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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının ardından euro sert bir şekilde değer 

kaybederken, eurodaki düşüş ile birlikte yükselişe geçen dolar endeksi 95 seviyesi üzerinde kadar yükseldi. USDTRY paritesi 

ise 4,76 seviyesi üzerini test etti. 

▪ Perşembe günü ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Perakende Satışlar verileri de dolar 

endeksindeki yükselişte etkili oldu. 

▪ ECB, Perşembe günkü toplantısında parasal genişlemeyi yıl sonu itibarıyla bitireceğini açıklamış olsa da, vadesi dolan 

tahvillerine yerine alım yapmaya devam edeceğini belirtmesi ile birlikte parasal koşulların kısa vadede hızlı bir şekilde 

sıkılaşmayacağı mesajını verdi. Ayrıca, piyasada ECB’nin faiz artırımlarına 2019 Haziran’da başlayabileceğine yönelik 

beklentiler söz konusuydu. Perşembe günkü açıklamaların ardından bu beklentilerin büyük ölçüde bertaraf edildiğini gördük. 

ECB’nin faiz artırımlarına ne zaman başlanacağına yönelik net bir açıklamada bulunulmamasının yanı sıra, 2019 yazından 

önce sıkılaşmaya başlamayı planlamadıklarını açıklaması euro üzerinde satış baskısı yaratan temel sebeplerden birini 

oluşturdu. 

▪ İran, Venezuela ve Irak’ın, petrol arzı artışı konusuna kendisi ile birlikte karşı çıkacaklarını açıkladı. Hatırlayacağımız üzere 

ABD Başkanı Trump, OPEC üyesi ülkelerden 2017 başında aldıkları arz kesintisi kararını bir miktar gevşetmelerini ve üretimi 

artırmalarını istemiş, bu çağrıyı Suudi Arabistan ve Rusya olumlu karşılamıştı. Bu hafta (22 Haziran) Viyana’da gerçekleşecek 

olan OPEC toplantısının ana konusu üretim artışına gidilip gidilmeyeceği olacak. 

▪ OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları düşüş kaydetmeye devam etti ve geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayarak üst üste 

dördüncü hafta değer kaybetti.  

▪ Baker Hughes'ün son raporuna göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 863 adet 

olurken gaz kuleleri sayısı ise 4 adet azalarak 194'e indi. 15 Haziran 2018 itibariyle ABD'deki petrol kulelerinin toplam sayısı 

ise geçen yıla göre 116 adet artış kaydetti. Öte yandan ABD'deki petrol ve gaz kulelerinin toplam sayısı ise geçen yıla göre 3 

adet azalarak 1.059 oldu. 

▪ Altın fiyatları, dolar endeksindeki sert yükseliş hareketi ile birlikte düşüş kaydederek 1275’li seviyelere kadar geriledi.ABD 

Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Trump, yaklaşık 800 

ürünün 6 Temmuz 2018'den itibaren %25 ek gümrük vergisine tabi tutulacağını bildirdi.  

▪ ABD ve Çin arasında ticaret savaşının tırmanacağı endişeleri etkisi sonucunda ABD borsaları cuma gününü düşüşle 

tamamladı. 

▪ Perşembe günü yayımlanan TCMB PPK tutanaklarında Banka, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma 

yapılabileceğini belirtirken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş un 

kararlılıkla sürdürüleceğinin de altını çizdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Haziran 2018 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 2 
 

Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 Bugün yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.     
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından euro sert değer kaybına uğradı  

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının ardından euro sert bir şekilde değer 

kaybederken, eurodaki düşüş ile birlikte yükselişe geçen dolar endeksi 95 seviyesi üzerinde kadar yükseldi. USDTRY paritesi ise 

4,76 seviyesi üzerini test etti. 

• ECB, uyguladığı parasal genişleme programı çerçevesinde piyasaya ayda 30 milyar euro veriyor. Geçtiğimiz hafta 

Perşembe günü gerçekleşen toplantının ardından ise Banka bu uygulamaya Eylül sonuna kadar devam edeceğini, 

ardından Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bu miktarı 15 milyar euroya indireceğini ve yıl sonu itibarıyla söz konusu parasal 

gevşemeyi bitireceğini açıkladı.  

• Bunun yanı sıra ECB yetkilileri, parasal sıkılaştırmaya ne zaman ve hangi boyutta başlayacaklarını açıklamamakla birlikte, 

tahvil alımını yapmayı durdurduktan sonra da, likidite koşulları düzelene kadar, vadesi dolan tahvillerin yerine alım 

yapmaya devam edeceklerini vurguladılar. 

• Bunların yanı sıra ECB, 2019 yaz aylarına kadar faiz artırımı yapmayı planlamadıklarını belirttiler. 

ECB’den gelen bu açıklamalar, piyasa beklentilerine kıyasla oldukça güvercin olarak algılandı. ECB, parasal genişlemeyi yıl sonu 

itibarıyla bitireceğini açıklamış olsa da, vadesi dolan tahvillerine yerine alım yapmaya devam edeceğini belirtmesi ile birlikte 

parasal koşulların kısa vadede hızlı bir şekilde sıkılaşmayacağı mesajını verdi. Ayrıca, piyasada ECB’nin faiz artırımlarına 2019 

Haziran’da başlayabileceğine yönelik beklentiler söz konusuydu. Perşembe günkü açıklamaların ardından bu beklentilerin büyük 

ölçüde bertaraf edildiğini gördük. ECB’nin faiz artırımlarına ne zaman başlanacağına yönelik net bir açıklamada 

bulunulmamasının yanı sıra, 2019 yazından önce sıkılaşmaya başlamayı planlamadıklarını açıklaması euro üzerinde satış baskısı 

yaratan temel sebeplerden birini oluşturdu. 

• Açıklamaların ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD paritesinin 1,1550 seviyesi altına kadar 

gerilediğini, dolar endeksinin ise eurodaki düşüş ile birlikte 95 seviyesi üzerinde çıktığını gördük.  

• Bu noktada, gerek İtalya kaynaklı risklerin büyük ölçüde fiyatlanmış olması, gerekse de ECB tarafında gündemin “parasal 

genişleme”den “parasal sıkılşma”ya dönüyor olması ile birlikte EURUSD paritesindeki aşağı yönlü eğilimin geçen haftaki 

hareket ile birlikte doyum noktasına yaklaştığını düşünüyoruz. Teknik görünümün de bu görüşümüzü desteklediği 

görülüyor. Paritenin, 20 aylık hareketli ortalamasına denk gelen 1,15 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini 

beklemiyoruz. 1,15 seviyesi civarının kısa – orta vadeli alım fırsatı vermesini beklemekteyiz. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından euroda görülen düşüş hareketi, dolar endeksini 

değerlendirerek USDTRY paritesinin 4,76 seviyesi üzerini test etmesine neden oldu. ECB, Perşembe günkü açıklamalarında, 

parasal genişlemeyi yıl sonu itibarıyla bitireceğini açıklamış olsa da, vadesi dolan tahvillerine yerine alım yapmaya devam 

edeceğini belirtmesi ile birlikte parasal koşulların kısa vadede hızlı bir şekilde sıkılaşmayacağı mesajını verdi. Ayrıca, piyasada 

ECB’nin faiz artırımlarına 2019 Haziran’da başlayabileceğine yönelik beklentiler söz konusuydu. Perşembe günkü açıklamaların 

ardından bu beklentilerin büyük ölçüde bertaraf edildiğini gördük. ECB’nin faiz artırımlarına ne zaman başlanacağına yönelik net 

bir açıklamada bulunulmamasının yanı sıra, 2019 yazından önce sıkılaşmaya başlamayı planlamadıklarını açıklaması euro 

üzerinde satış baskısı yaratan temel sebeplerden birini oluşturdu. Bununla birlikte yükselişe geçen dolar endeksi de, kurun 4,70 

seviyesi üzerine yerleşmesine neden oldu. TCMB’den gelen 500 baz puanlık faiz artırımına ve para politikasındaki sadeleşme 

adımına rağmen Türk lirasındaki volatilitenin kalıcı olarak kontrol altına alınamadığını görüyoruz. Seçim öncesi dönem olması 

nedeniyle piyasalardaki endişeler ve küresel piyasalarda dolar endeksinde görülen güçlenme, kurdaki düşüşlerin kalıcı olmasını 

engelleyen en önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, yurt içi cephede artan tahvil faizlerinin de TL varlıklar üzerinde 

baskı oluşturduğu görülüyor. Bu noktada teknik göstergeler, USDTRY paritesinin 4,70 seviyesi altına inmesinin zor olduğunu 

işaret ediyor. Paritenin kısa vadede 4,70 – 4,75 seviyeleri arasında dalgalanmasını, ancak 4,75 seviyesinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda 4,80 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 4,7355 seviyesinden işlem 

gören USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerde direnç görevi görebilecek sağlam bir teknik direnç seviyemiz bulunmuyor. 

Aşağı yönlü hareketler ise 4,7150 ve 4,70 seviyeleri ise destek konumunda.  
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EUR/USD  

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının ardından euro sert bir şekilde değer 

kaybederken, EURUSD paritesinin 1,1500 seviyesine doğru gerilediğini gördük. ECB, parasal genişlemeyi yıl sonu itibarıyla 

bitireceğini açıklamış olsa da, vadesi dolan tahvillerine yerine alım yapmaya devam edeceğini belirtmesi ile birlikte parasal 

koşulların kısa vadede hızlı bir şekilde sıkılaşmayacağı mesajını verdi. Ayrıca, piyasada ECB’nin faiz artırımlarına 2019 Haziran’da 

başlayabileceğine yönelik beklentiler söz konusuydu. Perşembe günkü açıklamaların ardından bu beklentilerin büyük ölçüde 

bertaraf edildiğini gördük. ECB’nin faiz artırımlarına ne zaman başlanacağına yönelik net bir açıklamada bulunulmamasının yanı 

sıra, 2019 yazından önce sıkılaşmaya başlamayı planlamadıklarını açıklaması euro üzerinde satış baskısı yaratan temel 

sebeplerden birini oluşturdu. Açıklamaların ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD paritesinin 1,1550 seviyesi 

altına kadar gerilediğini, dolar endeksinin ise eurodaki düşüş ile birlikte 95 seviyesi üzerinde çıktığını gördük. Bu noktada, gerek 

İtalya kaynaklı risklerin büyük ölçüde fiyatlanmış olması, gerekse de ECB tarafında gündemin “parasal genişleme”den “parasal 

sıkılşma”ya dönüyor olması ile birlikte EURUSD paritesindeki aşağı yönlü eğilimin geçen haftaki hareket ile birlikte doyum 

noktasına yaklaştığını düşünüyoruz. Teknik görünümün de bu görüşümüzü desteklediği görülüyor. Paritenin, 20 aylık hareketli 

ortalamasına denk gelen 1,15 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini beklemiyoruz. 1,15 seviyesi civarının kısa – orta 

vadeli alım fırsatı vermesini beklemekteyiz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,1590 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1545 seviyesi destek, 1,16 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,16 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1640, 1,1545 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1510. 
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XAU/USD  

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının ardından euro sert bir şekilde değer 

kaybederken, eurodaki düşüş ile birlikte yükselişe geçen dolar endeksi 95 seviyesi üzerinde kadar yükselirken, altının ise dolardaki 

yükseliş ile birlikte sert satış baskılarına maruz kaldığı ve 1275 seviyesine doğru gerilediği görüldü. ECB, parasal genişlemeyi yıl 

sonu itibarıyla bitireceğini açıklamış olsa da, vadesi dolan tahvillerine yerine alım yapmaya devam edeceğini belirtmesi ile birlikte 

parasal koşulların kısa vadede hızlı bir şekilde sıkılaşmayacağı mesajını verdi. Ayrıca, piyasada ECB’nin faiz artırımlarına 2019 

Haziran’da başlayabileceğine yönelik beklentiler söz konusuydu. Perşembe günkü açıklamaların ardından bu beklentilerin büyük 

ölçüde bertaraf edildiğini gördük. ECB’nin faiz artırımlarına ne zaman başlanacağına yönelik net bir açıklamada 

bulunulmamasının yanı sıra, 2019 yazından önce sıkılaşmaya başlamayı planlamadıklarını açıklaması euro üzerinde satış baskısı 

yaratan temel sebeplerden birini oluşturdu. Eurodaki düşüş ile birlikte yükselişe geçen dolar endeksi ise, altın fiyatlarında görülen 

düşüş hareketinin temelini oluşturdu. Altın, geçtiğimiz haftaki bu düşüş hareketi ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı 

yönlü kırmış bulunuyor. Bir süredir kanal sınırında hareket eden ve yön arayışı içerisinde olan altın fiyatlarında, kanal sınırında 

tutunulması ihtimalini yüksek görüyorduk. Ancak, dolar endeksinde görülen yükseliş, atının kanalı aşağı yönlü kırmasına neden 

oldu. Bu noktada altın fiyatlarının kanal kırılmasının ardından düşüş eğilimini sürdürmesi ve 1270 seviyesi altına doğru düşüşünü 

devam ettirmesi beklenebilir. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1280,3 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1280 seviyesi destek, 1283 seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1285, 1280 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1277,76. 
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Piyasalara Genel Bakış  

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,780 -%0.1 %0.0 %2.5 %3.3 %4.0

DAX 13,011 -%0.7 %1.9 %0.1 -%0.9 %0.7

FTSE 7,634 -%1.7 -%0.6 -%1.2 %1.8 -%0.7

Nikkei 22,852 -%0.9 -%0.7 -%1.3 -%1.2 -%0.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,541 %1.1 -%4.1 -%7.2 -%12.6 -%18.0

Çin 3,022 -%0.7 -%1.5 -%5.4 -%7.5 -%8.6

Hindistan 35,622 -%0.1 %0.3 %0.2 %7.7 %4.5

Endonezya 5,994 -%1.9 %0.2 %0.6 -%0.5 -%5.7

Rusya 2,238 -%0.7 -%1.3 -%4.6 %3.6 %6.1

Brezilya 70,758 -%0.9 -%3.0 -%14.8 -%3.2 -%7.4

Meksika 46,939 -%0.5 %2.2 %2.8 -%3.5 -%4.9

Güney Afrika 57,661 -%1.4 -%1.0 -%1.3 %0.6 -%3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 a.d. a.d. a.d. a.d. %8.5

EM VIX 17 a.d. a.d. a.d. a.d. %5.2

MOVE 53 a.d. a.d. a.d. a.d. %13.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.7305 a.d. a.d. a.d. a.d. %24.5

Brezilya 3.7295 a.d. a.d. a.d. a.d. %12.7

Güney Afrika 13.4307 a.d. a.d. a.d. a.d. %8.5

Çin 6.4387 a.d. a.d. a.d. a.d. -%1.0

Hindistan 68.0175 a.d. a.d. a.d. a.d. %6.5

Endonezya 13930 %0.4 a.d. -%0.9 %2.8 %2.7

CDS *

Türkiye 312.6 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Brezilya 273.0 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Güney Afrika 206.1 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya 128.2 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Rusya 144.9 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.3 0.0 1.2 2.4 3.9 4.6

Brezilya %12.1 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.8

Hindistan %7.9 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.6

Endonezya %7.3 0.0 a.d. 0.0 0.7 1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 -0.04 0.31 0.28 a.d. a.d.

Brezilya %6.1 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.58

Güney Afrika %5.2 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.67

Endonezya %4.5 -0.01 a.d. -0.16 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 73.44 a.d. a.d. a.d. a.d. %9.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 65.06 a.d. a.d. a.d. a.d. %7.7

Altın - USD / oz 1274.6 a.d. a.d. a.d. a.d. -%2.7

Gümüş - USD / t oz. 16.48 a.d. a.d. a.d. a.d. -%3.9

Commodity Bureau Index 449.96 a.d. a.d. a.d. a.d. %4.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

(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

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

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

Denizli

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(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

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
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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 itibariyle 

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. 

 

 

 


