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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen perakende satışlar verileri beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, sabah 

saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi içerisinde olan dolar endeksinin verilerin ardından yükselişini sürdürdüğü görüldü. 

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar Haziran ayında %0,4 arttı. Beklenti %0,2 artıştı.  Çekirdek perakende 

satışlar %0,1 artış beklenirken %0,4 arttı. Buna göre verilerin açıklanmasından önce 97,20 seviyesi civarında seyreden dolar 

endeksi, verilerin ardından 97,40 seviyesi üzerine doğru yükselişini sürdürdü.  

▪ Dün akşam saatlerinde açıklanan veriye göre ABD'de sanayi üretimi Haziran'da değişmedi. Beklenti %0,1 artıştı. Kapasite 

kullanım oranı ise %78,1'den %77,9'a geriledi.  

▪ Dün dolar endeksinde görülen yükseliş eğilimine rağmen USDTRY paritesinin 5,70 – 5,72 seviyeleri arasında görece sakin 

bir seyir izlediğini gördük. Kurda yükseliş eğiliminin sınırlanmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları etkili oldu. 

Dün yaptığı açıklamasında Türkiye’ye yönelik eleştirel bir ton kullanmayan Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye 

Patriot satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştirerek Türkiye'nin bundan dolayı Rusya'dan S-400 aldığını belirtti. 

Trump, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anladıklarını vurgulayarak, "İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de 

ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki 

Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat 

bu gerçekten adil değil." ifadelerini kullandı. 

▪ Fed Başkanı Powell, dün akşam saatlerinde Paris’te katıldığı bir etkinlikte ‘Kriz Sonrası Dönemde Para Politikalarına Bakış 

Açısı’  konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Powell dünkü konuşmasında, ekonomik genişlemeyi sürdürmek adına “uygun” 

adımlar izleyeceklerini ifade ederek faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Powell, en son gerçekleştirdikleri toplantıda, pek 

çok Fed yetkilisinin, küresel ticaret savaşları ve zayıf enflasyon konusundaki kaygılarının devam ettiğini ve bu durumun da 

ek teşvik ihtiyacına yönelik beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. 

▪ Avrupa Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,35 artışla 389,10 puana çıktı. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,60 artarak 7.577,20 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,35 değer kazanarak 12.430,97 

puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,65 yükselerek 5.614,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,12 kazançla 

22.204,08 puana ulaştı. 

▪ ABD'de endeksler, hisseler üzerindeki belirsizlik etkisiyle teknoloji sektörü öncülüğünde geriledi. Kapanışta Dow Jones 

endeksi yüzde 0,09 azalışla 27.335,63  puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 3.004,04 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 

0,43 kayıpla 88.222,80 puan seviyelerinde seyretti. 

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 

 
Euro Bölgesi Haziran Ayı Aylık TÜFE  12:00 %0,1 %0,1 

 
Euro Bölgesi Haziran Ayı Yıllık TÜFE  12:00 %1,2 %1,2 

 
Euro Bölgesi Haziran Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE  12:00 %1,1 %1,1 

 
ABD Haziran Ayı Konut Başlangıçları 15:30 1260 1269 

 
ABD Haziran Ayı Yapı Ruhsatları 15:30 1300 1299 

 
Fed Bej Kitap Raporu 21:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Powel, ekonomik genişlemeyi sürdürmek adına “uygun” adımlar izleyeceklerini ifade etti 

Fed Başkanı Powell, dün akşam saatlerinde Paris’te katıldığı bir etkinlikte ‘Kriz Sonrası Dönemde Para Politikalarına 

Bakış Açısı’  konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Powell dünkü konuşmasında, ekonomik genişlemeyi sürdürmek adına 

“uygun” adımlar izleyeceklerini ifade ederek faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Powell, en son gerçekleştirdikleri toplantıda, 

pek çok Fed yetkilisinin, küresel ticaret savaşları ve zayıf enflasyon konusundaki kaygılarının devam ettiğini ve bu durumun da 

ek teşvik ihtiyacına yönelik beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve ABD'nin ekonomik 

görünümü ve enflasyonu üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz ve büyümeyi sürdürmek için uygun davranacağız" dedi. 

Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda mevcut durumda Temmuz toplantısında 50 bp’lık bir faiz indirimi 

yapılması ihtimalinin %25, 25 bp’lık bir faiz indirimi yapılması ihtimalinin ise %75 olarak fiyatlandığını görüyoruz. 

• Fed Başkanı Powell’ın piyasadaki güvercin beklentileri destekleyen yorumlarına rağmen, dolar endeksinde bir değer 

kaybı oluşmadığını gördük. Aksine endeks, öğle saatlerinde ABD’den gelen güçlü Perakende Satışlar verileri sonrasında 

elde ettiği kayıpları korudu. Bu notada, ABD cephesinden gelmeye devam eden güçlü veriler, Powell’ın açıklamalarının 

piyasa nezdinde “aşırı güvercin” olarak yorumlanmasına neden olabiliyor. Bununla birlikte dün gelen güçlü veriler, 

Powell’ın güvercin söylemlerinin dolar endeks üzerinde baskı yaratmasını engelleyerek endeksin 97,30 seviyesi 

üzerindeki seyrini korumasında etkili oldu. 

• Dün dolar endeksinde görülen yükseliş eğilimine rağmen USDTRY paritesinin 5,70 – 5,72 seviyeleri arasında görece 

sakin bir seyir izlediğini gördük. Kurda yükseliş eğiliminin sınırlanmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları 

etkili oldu. Dün yaptığı açıklamasında Türkiye’ye yönelik eleştirel bir ton kullanmayan Trump, Barack Obama 

döneminde Türkiye'ye Patriot satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştirerek Türkiye'nin bundan dolayı Rusya'dan 

S-400 aldığını belirtti. 

Temmuz PPK faiz kararı beklentimizi 250 baz puanlık indirim yönünde revize ettik  

Son dönemdeki gelişmeler sonrasında Para Politikası Kurulu faiz kararları beklentilerimizi de daha hızlı bir faiz indirimi yönünde 

revize ettik. Buna göre gelecek hafta gerçekleştirilecek olan PPK toplantısında 250 baz puan faiz indirimi bekliyoruz (Daha 

önceki beklentimiz 100 bp indirim olacağı yönündeydi).  

• Bunun yanı sıra, yıl sonuna kadar toplamda 400 baz puanlık indirime gidişeceğine ilişkin beklentimizi de 600 baz puan 

olarak revize etmiş bulunuyoruz. Bu noktada %24 olan politika faizinin yıl sonunda %18’e çekilmiş olacağı 

görüşündeyiz.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

Dün sabah bültenimizde de ifade ettiğimiz üzere, gün içerisinde 5,70 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdüren USDTRY paritesi, 

gün içerisinde 5,70 – 5,72 seviyeleri arasında seyretti. Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen perakende satışlar verileri 

beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, sabah saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi içerisinde olan dolar endeksinin 

verilerin ardından97,40 seviyesi üzerine doğru yükselişini sürdürdüğü görüldü. Ancak, dolar endeksinde görülen yükseliş 

eğilimine rağmen USDTRY paritesinin 5,70 – 5,72 seviyeleri arasında görece sakin bir seyir izlediğini gördük. Kurda yükseliş 

eğiliminin sınırlanmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik eleştirel bir ton kullanmayan ifadeleri etkili oldu.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,71 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu noktada, USDTRY paritesinin 5,60 seviyesi 

altına gerilemeyeceğine yönelik beklentimizi sürdürmekteyiz. Kurun bugün içerisinde 5,68 – 5,72 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise yükseliş eğiliminin 5,80 seviyesine doğru devam edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri, ABD Haziran Ayı Konut Başlangıçları & Yapı Ruhsatları ve Fed 

Bej Kitap Raporu takip edilecek.  
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EUR/USD 

Dün dolar endeksinde etkili olan yükseliş eğilimi ile birlikte ERUUSD paritesinin, dün sabah bültenimizde de öngördüğümüz 

üzere, günü satıcılı geçirdiğini gördük. Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen perakende satışlar verileri beklentilerin üzerinde bir 

performans sergilerken, sabah saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi içerisinde olan dolar endeksinin verilerin ardından 

yükselişini sürdürdüğü görüldü. Dolar endeksinin 97,40 seviyesi üzerine yükselmesi ile birlikte 1,1260 seviyesi üzerinden 

yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi, 1,1202 seviyesine kadar geriledi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1215 seviyesi civarında hareket ediyor. Kısa vadeli teknik gösterge ve formasyonları 

incelediğimizde, paritenin kısa vadede 1,12 seviyesi altını hedef alabileceğini görüyoruz. Bu noktada, 1,12 seviyesinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda paritedeki düşüş eğiliminin hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. Euro Bölgesine yönelik artan 

riskler, Avrupa Merkez Bankası’nın Christine Lagarde başkanlığında güvercin tavrını sürdürebileceği -- hatta maliye politikasının 

da ekonomiyi canlandırma çabalarına dahil olabileceği beklentisi -- ve piyasalarda Fed’in faiz indireceğine yönelik güçlü 

fiyatlamaların dolar endeksi üzerinde bir yükseliş potansiyeli oluşturabileceği gibi beklentiler, EURUSD paritesindeki düşüş 

eğiliminin önümüzdeki dönemde 1,12 seviyesi altına doğru devam edebileceğini işaret ediyor.  

Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri paritedeki kısa vadeli görünüm açısından oldukça önemli 

olacak. Bunun yanı sıra, ABD Haziran Ayı Konut Başlangıçları & Yapı Ruhsatları ve Fed Bej Kitap Raporu da yakınan takip 

edilecek.  
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XAU/USD  

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen perakende satışlar verileri beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, sabah 

saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi içerisinde olan dolar endeksinin verilerin ardından yükselişini sürdürdüğü görüldü. Dolar 

endeksinin 97,40 seviyesi üzerine yükselmesi ile birlikte 1415 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren ons altın, 1401’li 

seviyelere kadar geriledi. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1404 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde ons 

altının grafiğinde bir üçlü tepe formasyonu oluştuğunu belirtmiştik. Ancak cuma ve pazartesi günkü fiyat hareketleri ile birlikte 

söz konusu formasyonunun üçlü tepeden yükselen üçgene evirilmiş oluğunu görüyoruz. Bir devamlılık formasyonu olan 

yükselen üçgen formasyonu bize, 1425 direncinin yukarı yönlü kırılması ile birlikte ons altındaki yükseliş hareketinin 

hızlanabileceğini ve 1450 seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ediyor. Bu noktada, 1425 direncini yakından takip ediyor 

olacağız. Diğer yandan, kısa vadeli görünüme baktığımızda, aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere, ons altın bu 

sabah saatlerinde söz konusu üçgen formasyonunun sınırında hareket ediyor. Dolayısı ile, formasyon sınırına denk gelen 1400 

– 1405 bandının deste görevi görebileceğini ve bu bölgenin kısa vadeli alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz.  

Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan Haziran Ayı TÜFE verileri, ABD Haziran Ayı Konut Başlangıçları & Yapı Ruhsatları ve Fed 

Bej Kitap Raporu 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 3.004 -%0,3 %0,8 %4,0 %14,0 %19,8

DAX 12.431 %0,4 %0,0 %2,9 %13,9 %17,7

FTSE 7.577 %0,6 %0,5 %3,0 %10,9 %12,6

Nikkei 21.535 -%0,4 -%0,5 %1,5 %5,1 %7,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.028 %1,0 -%0,7 %6,3 %1,3 %7,4

Çin 2.938 -%0,1 %0,7 %1,7 %14,7 %17,7

Hindistan 39.131 %0,1 %1,6 %0,6 %7,7 %8,6

Endonezya 6.402 -%0,3 -%0,4 %3,1 -%0,6 %3,0

Rusya 2.756 %0,0 -%2,4 %0,8 %12,6 %16,3

Brezilya 103.775 %0,0 -%0,7 %6,3 %8,8 %18,1

Meksika 42.985 -%0,2 %0,4 %0,0 -%2,2 %3,2

Güney Afrika 58.053 %0,9 %1,9 -%0,2 %8,6 %10,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %1,4 -%8,7 -%15,8 -%32,5 %16,5

EM VIX 16 %2,4 -%11,1 -%22,8 -%20,3 -%3,9

MOVE 61 -%1,0 -%2,6 -%24,2 %18,0 %31,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7102 -%0,1 -%0,4 -%3,1 %7,0 %50,3

Brezilya 3,7694 %0,3 -%0,6 -%3,3 %0,9 %13,9

Güney Afrika 13,9495 %0,3 -%1,6 -%5,9 %1,9 %12,7

Çin 6,8763 %0,0 -%0,2 -%0,7 %1,8 %5,7

Hindistan 68,7112 %0,2 %0,2 -%1,6 -%3,5 %7,6

Endonezya 13935 %0,1 -%1,4 -%2,7 -%1,4 %2,7

CDS *

Türkiye 389,6 -9,5 3,4 -88,2 76,2 162,1

Brezilya 129,4 1,3 -9,6 -27,8 -13,7 83,6

Güney Afrika 158,3 -1,8 -6,8 -35,2 -18,9 24,6

Endonezya 86,1 -0,1 -3,0 -13,6 a.d. 31,6

Rusya 105,7 -1,0 -3,6 -13,4 -5,4 -1,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,3 a.d. 0,3 -0,7 1,3 5,7

Brezilya %7,3 0,1 a.d. -0,6 -1,9 -2,9

Hindistan %6,3 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9 -1,0

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,3 a.d. 0,08 -0,56 0,22 a.d.

Brezilya %4,6 0,01 -0,11 -0,30 -1,16 0,00

Güney Afrika %4,2 0,01 0,02 -0,34 -0,96 -0,35

Endonezya %3,3 -0,03 -0,05 -0,24 -1,10 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,35 -%3,2 %0,3 %3,8 %4,9 -%3,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,62 -%3,3 -%0,4 %9,7 %10,2 -%4,6

Altın - USD / oz 1411,2 -%0,2 %0,8 %5,3 %9,1 %7,8

Gümüş - USD / t oz. 15,6 %2,0 %3,5 %5,4 -%0,2 -%9,0

Commodity Bureau Index 404,48 -%0,2 %0,7 -%1,8 -%1,9 -%6,4

* 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. 

 

 

 

 

 


