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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dün açıklanan veriye göre ABD’de 1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı %3,2’den %3,1’e revize edildi. Beklenti verinin %3’e revize 

edilmesi yönündeydi. 1Ç19 Çekirdek Çeyreklik Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ise %1,3’ten %1’e revize edildi – beklenti 

veride değişim olmaması, yani verinin %1,3’te sabit kalması yönündeydi. Kişisel Tüketim verisi ise %1,2’den %1,3’e 

yükseltildi. Buradaki beklenti de verinin %1,2’de sabit kalması yönündeydi. 1Ç19’a ilişkin verilerin ilk yayınlarının oldukça 

güçlü bir resim ortaya koyması, piyasalarda aşağı yönlü revizyon beklentilerini güçlendirmişti. Ancak beklendiği ölçüde bir 

düşüş yaşanmaması ve hatta Kişisel Tüketim verisinin yukarı revize edilmesi dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketi 

destekledi. Endeks, verilerin açıklanmasının ardından 98,11 seviyesinden 98,30 seviyesine doğru yükselişe geçti.  

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ve NASA 

çalışanı Serkan Gölge’nin tahliye edilmesi sonrasında piyasalarda ABD – Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeleceğine ilişkin 

beklentilerin arttığını gördük. Bununla birlikte TL varlıkları dün gün içerisinde sert bir şekilde değer kazanırken, dolar 

endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen USDTRY paritesi dün gün içerisinde 6,02 seviyesi üzerinden 5,8625’e (son bir ayın 

en düşük seviyesi) geriledi.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için Meksika’ya, 10 

Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere %5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. Söz konusu verginin her 

ay %5 daha artırılacağını kaydeden Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin kaldırılacağını 

bildirdi. Trump’ın açıklaması, hali hazırda zayıf olan küresel risk iştahının daha da zayıflamasına neden oldu. Küresel 

piyasalarda, tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte risk iştahı zayıflamaya devam ediyor.  

▪ Çin'de Mayıs ayı imalat PMI 49,4 seviyesinde gerçekleşerek 49,9'luk beklentinin altında kaldı.  

▪ Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan 

Nisan Ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü verileri yakından takip edilecek.  

▪ Bugün saat 10:00’da TÜİK 1Ç19 GSYİH ve dış ticaret verilerini açıklayacak. 1Ç19’da GSYİH’nin yıllık bazda %2,7 oranında bir 

daralma kaydetmesini bekliyoruz. Medyan beklentinin ise %2,5 daralma yönünde olduğu görülüyor. Buna ek olarak 2019 

GSYİH tahminimizi %1,5 büyümeden %0,3 daralmaya revize ettik. Piyasa beklentisinin de %0,1 daralma yönünde olduğu 

görülüyor. 

 

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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Makroekonomik Gelişmeler 
ABD Başkanı Donald Trump Meksika’ya gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı 

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için Meksika’ya, 

10 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere %5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. Söz konusu 

verginin her ay %5 daha artırılacağını kaydeden Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin 

kaldırılacağını bildirdi. Trump'ın açıkladığı vergi, göçün Meksika tarafından durdurulmaması durumunda her ay% 5 artacak ve 

Ekim ayında %25'lik tavan seviyeye çıkacak.  

• Trump’ın açıklaması, hali hazırda zayıf olan küresel risk iştahının daha da zayıflamasına neden oldu. Yen ABD Başkanı 

Donald Trump'ın Meksika'ya vergi uygulayacağını söylemesinin ardından ABD hazine tahvilleriyle birlikte önemli 

paraların tamamı karşısında yükseldi. Meksika pezosu haber karşısında değer kaybederken, USDMXN %2'den fazla 

yükselerek yaklaşık üç ayın zirvesine tırmandı. Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte risk iştahı 

zayıflamaya devam ediyor. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Nisan Ayı Aylık Perakende Satışlar 09:00 %0,1 %0 

 
Almanya Nisan Ayı Yıllık Perakende Satışlar 09:00 %1,4 -%2,1 

 
Almanya Mayıs Ayı Aylık TÜFE 15:00 %0,3 %1 

 
Almanya Mayıs Ayı Yıllık TÜFE 15:00 %1,6 %2 

 
ABD Nisan Ayı Aylık Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü 15:30 %0,2 %0 

 
ABD Nisan Ayı Yıllık Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü 15:30 %1,6 %1,6 

 
ABD Nisan Ayı Kişisel Gelir 15:30 %0,3 %0,1 

 
ABD Nisan Ayı Kişisel Harcamalar 15:30 %0,2 %0,9 

 
ABD Mayıs Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 17:00 101,5 102,4 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ve NASA 

çalışanı Serkan Gölge’nin tahliye edilmesi sonrasında piyasalarda ABD – Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeleceğine ilişkin 

beklentilerin arttığını gördük. Bununla birlikte TL varlıkları dün gün içerisinde sert bir şekilde değer kazanırken, dolar 

endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen USDTRY paritesi dün gün içerisinde 6,02 seviyesi üzerinden 5,8625’e (son bir ayın en 

düşük seviyesi) geriledi. 

• Dün ABD’de 1Ç19’a ilişkin açıklanan büyüme, Kişisel Tüketim Harcamaları ve Kişisel Harcamaları verilerinin revizyonları 

açıklandı. Revizyonların piyasa beklentilerinden daha iyimser bir resim ortaya koyduğunu gördük. Bununla birlikte 

dolar endeksi, verilerin açıklanmasının ardından 98,11 seviyesinden 98,30 seviyesine doğru yükselişe geçti. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,92 seviyesi civarında seyrediyor. TL’de dün etkili olan pozitif ayrışmanın ardından bu 

sabah saatlerinde TL’nin yükselişine ara verdiğini ve gelişen ülke para birimleri arasında zayıf bir seyir izlediğini görmekteyiz. Bu 

noktada, küresel piyasalardaki risk algının bozulmaya devam etmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin USDTRY 

paritesindeki düşüşü sınırlayabileceği görüşündeyiz. Dün sabahki bültenimizde, USDTRY paritesinin 6 seviyesi altındaki 

hareketlerinin kalıcı olmasını beklemediğimizi ve bu bölgedeki seyrin alım fırsatı oluşturabileceğini belirtmiştik. Söz konusu 

beklentimizi korumaktayız. Teknik gösterge ve formasyonların da bu beklentimizi doğruladığını görüyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan Nisan 

Ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü verileri yakından takip edilecek. Yurt içi piyasalarda ise saat 10:00’da TÜİK 

1Ç19 GSYİH ve dış ticaret verilerini açıklayacak. 1Ç19’da GSYİH’nin yıllık bazda %2,7 oranında bir daralma kaydetmesini 

bekliyoruz. Medyan beklentinin ise %2,5 daralma yönünde olduğu görülüyor. Buna ek olarak 2019 GSYİH tahminimizi %1,5 

büyümeden %0,3 daralmaya revize ettik. Piyasa beklentisinin de %0,1 daralma yönünde olduğu görülüyor. 
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EUR/USD 

Dün ABD’de 1Ç19’a ilişkin açıklanan büyüme, Kişisel Tüketim Harcamaları ve Kişisel Harcamaları verilerinin revizyonları 

açıklandı. Revizyonların piyasa beklentilerinden daha iyimser bir resim ortaya koyduğunu gördük. Bununla birlikte dolar 

endeksi, verilerin açıklanmasının ardından 98,11 seviyesinden 98,30 seviyesine doğru yükselişe geçti. Dolar endeksindeki 

yükseliş hareketi ile birlikte, beklediğimiz üzere düşüş eğilimini sürdüren EURUSD paritesi, dün gün içerisinde 1,1116 seviyesine 

gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesini test etti. 

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 1,1130 seviyesi civarında seyrediyor ve düşüş eğilimini koruyor. Dolar endeksindeki 

güçlenmenin yanı sıra, Brexit sürecine ilişkin artan belirsizlikler, İtalya’da Başbakan Salvini’nin AB’nin bütçe ve borç limitlerini 

açıkça ihlal etme tehdidinin ardından yeniden alevlenen bütçe tartışmaları ve Euro Bölgesinde ekonomisinde görülen zayıflık 

gibi faktörler de euro üzerinde baskı yaratan faktörlerin başında geliyor. Söz konusu riskler ile birlikte EURUSD paritesindeki 

satıcılı seyrin devam edebileceği görüşündeyiz. Teknik görünüme baktığımızda, kısa vadeli gösterge ve fiyat grafiğinde oluşan 

formasyonların, paritedeki mevcut geri çekilmenin 1,11 seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ettiğini görmekteyiz. 

Bugün Almanya’dan gelecek olan Perakende Satışlar ve TÜFE verileri takip edilecek. ABD cephesinde ise Kişisel Gelir & Kişisel 

Harcamalar ve Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan Nisan Ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü 

verileri izlenecek. 
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XAU/USD  

Bu haftaki altın analizlerimizde, dolar endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen, altın fiyatlarında küresel risk algısındaki 

bozulmanın daha fazla etkili olmasını beklediğimizi ve bu nedenle altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını 

beklediğimizi ifade etmiştik. Beklediğimiz üzere, artan güvenli liman talebi ile birlikte yeniden 1290 seviyesi üzerine çıkan ons 

altın, 1300 hedef seviyemizin hemen altında işlem görüyor.  

• Dün ABD’de 1Ç19’a ilişkin açıklanan büyüme, Kişisel Tüketim Harcamaları ve Kişisel Harcamaları verilerinin revizyonları 

açıklandı. Revizyonların piyasa beklentilerinden daha iyimser bir resim ortaya koyduğunu gördük. Bununla birlikte 

dolar endeksi, verilerin açıklanmasının ardından 98,11 seviyesinden 98,30 seviyesine doğru yükselişe geçti.  

• Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için 

Meksika’ya, 10 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere %5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıklaması 

piyasalardaki risk algısını olumsuz etkiledi.  

• Bununla birlikte, dolar endeksindeki yükselişe rağmen, küresel piyasalardaki risk algısının bozulmaya devam etmesi ile 

birlikte ons altının sert bir yükseliş gerçekleştirdiğini ve 1275 seviyesinden 1290 seviyesi üzerine çıktığını gördük.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1292 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Teknik göstergeler yükseliş eğiliminin 

sürebileceğini ve altının kısa vadede 1300 seviyesini hedef alabileceğini işaret ederken, 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. Dolayısı önümüzdeki dönemde, artan güvenli liman talebi 

ve azalan risk iştahı ile birlikte, altın fiyatlarının yeniden 1300 seviyesi üzerine yerleşmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan Nisan 

Ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü verileri yakından 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 2.789 %0,2 -%2,4 -%5,3 %1,0 %11,2

DAX 11.902 %0,5 -%0,4 -%3,6 %5,7 %12,7

FTSE 7.218 %0,5 -%1,6 -%2,7 %3,4 %7,3

Nikkei 20.943 -%0,9 -%1,7 -%6,8 -%7,2 %3,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90.012 %3,2 %6,4 -%5,7 -%5,7 -%1,4

Çin 2.906 %0,0 %1,9 -%5,6 %12,3 %16,5

Hindistan 39.832 %0,3 %1,4 %2,4 %10,4 %10,8

Endonezya 6.104 %1,0 %2,2 -%4,5 %1,8 -%0,4

Rusya 2.660 %0,7 %1,6 %3,9 %11,2 %12,2

Brezilya 97.457 %0,9 %3,8 %1,1 %8,9 %10,9

Meksika 43.346 %1,1 %1,2 -%2,8 %3,9 %4,1

Güney Afrika 55.701 %1,3 %2,6 -%4,8 %9,9 %5,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%3,4 %2,2 %31,9 -%4,3 %56,7

EM VIX 21 -%0,8 -%3,5 %31,1 -%19,7 %29,0

MOVE 62 -%2,2 %1,1 %24,8 %17,8 %32,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8767 -%2,3 -%3,6 -%1,5 %12,7 %54,7

Brezilya 3,982 %0,2 -%1,5 %1,6 %3,0 %20,4

Güney Afrika 14,7313 %0,5 %1,7 %3,0 %6,2 %19,0

Çin 6,9019 -%0,2 -%0,1 %2,5 -%0,8 %6,1

Hindistan 69,8763 %0,1 -%0,2 %0,5 %0,4 %9,4

Endonezya 14415 %0,3 -%0,8 %1,4 %0,2 %6,2

CDS *

Türkiye 492,1 -28,0 -0,4 68,8 -81,0 90,7

Brezilya 178,1 -3,6 0,2 7,7 -54,1 51,1

Güney Afrika 199,2 -3,1 5,6 8,9 -54,4 12,9

Endonezya 111,4 -2,1 5,3 13,4 -38,3 32,5

Rusya 128,3 -1,3 0,6 4,2 -36,7 4,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19,1 a.d. -0,6 -0,9 2,3 7,4

Brezilya %8,4 -0,1 -0,4 -0,6 -1,5 -1,8

Hindistan %7,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,2

Endonezya %8,0 0,1 0,0 0,3 0,1 1,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,0 -0,21 -0,28 0,00 0,44 a.d.

Brezilya %5,0 -0,02 -0,05 -0,20 -0,38 0,47

Güney Afrika %4,7 0,03 -0,06 -0,12 -0,41 0,22

Endonezya %3,8 -0,01 -0,06 -0,02 -0,96 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66,87 -%3,7 -%1,3 -%8,1 %13,9 %0,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 56,59 -%3,8 -%2,3 -%11,5 %11,1 -%6,3

Altın - USD / oz 1287,1 %0,5 %0,1 %0,1 %5,5 -%1,7

Gümüş - USD / t oz. 14,491 %0,8 -%0,6 -%2,7 %2,8 -%15,5

Commodity Bureau Index 417,41 %0,5 %1,1 -%1,1 %0,3 -%3,5

* 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 
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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. 

 

 

 

 

 


