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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Son dönemde hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna’nın koronavirüs aşısına ilişkin başarılı test denemeleri 

duyurması ile birlikte piyasalardaki risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Bununla birlikte küresel borsalardaki 

primli seyir dün de devam ederken, dolar endeksindeki zayıf seyir etkisini sürdürdü. Dün 92,30 seviyesi altına kadar 

gerileyerek 92,26 seviyesine inen dolar endeksi, düşüşünü dördüncü güne taşıdı.  

▪ Dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında yatay bir seyirle orta 

sıralarda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte 7,66 – 7,80 bandında dalgalanan USDTRY paritesi günü yataya yakın 

sınırlı bir düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 411,36 baz puana çıkarken, AOFM ise %14,72’ye yükseldi. 

▪ Dün 1,1840 – 1,1895 bandında hareket eden EURUSD paritesi, dolar endeksindeki zayıf seyrin korunmasının da etkisi 

ile birlikte yükselişini dördüncü güne taşıdı. 1875 – 1895 seviyeleri arasında seyreden ons altın fiyatları ise risk 

iştahındaki iyileşme ile birlikte günü düşüşle tamamladı.  

▪ Dün ABD’den gelen Ekim ayı Perakende Satışlar verileri piyasa beklentilerinin altında bir performansı işaret ederek 

son altı ayın en zayıf artışını gösterdi. Perakende Satışlar Ekim ayında aylık bazda %0,3 artış kaydederek %0,5 olan 

beklentinin altında gelirken, Eylül ayı verisi ise %1,9’dan %1,6’ya revize edildi. Çekirdek Perakende Satışlar ise aylık 

bazda %0,2 arttı. Beklenti %0,6’ydı. Çekirdek tarafta Eylül ayı verisi ise %1,5’ten %1,2’ye çekildi.  

▪ OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi’nin (JMMC) dün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda üretim kesintilerinin Ocak 

ayı itibarıyla azaltılması planının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin bir ipucu gelmedi. Son dönemde gelen haber 

akışı ise OPEC’in Ocak ayında üretim kesintisini günlük 2 milyon varil azaltma planını erteleyebileceğini ortaya 

koyuyor. OPEC konuya ilişkin nihai kararını 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek OPEC toplantısında verecek. 

▪ Fed Başkanı Powell, dün gerçekleştirdiği konuşmasında koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için 

endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Koronavirüs 

aşısına ilişkin haberlerin orta vadede iyi olduğunu ifade eden Powell, yakın vadede önemli zorluklar ve belirsizliklerin 

devam ettiğini vurguladı. 

▪ Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, bir koronavirüs aşısının Banka’nın ek parasal teşvik planını 

temelden değiştirecek kadar yakın olduğu haberini görmediğini ifade etti. Lagarde, merkez bankasının mevcut 

ekonomik durgunluğun kötüleşmesini durdurmaya odaklandığını ve her zaman 2021'de tıbbi bir çözümün 

bulunacağını varsaydığını bildirdi. 

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 

 
İngiltere Ekim Ayı Aylık TÜFE 10:00 -%0,1 %0,4 

 
İngiltere Ekim Ayı Yıllık TÜFE 10:00 %0,5 %0,5 

 
İngiltere Ekim Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 10:00 %1,3 %1,3 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Aylık TÜFE 13:00 %0,2 %0,2 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Yıllık TÜFE 13:00 -%0,3 -%0,3 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 13:00 %0,2 %0,2 

 
ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları 16:30 1568K 1545K 

 
ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları 16:30 1460K 1415K 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed Başkanı Powell, ekonominin mali ve parasal desteğe olan ihtiyacının sürdüğünü belirtti 

Fed Başkanı Powell, dün gerçekleştirdiği konuşmasında koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için 

endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Koronavirüs 

aşısına ilişkin haberlerin orta vadede iyi olduğunu ifade eden Powell, yakın vadede önemli zorluklar ve belirsizliklerin devam 

ettiğini vurguladı.  

• Powell, koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ABD ekonomisindeki toparlanma sürecine zarar verdiği konusunda 

uyarıda bulunurken, toparlanmanın hız kestiğini ifade etti. 

• Toparlanmanın tamamlanmadığını ve gidilecek uzun bir yol olduğunu belirten Powell, ekonominin hem maliye hem de 

para politikasının desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini ifade etti.  

• Powell, toparlanmayı desteklemek için Fed’in tüm araçlarını gereken süre boyunca kullanacağı taahhüdünü 

yineleyerek, ekonominin daha fazla mali desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.  

• Kovid-19 vaka sayısındaki artışı çok endişe verici olarak nitelendiren Powell, bu durumun insanların ekonomik faaliyete 

dahil olma konusunda korkutabileceğini ve ekonomiyi yavaşlatabileceğine işaret etti.  

• Salgının ekonomik etkilerine karşı bankanın uyguladığı programları sonlandırmak için çok erken olduğunu belirten 

Powell, “Doğru zaman geldiğinde, bu zamanın çok yakında olduğunu düşünmüyorum, bu araçları bir kenara 

bırakacağız.” dedi.  

OPEC, üretim kesintilerinin azaltılması planını ertelemeyi değerlendiriyor 

OPEC ve müttefiklerinin üretim kısıntısına uyumu ve petrol piyasasının durumunu gözden geçirmek için toplanan 

OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), dün online bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantı sonucunda üretim 

kesintilerinin Ocak ayı itibarıyla azaltılması planının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin bir ipucu gelmedi. OPEC Ortak Bakanlar 

İzleme Komitesi’nin Pazartesi günü hali hazırda günlük 7,7 milyon varil olarak uygulanan üretim kısıntısının 3 ay daha 

uzatılması fikrine destek verdiği belirtilmişti. Diğer yandan, OPEC Ortak Teknik Komitesi ise Ortak Bakanlar İzleme Komitesi’ne 

petrol üretim artışını üç ay ila altı ay ertelemeyi değerlendirmelerini önermişti. 

Dolayısı ile OPEC’in Ocak ayı itibarıyla azaltılması planlanan üretim kesintilerini mevcut şekliyle (günlük 7,7 milyon 

varil) bir süre daha devam ettirme fikrini tartıştığı görülüyor. 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, son alınan kararlar çerçevesinde üretim kesintisini 1 Ocak’tan itibaren günlük 

5,7 milyon varile indirmeyi planlıyordu. Son dönemde gelen haber akışı ise OPEC’in Ocak ayında üretim kesintisini günlük 2 

milyon varil azaltma planını erteleyebileceğini ortaya koyuyor. OPEC konuya ilişkin nihai kararını 30 Kasım – 1 Aralık 

tarihlerinde gerçekleşecek OPEC toplantısında verecek. OPEC’in petrol üretim kesintilerini uzatmayı değerlendirdiğine ilişkin 

haber akışı, 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısında bu yönde bir karar alınabileceğine ilişkin 

beklentileri artırıyor.  

Son dönemde dolar endeksinde etkili olan zayıflama, piyasalarda artan aşı iyimserliği ve OPEC’in üretim kesintilerini 

uzatabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.  

• Yukarıda saydığımız faktörlerin etkisi ile birlikte özellikle Kasım ayının başından bu yana bir yükseliş eğilimi içerisinde 

olan Brent petrol, geçtiğimiz hafta varil başına 45,40$ seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son iki ayın zirvesine 

yükseldi. Ham petrol fiyatları ise geçtiğimiz hafta varil başına 43$ seviyesi üzerini test etti.   

• Kısa vadeli teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 42$ - 48$  bandında 

bir seyir izleyebileceğinin sinyalini veriyor. Göstergeler ham petrol fiyatlarında ise varil başına 40$ seviyesi üzerindeki 

hareketin korunabileceğini ve 40$ - 46$ bandında bir seyir görebileceğimizi işaret ediyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında yatay bir seyirle orta sıralarda yer 

aldığı takip edildi. Bununla birlikte 7,66 – 7,80 bandında dalgalanan USDTRY paritesi günü yataya yakın sınırlı bir düşüşle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 411,36 baz puana çıkarken, AOFM ise %14,72’ye yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,71 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli görünüm açısından kurun 7,80 seviyesi 

altında kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Kurun bu seviye altında kalması durumunda kısa vadede 7,50 – 7,80 seviyeleri 

arasında bir bant hareketi görmeyi bekleyebiliriz. Kurun 7,80 seviyesi üzerine yükselmesi durumunda ise 7,85 ve 7,90 dirençleri 

takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 7,50 bölgesinin önemli bir destek 

konumunda olduğunu görüyoruz.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan 

Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri açıklanacak.  

 

 

 

 

 

USD/TL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Kasım 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD 

Son dönemde hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna’nın koronavirüs aşısına ilişkin başarılı test denemeleri duyurması ile 

birlikte piyasalardaki risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, dolar endeksindeki zayıf seyrin de korunduğunu 

görüyoruz. Dün 92,30 seviyesi altına kadar gerileyerek 92,26 seviyesine inen dolar endeksi, düşüşünü dördüncü güne taşıdı. 

1,1840 – 1,1895 seviyeleri arasında hareket eden ve yaklaşık son 10 günün en yüksek seviyesine çıkan EURUSD paritesi ise 

dolar endeksindeki zayıf seyrin korunmasının da etkisi ile birlikte günü yükselişle tamamladı.  

Bu sabah saatleri itibariyle 1,1875 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, dolar endeksindeki zayıflama 

paralelinde yukarı yönlü bir eğilim izleniyor. Paritedeki yükselişin sürmesi durumunda yukarıda 1,19 direncini takip edeceğiz. 

1,19 seviyesinin kısa vadeli işlem bandının üst sınırına denk geldiği ve güçlü bir direnç teşkil ettiği takip ediliyor. Bu çevrede 

paritenin 1,19 seviyesini aşmakta başarısız olması durumunda aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gerçekleştirmesi beklenebilir. 

Böyle bir durumda 1,1870 ve 1,18 destekleri yakından izlenecek. 1,19 direncinin aşılması durumunda ise yükesliş eğiliminin hız 

kazanması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve 

ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri açıklanacak. 
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XAU/USD 

Son dönemde hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna’nın koronavirüs aşısına ilişkin başarılı test denemeleri duyurması ile 

birlikte piyasalardaki risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, ons altındaki 1850 – 1900 bant hareketinin sürdüğünü 

takip ediyoruz. Dün gün içerisinde 1875 – 1895 seviyeleri arasında seyreden ons altın fiyatları, dalgalı bir seyrin ardından günü 

düşüşle tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1880 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, altın fiyatlarının 1850 

seviyesinden bir taban oluşumu gerçekleştirme çabası içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Kısa vadede 1850 – 1900 bant 

hareketinin sürmesini beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması açısından 1900 seviyesinin aşılıp 

aşılamayacağını da yakından takip edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu 

görmekteyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve 

ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.610 -%0,5 %1,8 %3,6 %22,2 %11,7

DAX 13.133 %0,0 -%0,2 %1,7 %18,8 -%0,9

FTSE 6.365 -%0,9 %1,1 %7,5 %5,2 -%15,6

Nikkei 26.015 -%0,8 %1,8 %10,3 %28,2 %9,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.260 -%2,6 %1,3 %5,6 %23,5 %10,1

Çin 3.340 %0,5 %0,4 %0,6 %16,7 %10,0

Hindistan 43.953 %0,7 %0,8 %9,9 %46,4 %6,5

Endonezya 5.530 %0,6 %1,0 %9,0 %23,3 -%11,7

Rusya 3.052 -%0,9 %1,8 %9,0 %13,3 %0,2

Brezilya 107.249 %0,8 %2,1 %9,1 %32,1 -%7,3

Meksika 41.949 %2,8 %5,8 %10,8 %13,0 -%3,7

Güney Afrika 57.053 -%0,4 -%1,1 %3,6 %11,0 -%0,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %1,2 -%8,4 -%17,1 -%28,8 %64,8

EM VIX 22 %0,7 -%8,3 -%11,3 -%36,9 %27,4

MOVE 42 -%1,1 -%5,5 -%25,8 -%24,8 -%27,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,7023 %0,1 -%5,1 -%2,9 %11,4 %29,5

Brezilya 5,3246 -%1,9 -%1,6 -%5,7 -%9,1 %32,1

Güney Afrika 15,3977 %0,4 -%1,5 -%7,0 -%17,2 %10,0

Çin 6,5567 -%0,4 -%0,9 -%2,1 -%7,7 -%5,8

Hindistan 74,46 a.d. %0,4 %1,5 -%1,5 %4,3

Endonezya 14055 -%0,4 %0,0 -%4,4 -%5,4 %1,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,7 0,0 0,1 -0,2 a.d. -2,5

Hindistan %5,9 a.d. 0,0 -0,1 0,1 -0,7

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,8 0,13 -0,61 -1,04 -2,12 -0,36

Brezilya %3,4 0,00 0,03 -0,17 -1,83 -0,34

Güney Afrika %4,6 0,05 -0,04 -0,62 -2,06 -0,25

Endonezya %1,9 0,01 -0,09 -0,13 -1,13 -0,97

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43,75 -%0,2 %0,3 %1,9 %34,6 -%33,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,43 %0,2 %0,2 %1,3 %40,8 -%32,1

Altın - USD / oz 1885,1 -%0,1 %0,5 -%0,8 %7,3 %23,8

Gümüş - USD / t oz. 24,651 -%0,6 %0,8 %1,0 %44,6 %37,6

Commodity Bureau Index 421,22 %0,2 %1,0 %2,4 %16,0 %4,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


