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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ Dün piyasa açılışında 89,42 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar 

endeksi, gün içerisinde kayıplarının bir kısmını telafi etti. Böylelikle haftanın ilk işlem gününde 89,42 – 89,94 bandında 

hareket eden dolar endeksi günü sınırlı bir yükselişle tamamladı.   

▪ Haftanın ilk işlem gününde gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin orta sıralarda yer aldığı takip 

edildi. Gün içerisinde 7,34 – 7,45 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü yatay bir seyirle kapattı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 307,03 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,03’e yükseldi oldu. 

▪ Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonda %2 ortalama hedefine ulaşamama 

konusunda çok büyük bir riskle karşı karşıya olduklarını ifade ederek Fed’in enflasyonun % 2 hedefinin üzerine çıkmasına 

izin vermekten çekinmemesi gerektiğini bildirdi.  

▪ ABD’de bugün Georgia’da yapılacak ikinci tur Senato seçimleri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. 

Cumhuriyetçiler, Georgia’daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Senato’daki çoğunluğunu korumuş olacak. 

Diğer senaryoda ise Georgia’daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak olan 

Kamala Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak. 

▪ OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda küresel 

petrol üretiminin Şubat ayında günlük 500 bin varil daha artırılıp artırılmaması konusunda bir karara varılamadı. Taraflar 

arasında anlaşmazlığın çözülememesinin ardından toplantı bugüne sarktı. OPEC+ üyeleri bugün Türkiye saati ile 17:30’da 

yeniden bir araya gelecekler. 

▪ Küresel korona virüs vakalarının 85 milyonun üzerine çıkmasıyla daha sert önlemlerin alınabileceğine yönelik artan 

beklentiler ve bugün Georgia’da bugün yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeli bekleyiş ile birlikte ABD 

borsaları yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve 

%1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi %1,47 

azalışla 12.698,45 puana indi.  

▪ Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,67 artışla 401,69 puana 

çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,72 artarak 6.571,88, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,06 değer kazanarak 13.726,74, 

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,68'lik artışla 5.588,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,37'lik yükselişle 22.315,87 puana 

ulaştı. 

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 Kasım Ayı Aylık Perakende Satışlar 10:00 -%2 %2,6 

 
Almanya Kasım Ayı Yıllık Perakende Satışlar 10:00 %4 %8,6 

 
Almanya Aralık Ayı İşsizlik Oranı 11:55 %6,2 %6,1 

 
ABD Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi 18:00 56,6 57,5 

 
Chicago Fed Başkanı Evans’ın Konuşması  23:45   

 
New York Fed Başkanı Williams’ın Konuşması 23:45   
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD’de bugün  ikinci tur Senato seçimleri gerçekleşecek 

ABD’de bugün Georgia’da yapılacak ikinci tur Senato seçimleri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. 

Hatırlayacağımız üzere ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde hiçbir aday %50’yi geçememişti. Bu 

nedenle ikinci tura kalan Georgia seçimleri bugün gerçekleşecek. ABD Senatosunda 100 koltuk bulunuyor ve 3 Kasım’daki 

seçimlerde netleşen eyaletlere göre Cumhuriyetçiler ’de 50, Demokratlar ’da ise 48 sandalye bulunuyor.  

• Cumhuriyetçiler, Georgia’daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Senato’daki çoğunluğunu korumuş 

olacak. Senato’yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden’ın politikalarını hayata geçirmesini 

zorlaştıracağı bir faktör olarak ön plana çıkıyor.  

• Diğer senaryoda ise Georgia’daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak olan 

Kamala Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak. Senatonun kontrolünün Demokratlara geçmesi 

durumunda, Demokratlar hem Temsilciler Meclisi’ni hem Senato’yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha 

uyumlu bir süreç yürütebilmeyi hedefliyor. 

OPEC+ üyelerinin anlaşmaya varamaması üzerine görüşmeler bugün de devam edecek 

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda küresel 

petrol üretiminin Şubat ayında günlük 500 bin varil daha artırılıp artırılmaması konusunda bir karara varılamadı. Suudi 

Arabistan öncülüğündeki üyelerin koronavirüs vakalarında artışın yeni karantina, kapatma tedbirlerine yol açması nedeniyle 

üretim miktarının değiştirilmemesini savundukları toplantıda, Rusya öncülüğündeki üyeler ise talepte toparlanmaya işaret 

ederek daha yüksek üretim çağrısı yaptılar. Kazakistan ve Rusya üretimin artırılmasını savunurken, Irak, Nijerya ve BAE üretimin 

sabit bırakılmasını istediler. Taraflar arasında anlaşmazlığın çözülememesinin ardından toplantı bugüne sarktı. OPEC+ üyeleri 

bugün Türkiye saati ile 17:30’da yeniden bir araya gelecekler. OPEC+, 30 Kasım – 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantı 

sonucunda Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı almıştı. Böylece, mevcut durumda uygulanan 

günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisi bu aydan itibaren 7,2 milyon varile inecek. Bu haftaki görüşmelerde ise OPEC+ 

üyelerinin Şubat ayında üretimi artırmaya devam edip etmeyeceklerine ilişkin bir karar varması bekleniyor.  

• Hatırlanacağı üzere 1 Mayıs – 30 Temmuz döneminde uyguladığı günlük 9,7 milyon varillik üretim kesintisini Ağustos 

ayı itibarıyla 7,7 milyon varile indiren ve 2020 yılsonuna kadar bu uygulamaya devam edeceğini açıklayan OPEC, üretim 

kesintisini 1 Ocak’tan itibaren günlük 7,7 milyon varilden 5,7 milyon varile indirmeyi, yani petrol üretimini günlük 2 

milyon varil artırmayı planlıyordu. Ocak ayında planlanan günlük 2 milyon varillik üretim artışının 500 bin varillik artış 

şeklinde uygulanmasına karar verilmiş ve bu kararın ardında petrol fiyatları yükseliş kaydetmişti.  

Bu sabah saatlerinde Brent petrolün varil başına 51$ seviyesinden işlem gördüğünü, ham petrolün ise 47,65$ 

seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda Brent petrolün kısa vadede 

48,50$ - 53,50$ banında işlem görmesini beklemekteyiz, ancak OPEC’ten gelecek olan açıklamalar petrol fiyatlarındaki kısa vadeli 

görünüm açısından belirleyici olacak.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün piyasa açılışında 89,42 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar endeksi, 

gün içerisinde kayıplarının bir kısmını telafi etti. Böylelikle haftanın ilk işlem gününde 89,42 – 89,94 bandında hareket eden 

dolar endeksi günü sınırlı bir yükselişle tamamladı.  Bu çerçevede dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, 

TL’nin orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Gün içerisinde 7,34 – 7,45 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü yatay bir 

seyirle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 307,03 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,03’e yükseldi oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4215 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 89,76 civarında hareket ediyor. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının ise orta sıralarda yer aldığı ve dolar karşısında 

yatay bir seyir izlediği takip ediliyor. Teknik görünüme baktığımızda trend ve momentum göstergeleri USDTRY paritesinin 

bugün içerisinde 7,30 – 7,50 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Aralık Reel Efektif Kur Endeksi ve Hazine ihaleleri takip edilecek. 

Yurt dışında ise Almanya’dan gelecek olan Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık Ayı İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı ISM 

İmalat Endeksi verisi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Kasım ayının başından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD 

paritesi, dün yeniden kanala girmeye çabalasa da başarılı olamadı. Kanal sınırına denk gelen ve direnç olarak öne 

çıkardığımız 1,2260 seviyesi üzerini deneyen parite, dün 1,2309 seviyesine kadar yükselse de günü 1,2249 seviyesinden 

kapattı ve eski kanalına yeniden girme çabası başarısız oldu. Böylelikle gün içerisinde 1,2231 – 1,2309 seviyeleri arasında 

hareket eden parite, günü 1,2249 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde 1,2269 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesinin eski kanalının sınırında hareket etmeye devam 

ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan kanal kırılmasının ardından, teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz 

önünde bulundurduğumuzda, EURUSD paritesinin 1,2260 seviyesi üzerinde doğru gerçekleştirdiği yükseliş çabalarının sınırlı 

kalabileceği görüşündeyiz.  Teknik görünüm çerçevesinde paritenin gün içi yükseliş denemelerinde 1,2315 seviyesinin güçlü 

bir direnç görevi görmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan paritenin kısa vadede 1,2260 seviyesi altında günlük kapanışlar 

gerçekleştirmeye devam etmesi yükseliş eğiliminin giderek güç kaybetmesine neden olabilir. Paritenin önümüzdeki 

dönemde 1,20 – 1,2315 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz, ancak günlük bazdaki kapanışların 1,2260’ın altında 

kalmaya devam etmesi aşağı yönlü eğilimlerin daha fazla ön plana çıkmasına neden olabilir.   

Bugün yurt dışında Almanya’dan gelecek olan Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık Ayı İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı 

ISM İmalat Endeksi verisi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksindeki zayıf seyir paralelinde dünkü piyasa açılışında Ocak ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalını 

yukarı yönlü kıran ons altın, gün boyunca yükseliş eğilimine devam etti. Haftanın ve yılın ilk işlem gününde 1944 seviyesi 

üzerini test ederek yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan ons altın, günü yükselişle tamamladı. Dün 89,50 seviyesi 

altına kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelerini test eden dolar endeksinin altındaki yükselişin temel 

nedenlerinden birini oluşturduğunu görmekteyiz. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1940 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 89,72 seviyesinde hareket ediyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, altında dün etkili olan sert yükseliş eğiliminin ardından bugün 1920 – 1950 

bandında bir hareket görmeyi ve ons altının mevcut seviyelerde stabilize olmasını bekleyebiliriz. Yükseliş eğiliminin yeniden 

hız kazanması durumunda 1950 seviyesinin üzerinde 1960 ve 1980 dirençleri ön plana çıkıyor. Altında olası bir aşağı yönlü 

düzeltme durumunda ise 1920 seviyesinin altında 1912 ve 1900 destekleri yakından takip edilecek.  

Bugün yurt dışında Almanya’dan gelecek olan Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık Ayı İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı 

ISM İmalat Endeksi verisi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları 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 3.701 -%1,5 -%0,1 %0,0 %18,2 -%1,5

DAX 13.727 %0,1 %2,3 %3,2 %9,6 %0,1

FTSE 6.572 %1,7 %1,2 %0,3 %6,7 %1,7

Nikkei 27.258 -%0,5 %1,8 %1,4 %21,6 -%1,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.495 %1,3 %4,9 %12,4 %29,2 %1,3

Çin 3.503 -%0,1 %3,1 %1,6 %11,1 %0,8

Hindistan 48.177 -%0,3 %0,9 %6,5 %33,3 %0,6

Endonezya 6.105 %0,3 %1,9 %5,4 %23,1 %2,4

Rusya 3.351 %1,9 %3,5 %5,2 %19,6 %1,9

Brezilya 118.855 -%0,1 %1,9 %4,5 %22,8 -%0,1

Meksika 44.703 %1,4 %3,1 %2,4 %17,8 %1,4

Güney Afrika 60.479 %1,8 %2,2 %1,8 %10,9 %1,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 27 a.d. %24,3 %29,7 a.d. %95,7

EM VIX 27 a.d. %9,7 %9,5 a.d. %58,1

MOVE 49 %3,8 %16,3 %19,9 -%9,5 -%16,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4251 a.d. -%0,2 -%4,8 %8,2 %24,8

Brezilya 5,2717 a.d. %0,5 %2,8 -%0,8 %30,8

Güney Afrika 14,7258 a.d. %0,6 -%3,1 -%13,6 %5,2

Çin 6,4615 a.d. -%1,2 -%1,1 -%8,6 -%7,2

Hindistan 73,0212 -%0,2 -%0,7 -%1,1 -%2,2 %2,3

Endonezya 13895 a.d. -%1,8 -%1,5 -%4,3 %0,2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,0 a.d. 0,2 0,1 a.d. 0,8

Brezilya %6,9 a.d. -0,2 -0,5 0,2 -3,4

Hindistan %5,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,7

Endonezya %5,9 a.d. -0,1 -0,3 -1,3 -1,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,4 a.d. -0,12 -0,39 a.d. -0,72

Brezilya %3,2 a.d. -0,05 -0,15 a.d. -0,51

Güney Afrika %4,1 a.d. a.d. -0,11 -1,38 -0,74

Endonezya %2,0 a.d. -0,05 -0,04 -0,63 -0,92

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,09 a.d. %0,5 %3,7 %19,4 -%22,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47,62 a.d. %0,0 %2,9 a.d. -%22,0

Altın - USD / oz 1946,6 a.d. %3,7 %6,0 a.d. %27,8

Gümüş - USD / t oz. 27,364 a.d. %3,4 %13,1 a.d. %52,7

Commodity Bureau Index 446,1 a.d. %1,0 %4,4 a.d. %11,1

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


