faizi patikasına ilişkin ipuçlarının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Kurum beklentimizi halen 

Haziran ayında başlayacak bir faiz indirim döngüsü yolunda tutmaya devam ediyoruz. Söz konusu beklentimizin temel 

nedenini ise enflasyondaki belirgin düşüşün özellikle Mayıs-Haziran ayı ile başlayacağı yolundaki beklentimiz oluşturuyor. 

▪ Almanya büyümesinin 2018 yılında %2,2’den %1,5’e gerilemesinin ardından euro değer kaybederken, dolar endeksi 96 

seviyesi üzerine kadar yükseldi. Ancak dolar endeks, Brexit taslağının İngiltere Parlamentosu’nda reddedilmesi ile birlikte 

sterlinde görülen yükseliş nedeniyle kazançlarını geri vererek akşam saatlerinde yeniden 96 seviyesi altına indi.  

▪ Dün akşam Türkiye saatiyle 22:00’da İngiltere Parlamentosunda gerçekleşen Brexit oylamasında There May’in Brexit taslağı 

202 evet oyu karşısında 432 hayır oyu ile reddedildi. Muhalefet liderleri ise hükümetin hezimete uğradığını söyleyerek seçim 

isteklerini yineledi. Brexit taslağının Parlamentoda reddedilmesi sonrası sterlin sert bir şekilde yükselirken, sterlindeki sert 

yükseliş ile birlikte dolar endeksinde kısmi satış baskıları oluştu.  

▪ İngiltere Parlamentosu'nun, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını büyük bir farkla 

reddetmesinin ardından, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını önerdi. 

▪ Çin Merkez Bankası vergi ödemeleri ve önemli tatillerin etkisiyle mevsimsel talebi karşılamak için açık piyasa işlemleri yoluyla 

piyasaya rekor seviyede likidite sağladı. PBOC, Çarşamba günü finansal sisteme net 560 milyar yuan (83 milyar dolar) ile 

kaydedilen en yüksek günlük fonlamayı yaptı. Merkez bankası tarafından yapılan açıklamaya göre PBOC, vergi ödemelerinin 

pik dönemlerinde bankacılık sisteminde yeterli likiditeyi sürdürmek için ters repo sunuyor. 

▪ Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Minnesota'da ekonomik görünüme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Para 

politikasının “siyaset-dışı” olması gerektiğini belirten Kashkari, (ABD için) tarihi olarak yüzde 3,9'un tam istihdam olduğunu 

ifade etti. “Ücret artışları henüz pek istenen seviyeye gelmedi.” diyen Kashkari, düşük enflasyon ortamında frene zamanından 

önce basmaya gerek olmadığını söyledi. 

▪ Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında, son 

dönemde gelen ekonomik verilerin beklentilerden zayıf bir gerçekleşme gösterdiğini belirterek, küresel unsurlara bağlı 

belirsizliklerin halen daha belirgin olduğunu vurguladı. Draghi, önemli ölçüde parasal teşvikin daha fazla iç talep baskısını ve 

orta vadede manşet enflasyon gelişmelerini desteklemek için hala gerekli olduğunun altını çizdi. 

 

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 Aylık TÜFE 10:00 %0,1 %0,1 

 
Almanya Aralık Ayı Yıllık TÜFE 10:00 %1,7 %1,7 

 
Fed Bej Kitap Raporu  22:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Theresa May’in Brexit taslağı Parlamento’da reddedildi 

Dün akşam Türkiye saatiyle 22:00’da İngiltere Parlamentosunda gerçekleşen Brexit oylamasında There May’in Brexit 

taslağı 202 evet oyu karşısında 432 hayır oyu ile reddedildi. Muhalefet liderleri ise hükümetin hezimete uğradığını söyleyerek 

seçim isteklerini yineledi. Theresa May’in Brexit taslağının dün reddedilmesi, May hükümetinin aldığı en büyük yenilgi olarak 

nitelendiriliyor ve İngiliz basınında bu oylama sonrasında May’in Başbakanlık koltuğundaki yerinin tehlikeye girdiğine yönelik 

haberler yer alıyor. Başbakan May, bu hafta Brexit konusunda partiler arası görüşmelere başlayacak. 

• Anlaşmanın masada kalmasından sonra söz alan Başbakan May, Brexit anlaşması taslağına karşı oy kullanmanın, 

anlaşmasız ayrılığın belirsizliklerini de beraberinde getirmek olduğunu belirtti ve bundan sonra izlenecek yol ile ilgili 

Pazartesi günü bir açıklama yapılacağını belirtti. May ikinci bir referandumun daha fazla bölünmeye yol açacağını söyledi. 

• Oylama sonrasında muhalefet, May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi. Oylama Çarşamba günü Türkiye saati ile 

22:00'de yapılacak. 

• İngiltere Parlamentosu'nun, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını büyük bir farkla 

reddetmesinin ardından, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını önerdi. 

• Bu gelişmeler sonrasında piyasada Brexit sürecine ilişkin iki temel beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan ilki 

Brexit’in iptal edilmesi ve diğeri ise İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması. Brexit taslağının Parlamentoda 

reddedilmesi sonrası sterlin ilk etapta değer kaybetse de, daha sonra kayıplarının tamamını telafi ederek sert bir yükseliş 

gerçekleştirdi. Sterlindeki sert yükseliş ile birlikte dolar endeksinde kısmi satış baskıları oluştu. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ekonominin teşvike ihtiyaç duyduğunu bir kez daha yineledi 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında, son 

dönemde gelen ekonomik verilerin beklentilerden zayıf bir gerçekleşme gösterdiğini belirterek, küresel unsurlara bağlı 

belirsizliklerin halen daha belirgin olduğunu vurguladı. Draghi, önemli ölçüde parasal teşvikin daha fazla iç talep baskısını 

ve orta vadede manşet enflasyon gelişmelerini desteklemek için hala gerekli olduğunun altını çizdi. 

• Draghi, Euro bölgesinin bir miktar büyüme ivmesi kaybettiğini, ancak bunun çoğunlukla normal olduğunu ve bunun 

Avrupa Merkez Bankası'nın planlarını yolundan çıkarmaya yeterli olmadığını belirtti. Draghi, ekonomik büyüme 

olgunlaştıkça ve büyüme uzun vadedeki potansiyeline yaklaştıkça kademeli bir yavaşlamanın normal olarak 

algılanabileceğini belirtti.  

• Draghi, yıl sonunda teşvikleri geri çekme planlarını yeniden doğruladı ve enflasyon görünümündeki toparlanmanın 

daha önce beklenenden daha yavaş olabileceğine ilişkin uyarıda bulunarak, büyüme görünümü konusuna dikkat 

çekti. Draghi, "Firmalar büyüme ve enflasyon görünümü konusunda daha belirsiz olmaya başlarsa, marjlardaki daralma 

daha kalıcı olabilir. Bu, enflasyonun temelini oluşturan enflasyonun hızını ve dolayısıyla önümüzdeki çeyreklerde 

görmeyi umduğumuz enflasyon yolunu etkileyecektir. Orta vadeli görünümü çevreleyen belirsizlikler arttı." dedi. 

• Büyüme ve enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğinin altını çizen Draghi, manşet enflasyonun önümüzdeki 

aylarda gerilemeye devam edeceğini ancak büyümeye yönelik risklerin daha dengeli bir hal aldığını belirtti.  

• Draghi ayrıca, net varlık alımlarını yeniden başlatmayı tartışmadıklarını ve temel çizgilerini koruduklarını belirtti. Draghi, 

Euro bölgesi ekonomisinin durgunluğa girmediğini, ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceğini 

bildirdi. 

Draghi’nin bu açıklamaları, geçtiğimiz Aralık ayı itibarıyla parasal genişlemeyi bitiren ECB’nin faiz artırımı konusunda oldukça 

yavaş ve sabırlı hareketler etme yönündeki kararlığını ortaya koyarken, yetkililerin ekonomik gidişatı bir süre izlemek gerektiği 

vurgusunun yeniden altını çiziyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı haberi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 

sözlü ifadelerinde daha yumuşak bir ton takınması sonrasında Türk lirası dün gün içerisinde görece güçlü bir seyir izleyerek 

önceki gün yaşadığı kayıplarını telafi etti. Dolar endeksinde akşam saatlerinde görülen düşüşte kurdaki gerilemede etkili oldu. 

Almanya büyümesinin 2018 yılında %2,2’den %1,5’e gerilemesinin ardından euro değer kaybederken, dolar endeksi 96 seviyesi 

üzerine kadar yükseldi. Ancak dolar endeks, Brexit taslağının İngiltere Parlamentosu’nda reddedilmesi ile birlikte sterlinde 

görülen yükseliş nedeniyle kazançlarını geri vererek akşam saatlerinde yeniden 96 seviyesi altına indi. Bununla birlikte USDTRY 

paritesi dün gün içerisinde 5,43 – 5,46 seviyeleri arasında hareket etti. Bu sabah saatleri itibariyle ise kurun 5,45 seviyesi civarında 

hareket ettiğini görüyoruz. Dolar endeksi bu sabah saatleri itibarıyla 96 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Bu noktada, USDTRY 

paritesindeki bant hareketinin devam etmesini ve kurun kısa vadede 5,42 – 5,48 arasındaki seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. 

Bugün gün içerisinde PPK toplantısını takip edeceğiz. PPK toplantı kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak. PPK toplantısı 

kararında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Piyasa beklentisi de herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Özellikle 

karar notunun önemli olduğunu ve gelecek dönem politika faizi patikasına ilişkin ipuçlarının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini 

düşünüyoruz. Kurum beklentimizi halen Haziran ayında başlayacak bir faiz indirim döngüsü yolunda tutmaya devam ediyoruz. 

Söz konusu beklentimizin temel nedenini ise enflasyondaki belirgin düşüşün özellikle Mayıs-Haziran ayı ile başlayacağı yolundaki 

beklentimiz oluşturuyor. 
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EUR/USD  

Dün öğlen saatlerinde açıklanan veriye göre Almanya büyümesinin 2018 yılında %2,2’den %1,5’e gerilemesinin ardından euro 

değer kaybederken, EURUSD paritesi de gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyerek 1,14 seviyesi altına kadar geriledi. Brexit 

tasarısının Parlamento’da reddedilmesi üzerinde sterlindeki yükseliş ve dolar endeksindeki gerileme ile parite kayıplarını bir 

miktar telafi etse de, ilerleyen saatlerde 1,1390 – 1,1420 seviyeleri arasında dalgalanmaya devam etti. Parite bu sabah saatlerinde 

1,1410 seviyesi üzerinden işlem görüyor. Bu noktada teknik gösterge ve formasyonlar paritenin kısa vadede 1,1385 – 1,1430 

seviyeleri arasında hareket edebileceğinin altını çiziyor. Bugün Almanya cephesinden gelecek olan TÜFE verilerini takip ediyor 

olacağız. Zayıf 2018 büyümesi sonrasında iç talebe yönelik gelecek olan veri akışı  eurodaki hareketlilik açısından önemli olacak.  
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XAU/USD  

Dolar endeksinde dün gün içerisinde görülen volatil seyir ile birlikte altın fiyatlarında da dalgalı bir hareketlilik yaşandığını ve 

altının gün içerisinde oldukça geniş bir bantta hareket ettiğini gördük. Dün akşam saatlerinde dolar endeksinde görülen sert 

yükseliş hareketi ile birlikte 1290 seviyesi altına kadar gerileyen altın, daha sonra Brexit taslağının reddedilmesinin ardından 

sterlindeki yükseliş ve dolar endeksindeki kazançların geri verilmesi ile birlikte yeniden 1290 seviyesi üzerine yerleşti. Altın fiyatları 

bu sabah saatleri itibarıyla 1290 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Küresel büyümeye yönelik endişelerin arttığı mevcut 

ortamda; Çin’den ve ABD’den gelen zayıf veriler ve küresel jeopolitik riskler ile birlikte altın gibi güvenli limanlara olan talebin 

orta vadede yüksek kalmaya devam edeceği görüşündeyiz. Temel gelişmelerin desteklediği altında teknik görünümün de yükseliş 

beklentimizi doğruladığını görüyoruz. Teknik olarak bakıldığında haftalık grafiğindeki orta vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü 

kıran altının, kanal kırılması sonrasında yükseliş hareketinin sürmesi beklenir. Tüm bu faktörlerin etkisi ile birlikte altının 1300 

seviyesi üzerini hedef alacağına yönelik beklentimizi korumaktayız. Bugün ABD piyasalarında önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,610 %1.1 %1.4 %0.4 -%6.7 %4.1

DAX 10,892 %0.3 %0.8 %0.2 -%13.3 %3.2

FTSE 6,895 %0.6 %0.5 %0.7 -%9.3 %2.5

Nikkei 20,555 -%0.6 %1.1 -%4.4 -%9.6 %2.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,173 %1.2 %2.7 %2.9 %3.8 %2.1

Çin 2,570 -%0.1 %1.0 -%1.0 -%8.7 %3.0

Hindistan 36,318 %0.3 %0.6 %1.3 %0.3 %1.0

Endonezya 6,409 %0.2 %2.4 %4.1 %8.7 %3.6

Rusya 2,440 %0.0 %2.1 %3.1 %4.5 %3.0

Brezilya 94,056 -%0.4 %2.2 %7.6 %22.7 %7.0

Meksika 43,604 %0.5 %0.1 %5.5 -%10.0 %4.7

Güney Afrika 53,534 %0.1 %2.6 %3.8 -%3.4 %1.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%2.5 -%9.1 -%14.0 %52.7 %68.5

EM VIX 20 -%1.5 -%11.3 -%17.2 %14.3 %23.0

MOVE 53 -%4.2 -%10.2 -%5.6 %9.8 %13.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4471 %0.1 -%0.7 %1.6 %12.6 %43.4

Brezilya 3.72 %0.6 %0.2 -%4.9 -%3.4 %12.4

Güney Afrika 13.738 -%0.3 -%1.6 -%4.6 %3.5 %10.9

Çin 6.761 -%0.1 -%1.3 -%2.1 %1.0 %3.9

Hindistan 71.04 %0.2 %1.2 -%1.2 %3.7 %11.2

Endonezya 14090 -%0.2 -%0.4 -%3.4 -%2.1 %3.8

CDS *

Türkiye 370.7 -9.4 10.2 -12.4 64.7 -5.2

Brezilya 182.6 -1.9 -1.2 -11.9 -21.6 -16.8

Güney Afrika 203.5 -2.3 -6.6 -11.2 39.5 -16.2

Endonezya 128.7 -1.2 -2.9 -1.2 25.9 -5.9

Rusya 140.2 -1.9 -5.0 0.5 24.4 -17.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.4 -0.1 -0.4 -1.6 -1.8 4.7

Brezilya %9.2 0.1 0.1 -0.4 -2.2 -1.0

Hindistan %7.3 0.0 -0.3 -0.2 -0.5 -0.1

Endonezya %8.0 0.0 0.1 -0.1 0.5 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 -0.13 -0.05 -0.18 0.15 a.d.

Brezilya %5.7 0.00 0.84 0.55 0.11 1.16

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 0.00 -0.02 -0.19 0.13 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.64 %2.8 %3.3 %0.6 -%19.5 -%9.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.11 %3.2 %4.7 %1.8 -%26.6 -%13.8

Altın - USD / oz 1288.4 -%0.2 %0.2 %4.2 %3.8 -%1.6

Gümüş - USD / t oz. 15.62 -%0.4 -%0.6 %7.6 -%0.8 -%8.9

Commodity Bureau Index 411.24 -%0.3 -%0.6 -%0.9 -%5.5 -%4.9

* 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. 

 

 

 


