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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ ABD Başkanı Donald Trump’ın, koronavirüs salgınını kontrol altına almak üzere getirilen kısıtlamaların kaldırılarak 

normal hayata dönülmesi ve ekonomik faaliyetlere yeniden başlanması konusunda açıkladığı üç aşamalı planın 

ardından Cuma günü piyasalardaki risk algısı iyileşti. ABD ve Avrupa’da endeksler günü yükselişle tamamlarken, 

güvenli liman görünümlü varlıklar artan risk iştahı ile birlikte değer kaybetti.  

▪ Avrupa’da Cuma günkü kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %2,63 yükselişle 333,47 puandan kapandı. 

Fransa'da CAC 40 endeksi %3,42 artarak 4.499,01 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,71 değer kazanarak 

17.055,47 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %3,15 yükselişle 10.625,78 seviyesinden, İngiltere'de 

FTSE 100 endeksi %2,82'lik artışla 5.786,96 seviyesinden kapandı. 

▪ ABD’de ise Cuma günü Dow Jones endeksi 700 puana yakın değer kazandı ve %2,9 artışla 24.234,85 puana yükseldi. 

S&P 500 endeksi %2,7 artarak 2.873,40 ve Nasdaq endeksi %1,4 yükselişle 8.650,14 puana çıktı. 

▪ Cuma günü 100 seviyesini tekrar deneyen dolar endeksi, bu seviye üzerinde tutunmakta bir kez daha başarısız oldu 

ve 100,29 seviyesini test etmesinin ardından 99,70 seviyesi altına doğru hızlı bir geri çekilme kaydetti.  

▪ Cuma günü piyasalarda etkili olan yüksek risk iştahı ve dolar endeksinin öğle saatlerinde 100,29 seviyesine doğru 

gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlikte ons altında satıcılı bir görünüm hakimdi. Cuma günü sabah 

saatlerinden itibaren satış baskılarına maruz kalan ons altın, 1700 seviyesi üzerinden 1680 seviyesine doğru geri 

çekildi. Gram altın ise 383 lira seviyesi üzerinden 370,24’e indi. 

▪ Cuma günü açıklanan TCMB Nisan ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre anket katılımcılarının ortalama yıl sonu 

USDTRY beklentileri 6,5117 seviyesinden 6,9277’ye revize edildi. Katılımcılar ayrıca, bu hafta (22 Nisan) gerçekleşecek 

olan TCBM PPK toplantısında da 50 baz puan civarında bir faiz indirimi beklediklerini ortaya koydu. Kurum 

beklentimiz de gelecek hafta 50 baz puanlık indirim yönünde. Faiz indirimi beklentisi üzerindeki en önemli risk 

faktörü olarak ise TL’de son dönemde yaşanan oynaklık ve orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki bozulma öne 

çıkıyor. Bu çerçevede PPK’nın bu haftaki toplantısında faizleri değiştirmeme ihtimalini de not etmek gerekir. 

▪ Avrupa Parlamentosu, koronavirüse ilişkin tedbirleri görüşmek için Brüksel’de Genel Kurul oturumu gerçekleştirdi. 

Oturumda, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi önemli ürünlerin stoklanması, 

geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için AB bütçesinden 3,8 milyar avro kaynak 

aktarılmasına onay verildi. Milletvekilleri, onayladıkları bir başka karar tasarısında ise Kovid-19'un ekonomik etkilerine 

karşı kurtarma paketi hazırlanması gerektiğini ve AB bütçesi garantisinde yeni ortak borçlanma enstrümanına ihtiyaç 

duyulduğunu 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 

 
ABD Mart Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi 15:30 -3 0,16 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Ham petrol fiyatları varil başına 17$’ın altına indi 

Ham petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle küresel talepte görülen düşüş sonucu depolama kapasitelerinin hızla 

dolması ile birlikte 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. OPEC’in üretim kesintisi kararının piyasaları tatmin etmemesi 

sonucu petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin geçtiğimiz hafta içerisinde de sürdüğü görülmüştü. Yeni haftanın başlangıcında 

düşüş eğilimini hızlandıran ham petrol fiyatları, ABD'nin en büyük petrol depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da depoların 

dolma noktasına gelmekte olduğuna ilişkin endişelerin etkisi ile bugün Asya seansında varil başına 16,46$ seviyesine kadar 

gerileyerek Haziran 1999’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatları ise varil başına 27,50$ civarında 

seyrediyor ve genel düşüş eğilimini korusa da ham petrole kıyasla daha sakin bir görünüm ortaya koyuyor. Ham petrolde 

etkisini daha da hissettiren satış baskısı, Brent petrol ile aradaki makasın da açılmasına neden olmuş durumda. Ancak 

belirttiğimiz gibi, ABD’de depolama kapasitelerinin dolmasına yönelik endişeler ham petrol üzerindeki düşüşü daha fazla ön 

plana çıkarmış olsa da, iki tip petrolde de genel olarak sert satıcılı seyrin sürdüğünü görmekteyiz.  

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji ithalatçısı bir ülke olan Türkiye’nin makro ekonomik dinamikleri üzerinde olumlu 

katkıda bulunuyor. Bu çerçevede enerji fiyatlarındaki düşüş manşet enflasyon tarafında aşağı yönlü etkiyi beraberinde 

getirirken, enerji ithalatı yükünün de önemli oranda azaldığını görüyoruz. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki düşüşün yüksek 

volatilite ile gerçekleşmesi ve belirsizliğin devam etmesi portföy kanalları üzerinden olumsuz bir etki yaratıyor. Gelişmekte olan 

ülkeler içerisinde petrol ihracatçısı ülkelerin sepet içindeki ağırlıklarının yüksek olması, TL üzerinde de önemli bir baskı 

yaratıyor. Dolayısıyla yakın dönemde petrol fiyatlarındaki stabilitenin oldukça önemli olduğunu, bu çerçevede Brent petrolün 

30-35$ aralığında dengelenmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz.  

• Petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin devam etmesinin küresel risk iştahını olumsuz etkileyerek TL üzerinde de baskı 

yaratması söz konusu olabilir. Petrol fiyatlarında ilave düşüşlerin olması durumunda kur üzerindeki baskının bir miktar 

arttığını görebiliriz.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Cuma günü 100 seviyesini tekrar deneyen dolar endeksi, bu seviye üzerinde tutunmakta bir kez daha başarısız oldu ve 100,29 

seviyesini test etmesinin ardından 99,70 seviyesi altına doğru hızlı bir geri çekilme kaydetti. Dolar endeksinin Cuma günü öğle 

saatlerinde 100,29 seviyesine doğru gerçekleştirdiği sert yükseliş, USDTRY paritesinin de 6,95 seviyesi üzerine çıkmasına ve 

6,9550 seviyesini test etmesine neden oldu. Ancak, gerek dolar endeksindeki yükselişin kalıcı olmaması ve endeksinde hızlıca 

100 seviyesi altına dönmesi, gerekse de ABD Başkanı Trump’ın normal hayata dönülmesi ve ekonomik faaliyetlere yeniden 

başlanması konusunda açıkladığı üç aşamalı planın ardından piyasalarda artan risk iştahı USDTRY paritesinin yeniden 6,95 

altına geri çekilmesini ve 6,8306 seviyesine kadar inmesini sağladı. 6,8306 seviyesini test etmesinin ardından ise kur günün geri 

kalanında 6,88 – 6,95 seviyeleri arasında dalgalandı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,9145 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah 

saatlerinde dolar karşısında sakin bir seyir izlerken, dolar endeksi ise 99,85 seviyesinden işlem görüyor. Kurdaki görünüme 

teknik olarak bakacak olursak: Kurda yukarı yönlü eğilimin devamı açısından 6,95 direncini yakından takip etmeye devam 

ediyoruz. Her ne kadar kur Cuma günü bu seviyenin üzerine çıkmış olsa da bu bölgede kalıcı olamadı ve dolar endeksindeki düşüş 

eşliğinde geri çekildi. 6,95 direncinin kalıcı olarak yukarı yönlü kırılması, yani kurun bu seviye üzerinde kalcı olması durumunda, 

kurun yükselişini teknik olarak bir sonraki direnç bölgemiz olan 6,97 – 6,9750 bandına taşıması söz konusu olabilir. Aşağıda yönlü 

hareketlerde ise 6,92 ve 6,89 seviyeleri kısa vadeli destek olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan, petrol fiyatlarındaki seyri de 

yakından takip ediyor olacağız. Koronavirüs nedeniyle küresel talepte görülen düşüş sonucu depolama kapasitelerinin hızla 

dolması ile birlikte yeni haftaya satıcılı başlayan petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda USDTRY 

üzerindeki baskının bir miktar arttığını görebiliriz. 

Veri takvimine baktığımızda bugün yurtiçinde Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak. Yurt dışında ABD Mart Ayı Chicago 

Fed İmalat Endeksi verisi açıklanacak. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde Cuma günü görülen dalgalı seyir eşliğinde EURUSD paritesinin de gün içerisinde hareketli bir seyir izlediği 

görüldü. Dolar endeksinin Cuma günü öğle saatlerinde 100,29 seviyesine yükselmesi ile birlikte 1,0812 seviyesine kadar 

gerileyen EURUSD, dolar endeksinin ilerleyen saatlerde kazançlarının silmesi ile yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dolar 

endeksinin 99,70 seviyesi altına hızlı bir düşüş gerçekleştirmesi eşliğinde 1,09 seviyesine doğru yükselişe geçen EURUSD, 

1,0893 seviyesine kadar yükseldi ve Cuma günün yükselişle tamamladı.  

EURUSD paritesindeki kısa vadeli düşüş eğiliminin sürdüğünü görmekteyiz. Bu sabah saatlerinde 1,0870 seviyesinden işlem 

gören EURUSD paritesinde 1,0890 seviyesi direnç, 1,0850 seviyesi ise destek konumunda. 1,0890 direncinin aşılması 

durumunda paritenin dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etmesi ve bir sonraki direnç seviyesi olan 1,0920 seviyesine doğru bir 

yükseliş kaydetmesi beklenebilir. 1,0850 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise paritedeki düşüş eğilimi bir sonraki 

destek seviyemiz olan 1,0815 seviyesine doğru hızlanabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir veri gündemi bizi bekliyor. ABD Mart Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi dışında takip 

edilecek önemli bir veri bulunmuyor. 
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XAU/USD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın, koronavirüs salgınını kontrol altına almak üzere getirilen kısıtlamaların kaldırılarak normal 

hayata dönülmesi ve ekonomik faaliyetlere yeniden başlanması konusunda açıkladığı üç aşamalı planın ardından Cuma günü 

piyasalardaki risk algısı iyileşti. ABD ve Avrupa’da endeksler günü yükselişle tamamlarken, güvenli liman görünümlü varlıklar 

artan risk iştahı ile birlikte değer kaybetti. Bu çerçevede, Cuma günü piyasalarda etkili olan yüksek risk iştahı ve dolar 

endeksinin öğle saatlerinde 100,29 seviyesine doğru gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlikte ons altında satıcılı bir 

görünüm hakimdi. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren satış baskılarına maruz kalan ons altın, 1700 seviyesi üzerinden 1680 

seviyesine doğru geri çekildi ve günü düşüşle tamamladı. Gram altın ise 383 lira seviyesi üzerinden 370,24’e indi. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, ons altın fiyatları Cuma günü yaşadığı satış baskısının ardından kısa vadeli 

yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış durumda. Cuma günkü analizimizde, altın fiyatlarının yükseliş trendini aşağı yönlü kırması 

durumunda 1690 seviyesi altına doğru bir geri çekilme hareketinin görülebileceğini belirtmiştik. Beklediğimiz hareketi 

gerçekleştiren ons altın, bugün piyasa açılışının ardından Asya seansında 1671,88 seviyesine gerileyerek yaklaşık son 10 günün 

en düşük seviyesini test etti. Teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibarıyla 1682,85 seviyesinden işlem gören 

ons altında 1685 seviyesi direnç, 1677 seviyesi ise destek konumunda.  Altın fiyatlarında yükseliş hareketlerinin ön plana 

çıkması ve 1685 direncinin yukarı yönlü aşılması durumunda yükseliş eğiliminin 1690 seviyesi üzerine doğru hız kazanması 

beklenebilir. Aksi takdirde, yani altın fiyatlarının 1677 desteğinin altına inmesi durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

olarak 1665 seviyesi ön plana çıkıyor. 

Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir veri gündemi bizi bekliyor. ABD Mart Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi verisi dışında takip 

edilecek önemli bir veri bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.875 %2,7 %3,0 %24,7 -%3,7 -%11,0

DAX 10.626 %3,1 %2,8 %19,0 -%15,9 -%19,8

FTSE 5.787 %2,8 %1,9 %11,5 -%19,1 -%23,3

Nikkei 19.897 -%0,9 %3,5 %19,1 -%12,3 -%16,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.180 %2,0 %1,8 %14,4 -%0,2 -%14,2

Çin 2.838 %0,3 %2,3 %3,7 -%3,1 -%6,6

Hindistan 31.589 %3,2 %1,4 %5,6 -%19,6 -%23,4

Endonezya 4.635 %0,7 %0,9 %11,2 -%24,7 -%25,9

Rusya 2.535 %0,8 -%5,3 %8,7 -%7,9 -%16,8

Brezilya 78.990 %1,5 %1,7 %17,8 -%24,6 -%31,7

Meksika 34.743 %2,9 %0,5 %1,4 -%19,5 -%20,2

Güney Afrika 49.135 %1,8 %5,2 %22,0 -%11,8 -%13,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 38 -%4,9 a.d. -%49,7 %176,6 %176,9

EM VIX 36 -%11,0 a.d. -%53,8 %124,5 %108,4

MOVE 70 -%0,1 a.d. -%36,4 -%10,0 %19,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,9251 -%0,2 %3,4 %8,3 %18,7 %16,4

Brezilya 5,2349 %0,0 a.d. %4,5 %25,7 %29,9

Güney Afrika 18,8086 -%0,4 %4,7 %13,2 %26,8 %34,3

Çin 7,0737 -%0,1 %0,5 %1,0 -%0,1 %1,6

Hindistan 76,3825 -%0,5 a.d. %2,9 %7,3 %7,0

Endonezya 15465 -%1,1 a.d. %1,9 %9,3 %11,5

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. a.d. -91,2 39,7

Brezilya 288,5 -5,8 28,4 -56,0 -33,2 71,2

Güney Afrika 399,8 -8,1 a.d. a.d. -10,9 15,2

Endonezya 196,1 -5,4 a.d. a.d. -24,7 a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. a.d. -24,3 70,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14,1 -0,6 0,5 1,4 -1,3 1,9

Brezilya %8,6 -0,9 0,0 a.d. 1,5 -1,6

Hindistan %6,3 -0,1 a.d. 0,1 -0,2 -0,2

Endonezya %7,9 -0,1 a.d. 0,3 0,8 0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,9 -0,06 a.d. 0,82 1,80 2,72

Brezilya %4,2 -0,01 a.d. -0,25 0,33 0,49

Güney Afrika %5,8 0,00 -0,36 -0,48 1,80 1,96

Endonezya %3,2 -0,11 a.d. -0,07 0,34 0,35

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 28,08 %0,9 a.d. -%2,3 -%53,1 -%57,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 18,27 -%8,1 a.d. -%32,2 -%66,1 -%70,1

Altın - USD / oz 1689,2 -%1,8 a.d. %10,7 %13,2 %10,9

Gümüş - USD / t oz. 15,295 -%2,1 a.d. %22,7 -%13,2 -%14,7

Commodity Bureau Index 350,75 -%0,2 a.d. -%7,0 -%11,1 -%12,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Nisan 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


