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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 

▪ Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 200 baz puan artırarak %15’den %17’ye yükseltti. Söz konusu karar piyasa ve 

kurum beklentimiz olan 150 baz puan faiz artırımı tahmine göre daha yüksek bir artışı ifade etti. Söz konusu artışı, pro-

aktif ve dezenflasyon sürecinin yeniden inşası yönünde güçlü bir adım olarak yorumluyoruz. Gerek dün atılan ek 

sıkılaştırma kararının gerekse de geçtiğimiz haftalarda TL mevduatlar ve çeşitli yatırım fonları üzerindeki stopaj 

düzenlemelerinin oldukça destekleyici faktörler olmasını bekliyoruz.  Ayrıntılı raporumuz için tıklayınız. 

▪ PPK kararı sonrasında TL’deki değer kazanımı hızlanırken, USDTRY paritesi 7,60 seviyesi altına indi ve 7,5520 

seviyesini test etmesinin ardından günü 7,5670 civarından düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 318,29 baz 

puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,86’ya indi. 

▪ Dün 90,15 – 90,38 bandında hareket eden dolar endeksi, günü sınırlı bir yükselişle yataya yakın tamamladı. 1,2177 – 

1,2218 bandında işlem gören EURUSD paritesinde sınırlı bir düşüş takip edilirken, ons altın fiyatları ise 1857 – 1879 

seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 1872 civarından sınırlı bir yükselişle tamamladı.  

▪ 11 – 18 Aralık haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,6 milyar dolar yükseliş görüldü (altın hariç, parite etkisinden 

arındırılmış rakamlar). Söz konusu hafta içerisinde hane halkı DTH’larında 0,5 milyar dolar, kurumlar DTH’larında ise 1,05 

milyar dolarlık artış yaşandığı takip edildi.  Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 

bakıldığında 0,5 milyar dolar düşüş yaşandı.  Söz konusu düşüşün neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden 

hesaplarındaki düşüşten kaynaklandığı görülüyor. 

▪ Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını tamamladı. Böylelikle, Brexit geçiş sürecinin sona ereceği 31 

Aralık’tan önce İngiltere ve Avrupa Birliği yeni bir ticaret anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmayı başardı. Anlaşmanın bu 

aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. 

Haberin detaylarını Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan koronavirüs 

salgınına yönelik pakette, 600’er dolar nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması 

için çağrıda bulunmuştu. Trump’ın bu talebinin ardından, Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer söz konusu 

güncellemenin yapılmasını teklif etti. Demokratlardan destek gören teklif, Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi. 

Haberin detaylarını Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 

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 

 
Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle piyasalar 

kapalı olacak. 
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Makroekonomik Gelişmeler 

AB ve İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı  

Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını tamamladı. Böylelikle, Brexit geçiş sürecinin sona ereceği 31 

Aralık’tan önce İngiltere ve Avrupa Birliği yeni bir ticaret anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmayı başardı. Üzerinde uzlaşılan 

anlaşma ile taraflar arasında hizmet ve finans sektörleri hariç tarifesiz ve kotasız ticaretin önü açılıyor. Tamamlanan anlaşmanın 

onay için İngiltere Başbakanı Boris Jonson’a ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e gönderileceği 

belirtildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de İngiltere ile yapılan müzakerelere ilişkin basın toplantısı 

düzenledi. Müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve anlaşma için ciddi mücadele ettiklerini belirten Von der Leyen, “Sonunda bir 

anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de 

doğru ve sorumlu olan olan buydu.” diye konuştu. Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna 

dikkati çekerek, “Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz.” ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris 

Johnson ise anlaşmanın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu ülkemizin şu anda ihtiyaç duyduğu anlaşma” 

ifadelerini kullandı. Johnson, 1 Ocak itibarıyla İngiltere’nin Gümrük Birliği ve Ortak Pazar’dan çıkacağını, İngiliz kanunlarının 

sadece İngiliz parlamentosunca yapılacağını ve sadece İngiliz mahkemelerinde İngiliz yargıçları tarafından değerlendirileceğini 

ve Avrupa Adalet Divanının İngiltere’deki yargı yetkisinin sona ereceğini söyledi. 

• Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması 

gerekiyor. İngiltere ve AB arasında üzerinde uzlaşılan ticaret anlaşmasının 30 Aralık tarihinde parlamentoya gelmesi ve 

parlamentonun bu tarihte anlaşmayı oylaması bekleniyor. Ancak, Avrupa Parlamentosu’nun oylamayı yetiştirebilmesi 

için kalan süre yeterli değil. Hatırlanacağı üzere AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen 

karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti. 

İngiltere ve AB’nin Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşması ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahı 

yükseldi. İyileşen risk algısı birlikte dolar endeksi değer kaybederek 90,30 seviyesi altına gerilerken, ABD ve Avrupa borsaları 

(Fransa hariç) dün yarım günlük işlem gününü yükselişle tamamladı. Sterlin değer kazanırken, GBPUSD paritesi 1,3620 

seviyesini test etti. Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere’de piyasalar Noel tatili nedeniyle işleme kapalı olacak. 

ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketinde değişikliğe gidilmesi yönündeki teklifi Cumhuriyetçiler 

tarafından reddedildi 

Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan koronavirüs 

salgınına yönelik pakette, 600’er dolar nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması 

için çağrıda bulunmuştu. Trump’ın bu talebinin ardından, Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer söz konusu 

güncellemenin yapılmasını teklif etti. Demokratlardan destek gören teklif, Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi. ABD 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi “Bugün Noel arifesi sabahında, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Amerikan halkını 

başkanın desteklemeyi kabul ettiği 2 bin dolardan acımasızca mahrum etti” açıklamasını yaptı. Trump’ın Cumhuriyetçilere 

çağrıda bulunması gerektiğini belirten Pelosi, teklifin 28 Aralık’ta yeniden Temsilciler Meclisi’nin oyuna sunulacağını bildirdi. 

Pelosi, “Umarım o zamana kadar başkan, hükümeti açık tutmak ve Kovid-19 salgınına yönelik desteği sağlamak için yasayı 

imzalamış olur” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Trump 28 Aralık’a kadar yasayı imzalamazsa ABD’de kamu 

kurumlarında kapanma gerçekleşecek. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 200 baz puan artırarak %15’den %17’ye yükseltti. Söz konusu karar piyasa ve kurum 

beklentimiz olan 150 baz puan faiz artırımı tahmine göre daha yüksek bir artışı ifade etti. PPK kararı sonrasında TL’deki değer 

kazanımı hızlanırken, USDTRY paritesi 7,60 seviyesi altına indi ve 7,5520 seviyesini test etmesinin ardından günü 7,5670 

civarından düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 318,29 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,86’ya indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,5820 seviyesinden işlem görüyor. İngiltere ve AB’nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasına 

yönelik uzlaşma sağlaması ile birlikte değer kaybeden dolar endeksi ise 90,20 civarında hareket ediyor. USDTRY paritesi dün 

gerçekleştirdiği geri çekilme hareketi ile birlikte, bir süredir bültenlerimizde belirttiğimiz yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış 

oldu (aşağıdaki grafik üzerinden trendin kırılma hareketi görüşebilir). Ocak ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini aşağı 

yönlü kıran USDTRY paritesinde, kısa vadeli teknik göstergeler kurun 7,60 seviyesi altında kalabileceğinin ve kısa vadede düşüş 

eğilimini 7,50 seviyesine doğru devam ettirebileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede USDTRY paritesinin kısa vadede 7,50 – 

7,60 bandında işlem görebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri ile Kasım ayı Yabancı Ziyaretçi 

verileri açıklanacak. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle 

piyasalar kapalı olacak. 

 

 

 

 

USD/TL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Aralık 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD 

Dün 90,15 – 90,38 bandında hareket eden dolar endeksi, günü sınırlı bir yükselişle yataya yakın tamamlarken, 1,2177 – 1,2218 

bandında işlem gören EURUSD paritesinde ise sınırlı bir düşüş takip edildi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,22 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi 

EURUSD paritesi kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında (kanal desteğinde) hareket etmeye devam ediyor. Söz konusu 

kanalın alt çizgisi, mevcut durumda 1,2170 civarında denk geliyor. Dolayısı ile bugün içerisinde paritenin bu seviye civarındaki 

seyrini takip edeceğiz.  Paritenin bu seviyesinin altına inmesi durumunda yükseliş kanalı da aşağı yönlü kırılacağından dolayı 

düşüş hareketinin hız kazanması söz konusu olabilir. 1,2170 desteğinin kırılması düşüş hareketinin 1,21 seviyesi altına doğru 

hız kazanmasına yol açabilecekken, paritenin bu seviye üzerinde tutunması durumunda bugün içerisinde 1,2170 – 1,2250 

seviyeleri arasında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz.   

Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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XAU/USD 

Dün 1857 – 1879 seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 1872 civarından sınırlı bir yükselişle tamamlayan ons altın 

fiyatları bu haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.  

 Ons altın bu sabah saatlerinde 1861 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın 

fiyatları Ağustos ayının başından buyana bir düşüş kanalı bünyesinde hareket ediyor. Altındaki görünüm açıcından bu kanal 

hareketinin önemli olduğu görüşündeyiz, zira altın fiyatlarının bu kanalı yukarı kıramayarak kanal bünyesindeki düşüşünü 

sürdürmesi durumunda 1910 seviyesine doğru oluşan yükselişlerin önümüzdeki döneme ilişkin satış fırsatı sunması söz 

konusu olabilir. Hatırlayacağımız üzere ons altın geçtiğimiz hafta 1905 seviyesi üzerini test etmiş ancak bu bölgede kalıcı 

olamayarak kazançlarını hızlı bir şekilde silmişti. Bugünkü görünüm açısından ise ons altın fiyatlarının 1860 desteği üzerinde 

tutunup tutunamayacağını izleyeceğiz. Teknik göstergelerin satıcılı bir görünümü işaret ettiği ons altında 1860 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda bugün içerisinde 1850 seviyesi altına doğru bir gerileme hareketi görülebilir. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 1820 – 1890 bandında hareket edebileceği 

görüşündeyiz. 

Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.703 %0,4 -%0,5 %2,0 %20,1 %14,6

DAX 13.587 %1,3 %0,2 %2,2 %12,3 %2,6

FTSE 6.502 %0,1 -%0,7 %1,7 %5,8 -%13,8

Nikkei 26.668 %0,0 -%0,4 %1,4 %19,8 %12,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.426 %0,6 %1,9 %7,6 %24,9 %24,6

Çin 3.363 %0,8 -%0,2 %0,8 %13,8 %11,1

Hindistan 46.974 %1,1 %0,2 %7,2 %34,8 %13,9

Endonezya 6.009 -%0,2 -%1,8 %5,4 %21,0 -%4,6

Rusya 3.237 -%0,5 -%1,4 %3,3 %17,2 %6,3

Brezilya 117.807 %1,0 %0,0 %7,3 %24,8 %1,9

Meksika 43.372 -%0,5 -%2,2 %2,8 %14,9 -%0,4

Güney Afrika 59.176 %0,3 -%2,3 %2,5 %9,8 %3,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%7,6 -%1,8 -%0,5 -%36,4 %56,2

EM VIX 25 %0,3 %11,1 %15,3 -%24,2 %43,5

MOVE 43 -%1,9 -%9,0 -%0,7 -%20,9 -%26,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,5858 -%0,8 -%1,5 -%5,2 %10,6 %27,5

Brezilya 5,1739 -%0,6 %2,1 -%3,7 -%3,2 %28,4

Güney Afrika 14,6112 %0,1 -%0,2 -%3,9 -%15,9 %4,4

Çin 6,53 -%0,2 -%0,1 -%0,9 -%7,7 -%6,2

Hindistan 73,5475 -%0,3 -%0,1 -%0,6 -%2,9 %3,0

Endonezya 14200 %0,0 %0,5 %0,4 %0,3 %2,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,9 0,0 -0,2 a.d. a.d. 0,6

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

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,5 -0,04 -0,07 -0,25 -1,20 -0,61

Brezilya %3,3 -0,01 0,03 -0,06 -1,68 -0,46

Güney Afrika %4,2 -0,02 0,01 -0,36 -1,12 -0,65

Endonezya %2,0 0,00 -0,02 0,14 -0,54 -0,87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,29 %0,2 -%0,4 %7,2 %27,2 -%22,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 48,23 %0,2 -%0,3 %7,4 %26,9 -%21,0

Altın - USD / oz 1879,9 %0,3 -%0,4 %4,2 %6,5 %23,4

Gümüş - USD / t oz. 25,811 -%0,1 -%1,1 %10,8 %46,1 %44,0

Commodity Bureau Index 440,64 %0,2 %0,7 %3,2 %22,0 %9,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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 46 46

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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


