
Global Piyasalar Bülteni 
28 Mayıs 2019 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ TCMB dün yaptığı açıklama ile finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına 

uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verdi. Söz konusu değişiklik 

ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.  TCMB’nin açıklaması sonrasında USDTRY 

6,087 seviyesi üzerinden 6,03’lü seviyelere geriledi.   

▪ Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf veri akışı nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, dün kayıplarının 

bir kısmını telafi ederek 97,50 seviyesinden yükselişe geçti. Endeks bu sabah saatlerinde 97,80 seviyesinden işlem görüyor.  

▪ Euro, iki yetkilinin Avrupa Komisyonu'nun 5 Haziran'da İtalya'nın AB kurallarını ihlal eden borç ve bütçe açığı seviyelerine 

yönelik cezalandırıcı adımlar atmaya başlayabileceğini belirtmesinin ardından geriledi. Eurodaki düşüş, dolar endeksindeki 

yükselişte etkili oldu.  

▪ Küresel piyasalarda ABD – Çin arasındaki ticaret gerilimi yakından izlenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump 

Japonya ziyareti esnasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ilke ortak bir basın toplantısı düzenledi. Trump, söz konusu 

toplantıda, Çin’in bir anlaşmaya varmak istediğini anca ABD cephesinin anlaşmaya hazır olmadığını ifade etti. Diğer 

taraftan, Çin'in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan haberde ise, ABD’nin ekonomik taleplerinin Çin'in temel çıkarlarına 

aykırı olduğu belirtildi. 

▪ Trump, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Şinzo Abe'yle düzenlenen ortak basın toplantısında "Ben İran'ın anlaşma 

yapmak istediğine gerçekten inanıyorum ve bu onlar için çok akıllıca olur. Bence bunun olması mümkün" ifadelerini 

kullandı. İran'ın aynı lider kadrosuyla büyük bir ülke olma şansı olduğunu söyleyen Trump, "Rejimi değiştirmek istemiyoruz, 

yalnızca nükleer silah istemediğimizi anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

▪ Asya Borsaları İngiltere ve ABD’de piyasaların kapalı olmasından dolayı düşük hacimli işlemlerde haftanın ikinci gününde 

hafif artıya geçti. Çin ve Güne Kore’de endeksler yatay seyretti. Japonya ve Avustralya’da ise gösterge endeksler hafif arttı. 

▪ Avrupa borsaları günü, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ ve euroskeptik partilerin güç kazanmasına 

rağmen, İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,22 artışla 376,71 puana 

yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,65 artarak 7.277,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,50 değer kazanarak 

12.071,18 puana, Paris'te CAC 40 endeksi %0,37 yükselerek, 5.336,19 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,06 

değer kaybederek, 20.363,13 puan seviyesine geriledi. 

 

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 Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi  09:00 10,4 10,4 

 
Euro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi 12:00 -6,5 -6,5 

 
ABD Mart Ayı S&P CS Konut Fiyat Endeksi 16:00 213,8 212,7 

 
ABD Mayıs Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi 17:00 130 129,2 

 
ABD Mayıs Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi  17:30 5,8 2 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ABD Başkanı Trump, Japonya ziyaretinde Çin ile ilgili açıklamalarda bulundu 

Küresel piyasalarda ABD – Çin arasındaki ticaret gerilimi yakından izlenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump 

Japonya ziyareti esnasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ilke ortak bir basın toplantısı düzenledi. Trump, söz konusu toplantıda, 

Çin’in bir anlaşmaya varmak istediğini anca ABD cephesinin anlaşmaya hazır olmadığını ifade etti. Diğer taraftan, Çin'in resmi 

haber ajansı Xinhua’da yer alan haberde ise, ABD’nin ekonomik taleplerinin Çin'in temel çıkarlarına aykırı olduğu belirtildi. ABD 

ve Çin arasında derinleşen ticaret anlaşmazlığının büyük ölçüde; Washington’ın kamu iktisadi kuruluşlarına yönelik şikayetleri, 

sahip olunan teknolojinin kötüye kullanımı ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali konuları ile ilgili olduğu belirtildi. ABD ve Çin 

arasındaki ticaret görüşmeleri Çin’in yabancı şirketlere tutumuna odaklanırken, Pekin, Amerika’nın Çin’in ekonomik yapısına 

yönelik  ana şikayetinin “temel çıkarlara” aykırı olması olduğunu belirtti.  

ABD’nin 200 milyar dolarlık ithalat üzerindeki gümrük vergisini %10’dan %25’e çıkarması ve Çin’in 60 milyar dolarlık 

ürüne ilave vergi koyarak cevap vermesi, iki ülke arasında bir anlaşma sağlanabileceğine ilişkin ümitleri azalttı.  Burada 

ABD’nin ilave 300 milyar dolarlık daha Çin ürünü üzerindeki vergileri artırmayı planladığını açıklaması iki taraf arasındaki 

restleşmenin devam edeceğini gösteriyor. Dolayısı ile, dün iki cepheden de gelen açıklamaların işaret ettiği üzere, ABD ve Çin 

arasındaki ticaret anlaşmazlığının devam ettiği görülüyor. Dünkü açıklamaların ardından küresel piyasalarda önemli bir 

hareketlilik görülmese de, küresel risk algısı üzerinde bir süredir baskı yaratan ticaret anlaşmazlığı konusunun gündemde yer 

tutmaya devam etmesinin, riskli varlıklar ve dolayısı ile gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi 

beklenebilir. 

TCMB YP yükümlülüklere uygulanan ZK oranlarını artırdı 

TCMB dün yaptığı açıklama ile finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına 

uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verdi. Söz konusu değişiklik 

ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor. TCMB’nin açıklaması sonrasında USDTRY 6,087 

seviyesi üzerinden 6,03’lü seviyelere geriledi.   

• TCMB en son olarak 9 Mayıs’da da zorunlu karşılıklara ilişkin bir karar almış ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının 

tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar vermişti. 

• Dünkü kararında mevduat-dışı YP yükümlülükleri üzerindeki ZK oranlarında bir değişiklik olmadı – dolayısıyla Mayıs ayı 

başında %11,2 olan ağırlıklı ortalama ZK oranının 9 Mayıs’da %12,2’ye, dünkü artırım ile en son %13,6’ya çıktığını 

hesaplıyoruz.  

• Söz konusu adım ile bankalar için DTH tutmanın maliyeti artmaya devam ederken, brüt rezervlerde de bir artışı 

beraberinde getirmesi beklenir. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

TCMB dün yaptığı açıklama ile finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan 

zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verdi. Söz konusu değişiklik ile piyasadan 

yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.  TCMB’nin açıklaması sonrasında 6,087 seviyesi üzerinden 

6,03’lü seviyelere gerileyen USDTRY paritesi, daha sonra gün içerisinde 6,03 – 6,07 seviyeleri arasında dalgalandı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,0750 seviyesi civarında hareket ediyor.  ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in bir 

anlaşmaya varmak istediğine, ancak ABD cephesinin anlaşmaya hazır olmadığına ilişkin yaptığı açıklamanın piyasalar üzerinde 

önemli bir etki yaratmadığını gördük. Dolar endeksinin kayıplarını n bir kısmını telafi ettiğini ve yeniden 97,80 seviyesi üzerine 

çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde satıcılı bir görünüm hakimken, 

TL’nin de dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri arasındaki konumunu koruğunu görmekteyiz. Teknik 

görünüme baktığımızda: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, USDTRY paritesi 20 günlük hareketli ortalamasına 

denk gelen 6,0570 – 6,0580 bandı üzerinde tutunmaya çalışıyor. Trend ve momentum göstergelerinin paritenin bu ortalama 

üzerinde tutunabileceğini ve 6,10 seviyesine doğru yeniden yükselişe geçebileceğini işaret ettiğini görmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verisi açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Haziran Ayı GfK 

Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi, ABD Mart Ayı S&P CS Konut Fiyat Endeksi, ABD Mayıs 

Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Mayıs Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi verileri takip edilecek.  

 

 

 

 

USD/TL 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Mayıs 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf veri akışı nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, dün kayıplarının bir 

kısmını telafi ederek 97,50 seviyesinden yükselişe geçti -- endeks bu sabah saatlerinde 97,80 seviyesinden işlem görüyor. Euro, 

iki yetkilinin Avrupa Komisyonu'nun 5 Haziran'da İtalya'nın AB kurallarını ihlal eden borç ve bütçe açığı seviyelerine yönelik 

cezalandırıcı adımlar atmaya başlayabileceğini belirtmesinin ardından geriledi. Eurodaki düşüş, dolar endeksindeki yükselişte 

etkili oldu. Eurodaki görülen geri çekilme ve dolar endeksinin 97,80 seviyesine doğru yükseliş geçmesi ile birlikte yükseliş 

hareketini durduran EURUSD paritesi ise, 1,1218 seviyesinden yönünü aşağı çevirerek yeniden 1,12 seviyesi altına geriledi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1185 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelerin yeniden satış yönüne 

evirildiğini ve paritedeki mevcut geri çekilmenin 1,1150 seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ettiğini görmekteyiz. Bu 

noktada EURUSD paritesinin kısa vadede 1,12 seviyesi altındaki seyrini korumasını ve mevcut düşüş eğilimini 1,1150 seviyesine 

doğru sürdürmesini beklemekteyiz. 1,1150 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1,11 seviyesinin hedef olabileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün Almanya Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi, ABD Mart Ayı S&P CS 

Konut Fiyat Endeksi, ABD Mayıs Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Mayıs Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi 

verileri takip edilecek.  
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XAU/USD  

Dolar endeksindeki satış baskısı ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi eden ve Cuma günü 1287 seviyesi üzerine yükselen 

altın fiyatları, endeksteki düşüş eğiliminin durulması ile birlikte 1287 seviyesinden geri adım attı. Dolar endeksinin 97,50 

seviyesinden 97,80 seviyesi üzerine yükselmesi ile birlikte 1287 seviyesi üzerinden 1282’lere doğru geri çekilen ons altın, bu 

sabah saatlerinde 1283 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor.  

Dolar endeksinde görülen sert satış baskıları ile birlikte eski kanalının üst çizgisinden (1270 – 1275 bandı) yönünü yukarı 

çevirerek 1286 seviyesi üzerine kadar yükselen ons altında, teknik görünüm yükseliş eğiliminin sürebileceğini ve altının kısa 

vadede 1300 seviyesini hedef alabileceğini işaret ediyor. Temel görünümün de teknik analizi doğruladığı görülüyor; Fed ve 

Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere küresel merkez bankalarının tonlarını yumuşatarak ekonomilerin desteklenmeye 

ihtiyaç duyduğu vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki siyasi gerilimin yarattığı güvenli 

liman talebi ve majör merkez bankalarının altın alımlarına devam ediyor olması gibi faktörler, altın fiyatlarındaki geri 

çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte, güvenli liman talebinin önümüzdeki dönemde yeniden 

güçleneceğini ve altın fiyatlarının tekrardan 1300 seviyesi üzerine yerleşebileceğini öngörmekteyiz. 

Bugün resmî tatil nedeniyle ABD’de piyasalar kapalı olacak. Yurt dışı piyasalarda ise altın fiyatlarındaki görünümü etkileyecek 

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 2.826 %0,1 -%1,2 -%3,9 %5,4 %12,7

DAX 12.071 %0,5 %0,2 -%2,0 %6,8 %14,3

FTSE 7.278 %0,6 -%1,0 -%2,0 %3,7 %8,2

Nikkei 21.183 %0,4 %0,0 -%4,4 -%4,1 %6,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 85.545 -%0,6 -%1,4 -%9,7 -%9,1 -%6,3

Çin 2.892 %0,9 %0,4 -%5,5 %12,2 %17,0

Hindistan 39.683 %0,2 %2,0 %1,8 %11,3 %10,3

Endonezya 6.099 -%0,2 %2,3 -%4,9 %1,6 -%1,7

Rusya 2.633 %0,5 %2,4 %2,7 %10,6 %11,1

Brezilya 94.864 %1,3 %3,2 -%1,4 %6,3 %7,9

Meksika 42.491 -%0,3 -%2,4 -%5,5 %3,7 %2,0

Güney Afrika 54.488 %0,1 -%2,0 -%7,5 %5,0 %3,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%6,3 -%0,7 %20,6 -%26,3 %43,6

EM VIX 21 -%5,5 -%4,9 %26,1 -%24,2 %26,5

MOVE 61 -%0,9 %6,3 %19,8 %5,6 %29,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0612 -%0,3 %0,6 %2,1 %15,0 %59,6

Brezilya 4,0422 %0,5 -%1,3 %2,8 %4,3 %22,2

Güney Afrika 14,4281 %0,1 %0,3 %0,3 %3,6 %16,5

Çin 6,898 %0,0 -%0,2 %2,5 -%0,8 %6,0

Hindistan 69,5038 %0,0 -%0,3 -%0,7 -%1,8 %8,8

Endonezya 14380 -%0,1 -%0,5 %1,3 -%0,9 %6,0

CDS *

Türkiye 518,7 -1,8 30,6 51,1 -67,1 107,9

Brezilya 180,3 0,0 -4,3 9,8 -70,4 30,6

Güney Afrika 193,3 -3,4 2,0 9,0 -53,4 8,8

Endonezya 107,4 -0,7 3,0 9,0 -44,5 32,3

Rusya 127,2 -1,7 -0,1 1,7 -24,6 0,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19,7 0,0 0,5 1,4 2,8 8,0

Brezilya %8,8 -0,1 -0,2 -0,2 -1,3 -1,5

Hindistan %7,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,6 -0,2

Endonezya %7,9 0,0 -0,2 0,1 0,0 1,6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,3 0,02 0,28 0,33 0,70 a.d.

Brezilya %5,1 0,00 -0,06 -0,21 -0,46 0,52

Güney Afrika %4,8 0,00 -0,05 -0,10 -0,38 0,25

Endonezya %3,9 -0,01 -0,01 0,01 -0,99 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70,11 %2,1 -%2,6 -%2,8 %16,4 %4,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,63 %1,2 -%6,6 -%11,0 %16,3 -%3,0

Altın - USD / oz 1283,6 -%0,1 %0,6 %0,6 %4,9 -%2,0

Gümüş - USD / t oz. 14,52 -%0,4 %1,2 -%2,7 %1,9 -%15,3

Commodity Bureau Index 414,71 %0,4 %0,5 -%1,5 -%0,1 -%4,1

* 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. 

 

 

 

 

 


