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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Fed Haziran ayı politika toplantısında faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek faizleri %0 - %0,25 aralığında sabit bıraktı. 

Açıklanan dot plot tahmin grafiğine göre FOMC üyelerinin medyan tahminleri 2022 yılı sonuna kadar herhangi bir 

faiz artırımı öngörülmediğine işaret etti. Aralık öngörülerinde ABD’nin bu yıl %2 büyüyeceğini öngören Fed, büyüme 

beklentisini bu yıl için %6,5 daralma olarak revize etti. Fed, enflasyon tahminlerinde de aşağı yönlü revizyona gitti. 

Karar sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında varlık alımlarının artmaya devam edeceğini belirten Powell, 

sonraki toplantılarda ekonominin yönüne ilişkin daha fazla ipucu olacağını ifade ederek “Getiri eğrisi kontrolünü 

önümüzdeki toplantılarda konuşacağız.” dedi. 

▪ FOMC üyelerinin faizlerin 3 yıl boyunca sıfıra yakın bir seviyede kalacağını öngörmesi ve Fed’in Haziran ayı 

toplantısında sözlü yönlendirmesindeki güvercin tutumunu koruması dolar endeksine değer kaybettirdi. Fed 

açıklamaları sonrasında dolar endeksindeki düşüş eğilimi hızlanırken, endeks 95,71 seviyesine kadar geri çekilerek 

Mart ayının ortasından bu yana en düşük seviyesini test etti. Ons altın fiyatları 1740 seviyesi üzerine yükselirken, 

EURUSD paritesi ise 1,1424 seviyesini test etti. 

▪ ABD’de TÜFE  Mayıs ayında aylık bazda gerileyerek düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Buna göre TÜFE Mayıs’ta aylık 

bazda %0,1 düşüş kaydederken (beklenti %0, Nisan verisi -%0,8’di), yıllık bazda ise %0,1 ile %0,3 olan beklentinin 

altında kaldı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,1 gerilerken (beklenti %0), yıllık bazda ise %1,2 artış kaydetti (beklenti 

%1,3).  Çekirdek TÜFE’deki yıllık %1,2’lik artış 2011'den bu yana en düşük artış oldu. 

▪ ABD borsaları dünü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kaybetti 

ve %1,04 azalışla 26.989,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi, %0,52'lik kayıpla 3.190,54 puana düşerken, Nasdaq 

endeksi %0,67 artışla 10.020,35 puana yükseldi.  

▪ Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,38 değer kaybederek 

368,15 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 azalarak 6.329,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,7 

düşerek 12.530,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,82 değer kaybıyla 5.053,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi de %0,86 gerileyerek 19.758,01 puana indi. 

▪ Varil başına 40$ seviyesi civarında dalgalanmaya devam eden Brent petrol bu sabah saatlerinde 40,50$ seviyesinden 

işlem görürken, ham petrol fiyatları ise varil başına 38,75$ seviyesinde hareket ediyor.  

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 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 1550K 1877K 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık ÜFE 15:30 %0,1 -%1,3 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Çekirdek ÜFE 15:30 -%0,1 -%0,3 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık ÜFE 15:30 -%1,2 -%1,2 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık Çekirdek ÜFE 15:30 %0,4 %0,6 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed toplantısında öne çıkan noktalar 

Fed Haziran ayı politika toplantısında faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek faizleri %0 - %0,25 aralığında sabit bıraktı. 

Fed’in Haziran ayı toplantısında bir politika hamlesi değişikliği hali hazırda beklenmiyordu. Açıklanacak dot plat tahminleri ve 

ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Powell’dan gelecek olan açıklamaların ön planda olduğunu ifade etmiştik. 

Toplantı kararı açıklamasından öne çıkardığımız hususları şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Açıklanan dot plot tahmin grafiğine göre FOMC üyelerinin medyan tahminleri 2022 yılı sonuna kadar herhangi bir faiz 

artırımı öngörülmediğine işaret etti. Üyelerin tamamı Fed’in faizleri 2021 sonuna kadar sıfıra yakın tutmasını bekliyor. 

Üyelerden ikisi hariç hepsi ise 2022 yılında da faiz değişikliği öngörmüyor. Dot plot tahminlerine göre Fed yetkililerinin 

uzun vadeli faiz tahminlerinin medyanı %2,5’te sabit kalırken, 2020 yılı için faiz beklentileri medyanı %1,6’dan %0,1’e 

indi. Üyelerin politika faizi için 2020, 2021 ve 2022 tahminlerinin medyanı %0,1 oldu.  

• Aralık öngörülerinde ABD’nin bu yıl %2 büyüyeceğini öngören Fed, büyüme beklentisini bu yıl için %6,5 daralma olarak 

revize etti. Fed ABD ekonomisinin 2021’de ise %5 büyüyeceğini, büyümenin 2022 yılında %3,5 olacağını öngördü. 

• Enflasyon tahminlerinde de aşağı yönlü revizyona giden Fed, çekirdek enflasyona ilişkin öngörülerini bu yıl için 

%1,9’dan %1’e, 2021 için yüzde %2’den %1,5’e ve 2022 için %2’den %1,7’ye düşürdü.  Manşet enflasyon tahminleri ise 

2020 için %1,9’dan %0,8’e; 2021 için %2’den %1,6’ya, 2022 için %1,7’ye çekildi.  

• Fed ayrıca Hazine tahvili alımlarını artırmaya devam edeceğini ve aylık 80 milyar dolarlık tahvil alımı, 40 milyar dolarlık 

ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı hedeflediklerini belirtti. 

Fed Başkanı Powell’ın karar sonrasında yaptığı konuşmasından öne çıkan noktalar ise şu şekilde:  

• Powell, geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu, istikrarın sağlanması, toparlanmanın mümkün olduğunca 

güçlü olması ve ekonomiye yönelik kalıcı zararın önlenmesi için Fed’in araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi. 

• Son haftalarda bazı göstergelerin ekonominin bazı kesimlerinde ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten Powell, 

Mayıs ayında görülen iyileşmeye rağmen işsizliğin tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini ifade etti.  

• Powell, özellikle salgından en çok etkilenen sektörlerde zayıf talebin tüketici fiyatlarını düşürdüğüne işaret ederek, 

enflasyonun %2 hedefinin altına düştüğünü dile getirdi. 

• Ekonomideki kredi akışını desteklemeye yönelik güçlü adımlar attıklarını anımsatan Powell, kredi akışının korunmasının 

ekonominin gördüğü zararın hafifletilmesi ve toparlanmanın sağlanması için zaruri olduğunu ifade etti. Powell, 

Mart’tan bu yana büyük miktarda menkul kıymet alımı yaptıklarını belirterek, bu alımların piyasa koşullarının 

iyileşmesine yardımcı olduğunu ve hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını gelecek aylarda 

artıracaklarını bildirdi.  

• Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fed Başkanı Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, “Oranları artırmayı 

düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını 

düşünüyoruz.” yanıtını verdi. 

• Powell’ın açıklamalarında piyasa tarafından en fazla takip edilen noktalardan biri de getiri eğrisi kontrolü konusu oldu. 

Fed Başkanı getiri eğrisi kontrolünün hala açık bir soru niteliğinde olduğunu belirtti. Ekonomik toparlanmanın yılın 

ikinci yarısında başlamasının beklendiğini belirten Powell, sonraki toplantılarda ekonominin yönüne ilişkin daha fazla 

ipucu olacağını ifade ederek “Getiri eğrisi kontrolünü önümüzdeki toplantılarda konuşacağız.” dedi. 

FOMC üyelerinin faizlerin 3 yıl boyunca sıfıra yakın bir seviyede kalacağını öngörmesi ve Fed’in Haziran ayı 

toplantısında sözlü yönlendirmesindeki güvercin tutumunu koruması dolar endeksine değer kaybettirdi. Fed 

açıklamaları sonrasında dolar endeksindeki düşüş eğilimi hızlanırken, endeks 95,71 seviyesine kadar geri çekilerek Mart ayının 

ortasından bu yana en düşük seviyesini test etti. Ons altın fiyatları 1740 seviyesi üzerine yükselirken, EURUSD paritesi ise 1,1424 

seviyesini test etti.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Fed’in Haziran ayı toplantısında güvercin tonunu koruması ve FOMC üyelerinin önümüzdeki 3 yıl boyunca herhangi bir faiz 

artırımı öngörmüyor olması ile birlikte dolar endeksi 95,71 seviyesine inerek yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. 

Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yönünü aşağı çeviren USDTRY paritesi ise akşam saatlerinde 6,7632 seviyesine kadar 

geri çekildi. Kur daha sonra 6,76 – 6,79 bandında dalgalı bir seyir izledi.   

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,7840 seviyelerinde işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah 

saatlerinde satıcılı bir görünüm ön plandayken, Türk lirasının ise orta sıralarda yer almakta olduğunu görüyoruz.  Kurun yaklaşık 

son bir haftadır günlük bazda oldukça dar bir bantta seyrettiğini gözlemliyoruz. Kısa vadeli görünüm açısından kurun 6,80 

seviyesi civarındaki seyrini takip ediyor olacağız. Kurun 6,80 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde tutunması durumunda 

kurdaki yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Aksi takdirde kurda 6,75 – 6,80 bant hareketinin bir süre daha etkili olmasını bekleriz.  

Bugün yurt içi piyasalarda 29 Mayıs – 5 Haziran haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Mayıs Ayı ÜFE verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

FOMC üyelerinin faizlerin 3 yıl boyunca sıfıra yakın bir seviyede kalacağını öngörmesi ve Fed’in Haziran ayı toplantısında sözlü 

yönlendirmesindeki güvercin tutumunu koruması dolar endeksine değer kaybettirdi. Fed açıklamaları sonrasında dolar 

endeksindeki düşüş eğilimi hızlanırken, endeks 95,71 seviyesine kadar geri çekilerek Mart ayının ortasından bu yana en düşük 

seviyesini test etti. Bununla birlikte 1,14 seviyesi üzerinde yükselen EURUSD paritesi ise 1,1424 seviyesini test etti. 

1,14 seviyesi üzerine çıkmasının ardından dolar endeksindeki gerilemenin hız kaybetmesi ile kazançlarının bir kısmını silen 

parite, yeniden 1,14 seviyesi altına geriledi. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1350 seviyesinden işlem görüyor. Kısa 

vadeli momentum göstergeleri ve oluşan fiyat formasyonları EURUSD paritesinin kısa vadede 1,13 – 1,14 seviyeleri arasında 

dalgalanabileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Mayıs Ayı ÜFE verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Geçtiğimiz haftadan bu yana ons altın fiyatlarında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmasını beklemediğimizi, bu 

seviyelerin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatları yaratmaya devam etmesini öngördüğümüzü sıklıkla ifade ediyorduk. 

Geçtiğimiz hafta 1700 seviyesi altına gerilemesinin ardından bir süre 1670 – 1700 bandında dalgalanan ons altın, 

öngördüğümüz üzere 1700 seviyesi altında kalıcı olamadı ve dün itibarıyla kayıplarının büyük kısmını telafi ederek 1740 

seviyesi üzerine kadar yükseldi.  Dün açıklanan Fed Haziran ayı toplantı kararında FOMC üyelerinin faizlerin 3 yıl boyunca sıfıra 

yakın bir seviyede kalacağını öngörmesi ve Fed’in sözlü yönlendirmesindeki güvercin tutumunu koruması dolar endeksine 

değer kaydettirirken, ons altının 1740 seviyesi üzerini test etmesini sağladı. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere ons altın 18 Mayıs’ta başlattığı düşüş kanalını dünkü yükseliş hareketi ile 

birlikte yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Ons altın bu sabah saatlerinde 1735 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergeler, dün 

yaşanan sert yükseliş sonrasında ons altındaki kazançların bir kısmının bugün silinebileceğini ve altın fiyatlarının aşağı yönlü bir 

düzeltme gerçekleştirebileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte altın fiyatlarının bugün içerisinde 1720 – 1740 bandında 

seyretmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Mayıs Ayı ÜFE 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 3.190 -%0,5 %2,2 %8,9 %1,5 -%1,3

DAX 12.530 -%0,7 %0,3 %15,8 -%4,7 -%5,4

FTSE 6.329 -%0,1 -%0,8 %6,6 -%12,3 -%16,1

Nikkei 23.125 -%1,5 %0,4 %11,8 -%2,6 -%3,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.779 %0,5 %0,6 %12,3 %1,7 -%4,1

Çin 2.944 %0,2 %1,1 %1,9 %0,9 -%3,3

Hindistan 34.247 -%0,1 %0,7 %8,4 -%15,3 -%17,1

Endonezya 4.921 -%0,3 -%0,2 %5,8 -%20,6 -%22,1

Rusya 2.785 -%0,4 -%1,6 %5,4 -%5,7 -%8,6

Brezilya 94.686 -%2,1 %1,8 %19,8 -%14,7 -%18,1

Meksika 38.266 -%2,3 -%0,1 %1,7 -%11,4 -%12,1

Güney Afrika 53.673 -%1,5 %0,1 %6,9 -%3,8 -%6,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 28 %0,0 %7,4 -%1,5 %75,8 %100,1

EM VIX 27 -%2,9 -%0,6 -%17,1 %59,2 %58,8

MOVE 63 %0,3 %13,7 %9,7 -%6,5 %8,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,7765 -%0,3 %0,5 -%4,4 %16,7 %13,9

Brezilya 4,975 %1,5 -%1,8 -%13,2 %20,0 %23,4

Güney Afrika 16,5259 -%0,6 -%2,4 -%9,9 %11,7 %18,0

Çin 7,061 -%0,2 -%0,8 -%0,2 %0,4 %1,4

Hindistan 75,595 %0,0 %0,2 %0,1 %6,6 %5,9

Endonezya 13980 %0,6 -%0,8 -%6,3 -%0,3 %0,8

CDS *

Türkiye 452,5 4,1 a.d. a.d. a.d. 181,0

Brezilya 225,9 7,5 -0,5 -100,2 74,8 68,8

Güney Afrika 271,2 2,6 -11,7 -130,0 a.d. 34,5

Endonezya 118,0 4,6 -25,9 -68,9 53,8 a.d.

Rusya 88,6 0,9 a.d. a.d. a.d. 68,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %6,9 -0,1 a.d. a.d. 0,1 -3,3

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 -0,01 -0,09 -1,81 0,18 0,37

Brezilya %4,9 0,14 0,02 0,35 1,07 1,16

Güney Afrika %4,0 -0,03 -0,42 -1,82 -0,09 0,18

Endonezya %2,5 0,02 -0,02 -0,62 -0,40 -0,37

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,73 %1,3 %4,9 %34,7 -%35,1 -%36,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 39,6 %1,7 %6,2 %60,1 -%33,2 -%35,1

Altın - USD / oz 1713,3 -%0,1 %0,9 %0,0 %17,1 %12,5

Gümüş - USD / t oz. 17,796 %0,0 -%0,9 %13,1 %7,2 -%0,7

Commodity Bureau Index 367,78 -%0,3 -%0,1 %1,9 -%6,5 -%8,4

* 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 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. 

 

 

 

 

 

 

 


