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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, dün Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında 

koronavirüs salgını nedeniyle uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi. ECB'nin 

kredi operasyonlarıyla uygun koşullu likidite sağladığına işaret eden Lagarde, alınan bütün önlemlerin, ekonomideki 

likidite ve fonlama koşullarını destekleyeceğini ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı 

olacağını açıkladı. 

▪ Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu, küçük ve orta ölçekli 

işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürdü. Fed'den 

yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Ana 

Cadde Borç Verme Programı” kapsamının, daha fazla işletmenin destek alabilmesi için genişletildiği bildirildi.  

▪ Suudi Arabistan'ın, OPEC koalisyonunun arz kısıntılarına ek olarak, gönüllü ekstra petrol üretim kısıntısının, 

planlandığı üzere bu ayın sonunda durduracağı belirtildi. Söz konusu haber akışı üzerine petrol fiyatları, OPEC 

toplantısının arından elde ettiği kazançların bir kısmını sildi.  

▪ OPEC’in hafta sonu gerçekleştirdiği toplantı sonucunda üretim kesintilerini bir ay daha uzatma kararı almasının 

ardından varil başına 43,30$ seviyesi üzerini test eden Brent petrol, dün bu haberin etkisi ile birlikte 41$ altına 

geriledi. OPEC kararı sonrasında varil başında 40,80$ üzerini test eden ham petrol fiyatları ise dün akşam saatlerinde 

38,55$ seviyesi altına geriledi.  

▪ ABD borsaları yeni haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %1,7 artışla 

27.572,44 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,2 getiriyle 3.232,54 puana ve Nasdaq endeksi %1,1 yükselişle 9.924,75 

puana çıkarak rekor seviyeye ulaştı.  

▪ Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,32 azalarak 

374,12 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,18 gerileyerek 6.472,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi 

%0,22 düşerek 12.819,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,43 değer kaybederek 5.175,52 puana indi. İtalya'da 

FTSE MIB 30 endeksi ise %0,22 kazançla 20.231,38 puana yükseldi. 

▪ Almanya’da Sanayi Üretimi Nisan ayında kademeli olarak koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasından 

önce rekor gerileme kaydetti. Nisan ayında üretim %17,9 geriledi ve özellikle yatırım ürünleri imalatçıları bu 

gerilemeden ağır hasar gördü. 

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 

 
Euro Bölgesi 1Ç20 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 12:00 -%3,8 -%3,8 

 
Euro Bölgesi 1Ç20 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı 12:00 -%3,2 -%3,2 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ECB Başkanı Lagarde, uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, dün Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında 

koronavirüs salgını nedeniyle uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi. Salgın 

nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin Euro Bölgesinde ekonomik faaliyeti daralttığını belirten Lagarde, ikinci çeyrekte %13 

küçülme beklediklerini ifade etti. Lagarde, Euro Bölgesi GSYH'sinin 2020'de %8,7 azalmasını, 2021'de %5,2 ve 2022'de de %3,3 

büyümesini öngördüklerini söyledi. Avrupa'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın enflasyonu da etkilediğini anlatan 

Lagarde, 2020'de %0,3, 2021'de %0,8 ve 2022'de %1,3 enflasyon beklediklerini bildirdi. ECB'nin kredi operasyonlarıyla uygun 

koşullu likidite sağladığına işaret eden Lagarde, alınan bütün önlemlerin, ekonomideki likidite ve fonlama koşullarını 

destekleyeceğini ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı olacağını açıkladı.  

• Hatırlanacağı üzere ECB geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında 750 milyar euro 

büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artıracağını duyurmuştu. Bunun yanında banka 

PEPP varlık alımlarının en az Haziran 2021’e kadar uzatıldığını belirtirken, PEPP anapara ödemelerinin de en az 2022 

sonuna kadar tekrar varlık alım programında kullanılacağını açıkladı. Diğer yandan Banka, aylık 20 milyar euroluk varlık 

alımlarının 120 milyar euroluk ek alımla birlikte devam edeceğini ve faiz oranlarının enflasyon %2’ye yaklaşana kadar 

düşük düzeylerde kalacağını belirtti. Bankadan yapılan açıklamaya göre ana para ödemeleriyle ek varlık alımları da 

yapılmaya devam edilecek. 

Fed, KOBİ’lere yönelik kredi programında genişlemeye gitti 

Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu, küçük ve orta ölçekli 

işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürdü. Fed'den 

yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Ana Cadde 

Borç Verme Programı” kapsamının, daha fazla işletmenin destek alabilmesi için genişletildiği bildirildi. Küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin ekonominin hayati bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kredi programının bu işletmelerin 

ihtiyaçları ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revize edildiği aktarıldı.  

• Açıklamada, minimum kredi ölçeğinin 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürüldüğü, kredi opsiyonlarının vadelerinin 

ise 4 yıldan 5 yıla çıkarıldığı kaydedildi.  

• Fed'in açıklamasında, anapara ödemelerinin 2 yıl ertelendiği, tüm krediler için geri ödeme süresinin uzatıldığı belirtildi.  

• Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, “Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek, böylece 

onları yeniden açılmaya ve istihdam sağlamaya hazır hale getirmek, geniş tabanlı ekonomik toparlanmayı teşvik 

etmeye yardımcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.  

• Powell, yapılan düzenlemelerin, bu zorlu dönemde istihdamı desteklemek için Ana Cadde Borç Verme Programı'nın 

kabiliyetini geliştireceğini ifade etti. 

Suudi Arabistan gönüllü üretim kesintisini ay sonunda durduracak 

Suudi Arabistan'ın, OPEC koalisyonunun arz kısıntılarına ek olarak, gönüllü ekstra petrol üretim kısıntısının, 

planlandığı üzere bu ayın sonunda durduracağı belirtildi. Bu karar, Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman’ın güçlü 

talebin açık bir göstergesi olarak tanımladığı, Krallık'ın resmi petrol satış fiyatlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı artışın 

ardından geldi. Haziran ayındaki ilave üretim kısıntısı, ülkenin İran Körfezi'ndeki en yakın müttefiklerinin de katkısıyla günlük 

yaklaşık 1,2 milyon varil düzeyinde. Bu miktarla birlikte, OPEC’in koronavirüsün etkilerini dengelemek için piyasadan çektiği 

miktar günlük 11 milyon varil civarına çıkıyor.  

Söz konusu haber akışı üzerine petrol fiyatları, OPEC toplantısının arından elde ettiği kazançların bir kısmını sildi.  

• OPEC’in hafta sonu gerçekleştirdiği toplantı sonucunda üretim kesintilerini bir ay daha uzatma kararı almasının 

ardından varil başına 43,30$ seviyesi üzerini test eden Brent petrol, dün bu haberin etkisi ile birlikte 41$ altına geriledi. 

• OPEC kararı sonrasında varil başında 40,80$ üzerini test eden ham petrol fiyatları ise dün akşam saatlerinde 38,55$ 

seviyesi altına geriledi.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Yeni haftanın ilk işlem gününde 6,75 – 6,80 bandında seyreden USDTRY paritesi, günlük bazda yükselişini dördüncü güne 

taşıdı. Kurda günlük bazda yükseliş kaydediliyor olsa dahi, kurun gün içerisinde görece dar bir bantta hareket etmekte olduğu 

görülüyor.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,7750 seviyelerinde işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah 

saatlerinde karışık bir görünüm ön plandayken, Türk lirasının ise dolar karışında en iyi performans kaydeden para birimleri 

arasında yer aldığı görülüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, kurun bugün içerisinde 6,75 – 6,80 seviyeleri arasındaki hareketini 

sürdürebileceğinin sinyalini veriyor. Bu noktada, 6,80 seviyesinin aşılması durumunda kurun yeniden 6,85 seviyesini hedef 

alabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine’nin düzenleyeceği 12 ay kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri takip edilecek. 

Yurt dışı piyasalarda ise Euro Bölgesi 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Cuma günü ABD’den gelen ve piyasa beklentilerinden daha iyi bir performans ortaya koyan istihdam verileri sonrasında 

kazançlarının bir kısmını silerek 1,1345 seviyesinden 1,1280 seviyesine doğru geri çekilen EURUSD paritesi, haftanın ilk işlem 

gününde 1,1260 – 1,1320 bandında hareket etti.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1288 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere 

EURUSD paritesi, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış bulunuyor. Bu noktada, teknik analiz kuralları çerçevesinde, 

düşüş kanalının aşağı yönlü kırılmasının ardından paritedeki düşüş eğilimin devam etmesi beklenir. Dolayısı ile EURUSD 

paritesinin, düşüş kanalının kırılması sonrasında geri çekilme hareketini sürdürmesini ve düşüş hareketinin kısa vadede 1,12 

seviyesine doğru hızlanması beklenebilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Geçtiğimiz hafta 1700 seviyesi altına gerileyen ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde. 1680 – 1705 seviyeleri arasında 

dalgalandı. Cuma günü ABD’den gelen olumlu istihdam verileri sonrasında değer kazanan dolar endeksi ile piyasalarda iyileşen 

risk algısı ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ons altında son dönemde yaşanan geri çekilmede etkili oldu.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1696,45 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında bir süredir 1700 seviyesi altındaki 

hareketlerin kalıcı olamadığını ve bu seviye altına inişlerin kısa vadede alım fırsatı sunduğunu görmekteyiz. Koronavirüs 

vakalarında yaşanan düşüşler ve ülkelerin normalleşme hamleleri risk algısını dönem dönem olumlu etkiliyor olsa da küresel 

çapta beklenen daralma ve koronavirüsün yarattığı belirsizlik etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına yönelik talebin 

güçlü kalmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Dolayısı ile, gerek mevcut konjonktürün yarattığı güvenli liman ihtiyacı 

gerekse de teknik göstergelerin ürettiklerin sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı 

kısa vadeli ve sınırlı kalmaya devam edeceği ve alım fırsatları sunmayı sürdüreceği görüşündeyiz. Ons altının kısa vadede 

yeniden 1700 seviyesi üzerini hedef alması ve bu bölgede tutunması beklenebilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.232 %1,2 %5,8 %10,3 %3,1 %0,0

DAX 12.820 -%0,2 %10,6 %17,6 -%2,2 -%3,2

FTSE 6.473 -%0,2 %5,0 %9,0 -%10,5 -%14,2

Nikkei 23.178 -%0,8 %3,0 %14,0 -%1,9 -%2,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.637 -%0,3 %2,2 %12,1 %0,8 -%4,2

Çin 2.938 %0,5 %1,0 %1,9 %1,3 -%3,2

Hindistan 34.371 %0,1 %1,7 %8,7 -%15,0 -%16,6

Endonezya 5.071 %0,8 %5,5 %11,2 -%17,5 -%18,9

Rusya 2.796 %0,1 %1,7 %5,9 -%5,1 -%8,2

Brezilya 97.645 %3,2 %10,2 %21,7 -%12,0 -%15,6

Meksika 39.954 %2,6 %8,0 %6,2 -%4,8 -%8,2

Güney Afrika 54.684 -%0,1 %7,4 %7,2 -%1,1 -%4,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %5,3 -%8,6 -%7,8 %89,5 %87,3

EM VIX 27 %3,3 -%7,7 -%17,7 %61,0 %57,7

MOVE 63 %1,3 %14,0 %9,4 -%2,0 %7,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,7876 %0,3 -%0,4 -%4,2 %17,5 %14,1

Brezilya 4,8201 -%2,9 -%10,2 -%15,9 %16,4 %19,6

Güney Afrika 16,6801 -%1,2 -%4,0 -%9,1 %14,1 %19,1

Çin 7,0716 -%0,2 -%0,8 %0,0 %0,5 %1,6

Hindistan 75,5437 -%0,1 %0,0 %0,0 %6,1 %5,8

Endonezya 13885 %0,1 a.d. -%6,9 -%1,1 %0,1

CDS *

Türkiye 432,5 -3,4 a.d. a.d. a.d. 190,0

Brezilya 207,9 5,0 -74,8 -41,4 23,9 71,3

Güney Afrika 260,3 -2,4 -76,8 -70,8 a.d. 39,8

Endonezya 109,7 -14,8 -33,0 -50,5 28,5 a.d.

Rusya 80,8 0,0 a.d. a.d. a.d. 70,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,2 a.d. a.d. a.d. 0,6 -3,1

Hindistan %5,8 0,0 0,0 -0,2 -0,9 -0,7

Endonezya %7,3 0,1 a.d. -0,8 0,2 0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 -0,06 -0,78 -1,92 0,05 0,25

Brezilya %4,8 0,01 -0,19 0,29 0,99 1,10

Güney Afrika %3,9 -0,24 -0,92 -1,95 -0,19 0,05

Endonezya %2,5 0,00 a.d. -0,64 -0,45 -0,38

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 40,8 -%3,5 %6,5 %31,7 -%36,6 -%38,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,19 -%3,4 %7,8 %54,4 -%35,5 -%37,5

Altın - USD / oz 1698,3 %1,3 -%2,3 -%0,9 %16,4 %11,5

Gümüş - USD / t oz. 17,893 %2,4 -%5,0 %13,7 %8,6 -%0,2

Commodity Bureau Index 369,17 -%0,1 %0,4 %2,3 -%5,5 -%8,1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

(0 324) 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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

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

(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 4646

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Haziran 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 9 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


