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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ ABD’de petrol depolama merkezlerinde depoların dolma noktasına gelmesi ile birlikte petrol vadeli kontratlarında 

oluşan sert düşüş eğilimi dün de devam etti. Haziran vadeli ham petrol kontratı dün 20$ seviyesinin altına inerek 

6,50$’a kadar geri çekildi. 

▪ Vadeli kontratlardaki gerileme ham petrolün spot fiyatı üzerinde çok daha etkili olsa da, Brent petrolün de bu 

düşüşten etkilendiği görülüyor. Ham petrol fiyatları varil başına 3$’ın altına inerken, Brent petrol ise varil başına 25$ 

seviyelerinden 16$ altına indi. Ham petrol ve Brent petrol arasındaki makas yüksek kalmaya devam ediyor. 

▪ Petrol fiyatlarında görülen satış baskısı küresel risk iştahını olumsuz etkileyerek gelişmekte olan ülke para birimleri 

üzerinde baskı oluştururken, risk algısındaki zayıflama dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin hızlanmasına neden 

oldu. Dolar endeksi dün 100,47 seviyesine yükselerek yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. 

▪ Bununla birlikte dün gelişmekte olan ülke kurlarının tamamına yakını dolar karşısında değer kaybetti. Bu çerçevede 

dün 6,95 direnci üzerinde tutunarak bu direnci yukarı yönlü kıran USDTRY paritesi ise gün içerisinde 6,9969 

seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı.  

▪ Petroldeki sert zayıflama ile gerileyen risk iştahına rağmen, dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve azalan enflasyonist 

beklentiler ons altının dün sert satışlara maruz kalmasına neden oldu. Dün gün içerisinde 1660,82 seviyesine kadar 

gerileyen ons altın, akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi etti ve yeniden 1680 seviyesi üzerine yükseldi. 

▪ ABD'de endeksler petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones 

endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve %2,7 azalışla 23.022,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi %3,1 kayıpla 

2.737,2 puana, Nasdaq endeksi de %3,5 azalışla 8.263,23 puana düştü. Avrupa borsaları da günü düşüşle tamamladı.  

▪ Meksika Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 50 baz puan indirerek %6'ya çekti. Bankadan yapılan açıklamada, 

finansal piyasaların düzenli işlemesi, kredi kanallarının güçlendirilmesi ve finansal sistem için likidite sağlanması 

amacıyla ilave önlemler alındığı duyuruldu.  

▪ İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 10 

Mart'tan bu yana yürürlükte olan kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs'ta gevşetileceği sinyalini verdi. 

▪ TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak.  PPK toplantısında politika faizinde 50 baz 

puanlık indirim kararı bekliyoruz. Piyasa beklentilerinin de bu yönde olduğu görülüyor. Faiz indirimi tahminimiz ardındaki en 

önemli neden toplam talep koşullarındaki sert daralma. Birçok öncü göstergeden de takip edilebileceği gibi talep koşullarında 

önemli bir zayıflama mevcutken, finansal koşullar da aktiviteyi daraltıcı yönde etki etmeye başladı. 

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 Mart Ayı Aylık TÜFE 09:00 %0 %0,4 

 
İngiltere Mart Ayı Yıllık TÜFE 09:00 %1,5 %1,7 

 
İngiltere Mart Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 09:00 %1,6 %1,7 

 
ABD Şubat Ayı FHFA Aylık Konu Fiyat Endeksi 16:00 %0,3 %0,3 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Petrol fiyatlarındaki düşüş hızlandı 

ABD’de petrol depolama merkezlerinde depoların dolma noktasına gelmesi sonrasında Mayıs vadeli ham petrolün 

fiyatı Pazartesi günü -40$ seviyesi altına gerilemiş ve petrol fiyatı böylelikle tarihinde ilk defa 0’ın altına inmişti. Mayıs 

teslimatlı petrol kontratının vadesi dün itibarıyla doldu. Dünkü yazımızda, vadesine oldukça az bir zaman kalan Mayıs 

kontratında bu tür sert hareketliliklerin görülmesinin, vade sonuna yaklaşılması ve fiziki teslimat soncunda elde edilecek 

petrolün depolanacak yerinin bulunmaması çerçevesinde değerlendirilebileceğini ve dolayısı ile Haziran vadeli kontratın 

piyasada petrol fiyatlarına yönelik algıyı daha sağlıklı yansıttığını ifade etmiştik. Dün Haziran vadeli ham petrol kontratında da 

sert düşüşlerin etkili olmaya devam etmesi piyasadaki risk algısını bozmayı sürdürdü. Haziran vadeli ham petrol kontratı dün 

20$ seviyesinin altına inerek 6,50$’a kadar geri çekildi.  

• Koronavirüs nedeniyle petrol talebinde görülen sert düşüş, akabinde Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan 

anlaşmazlığın getirdiği arz artışı ve depolama tesislerinin kapasitelerinin sınırına yaklaşması petrol fiyatlarındaki bu 

nihai tablonun temel nedenlerini oluşturuyor. 

• ABD'nin ham petrol için kilit önemdeki depolama ve teslimat merkezi olan Cushing, Oklohoma'daki ham petrol stokları 

Şubat'ın sonundan bu yana %50’ya yakın artışla 55 milyon varile yükseldi. Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre tesis 30 

Eylül'den bu yana 76 milyon kapasiteyle çalışıyor. Bir süredir arz fazlasını gemiler üzerinde biriktiren sektör, petrolü 

raylı tankerlere doldurmak gibi çözümler üzerine yoğunlaşıyor. Diğer yandan dünyanın en büyük bağımsız petrol 

depolama şirketi olan Royal Vopak NV de neredeyse hiç boş yerleri kalmadığını duyurdu. 

Vadeli kontratlardaki gerileme ham petrolün spot fiyatı üzerinde çok daha etkili olsa da, Brent petrolün de bu 

düşüşten etkilendiği görülüyor. Ham petrol fiyatları varil başına 3$’ın altına inerken, Brent petrol ise varil başına 25$ 

seviyelerinden 16$ altına indi. Ham petrol ve Brent petrol arasındaki makas yüksek kalmaya devam ediyor.  

Petrol fiyatlarında görülen satış baskısı küresel risk iştahını olumsuz etkileyerek gelişmekte olan ülke para birimleri 

üzerinde baskı oluştururken, risk algısındaki zayıflama dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin hızlanmasına neden 

oldu. Dolar endeksi dün 100,47 seviyesine yükselerek yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti ederken, dün 

gelişmekte olan ülke kurlarının tamamına yakını dolar karşısında değer kaybetti. Bu çerçevede dün 6,95 direnci üzerinde 

tutunarak bu direnci yukarı yönlü kıran USDTRY paritesi ise gün içerisinde 6,9969 seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle 

tamamladı. 

Dün, bazı OPEC bakanlarının petrol piyasasındaki gelişmeleri görüşmek için telekonferans düzenlediği ve 1 Mayıs’ta 

başlayacak olan günlük 10 milyon varillik üretim kesintisinin daha erkene çekilmesi konusu ele aldığı ifade edildi. 

Hatırlanacağı üzere OPEC toplantısında alınan karara göre OPEC günlük 10 milyon varillik üretim kısıntısına 1 Mayıs’ta 

başlayacak ve uygulama şekilde iki ay boyunca devam edecek. Temmuz ayından yıl sonuna kadar ise günlük üretim kesintisi 8 

milyon varile inecek. Ocak 2021’den Nisan 2022’ye kadar ise günlük kesinti 6milyon varil olacak. Dolayısı ile üretimde 

gerçekleştirilecek kesintisi Nisan 2022’ye kadar kademeli bir şekilde azalarak devam edecek.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Petrol fiyatlarında görülen satış baskısı küresel risk iştahını olumsuz etkileyerek gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde 

baskı oluştururken, risk algısındaki zayıflama dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin hızlanmasına neden oldu. Ham petrol 

fiyatları varil başına 3$’ın altına inerken, Brent petrol ise varil başına 25$ seviyelerinden 16$ altına indi. Bununla birlikte dolar 

endeksi dün 100,47 seviyesine yükselerek yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti ederken, dün gelişmekte olan 

ülke kurlarının tamamına yakını dolar karşısında değer kaybetti. Bu çerçevede dün 6,95 direnci üzerinde tutunarak bu direnci 

yukarı yönlü kıran USDTRY paritesi ise gün içerisinde 6,9969 seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,9760 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah 

saatlerinde dolar karşısında zayıf bir seyir izlemeye devam ederken, dolar endeksi ise 100,26 seviyesinden işlem görerek güçlü 

seyrini koruyor. Kurdaki görünüme teknik olarak bakacak olursak: Yukarı yönlü hareketlerde 6,9950 seviyesi teknik direnç 

olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması yükseliş eğiliminin daha da hızlanmasına yol açabilir. Kurda aşağı 

yönlü hareketlerin etkili olması durumunda ise 6,95 ve 6,92 destek seviyeleri ön planda olacak.  

Bugün yurt içi piyasalarda bugün PPK toplantı kararı ve Nisan Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek. Kurum beklentimiz, 

piyasa beklentisine paralel olarak PPK’nın 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yönünde. Yurt dışı piyasalarda ise İngiltere’den 

gelecek olan Mart ayı TÜFE verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak bozulan risk algısı, dolar endeksinde bir değerlenmeyi de beraberinde getirdi. 

Dolar endeksi dün 100,47 seviyesine yükselerek yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti ederken, EURUSD paritesi 

ise 1,0880 seviyesi üzerinden geri çekilerek 1,0817 seviyesine kadar geriledi.  

EURUSD paritesindeki kısa vadeli düşüş eğiliminin sürdüğünü ve dolar endeksindeki görece güçlü görünümün de 

korunduğunu görmekteyiz. Bu sabah saatlerinde 1,0847 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesinde 1,0850 seviyesi direnç, 

1,0815 seviyesi ise destek konumunda. 1,0850 direncinin aşılması durumunda paritenin dünkü kayıplarının bir kısmını telafi 

etmesi ve bir sonraki direnç seviyesi olan 1,0890 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetmesi beklenebilir. 1,0815 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise paritedeki düşüş eğilimi bir sonraki destek seviyemiz olan 1,0775 seviyesine doğru hızlanabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ise İngiltere’den gelecek olan Mart ayı TÜFE verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

ABD’de petrol depolama merkezlerinde depoların dolma noktasına gelmesi ile birlikte petrol vadeli kontratlarında oluşan sert 

düşüş eğilimi dün de devam etti. Haziran vadeli ham petrol kontratı dün 20$ seviyesinin altına inerek 6,50$’a kadar geri çekildi. 

Vadeli kontratlardaki gerileme ile birlikte ham petrol fiyatları varil başına 3$’ın altına inerken, Brent petrol ise varil başına 25$ 

seviyelerinden 16$ altına indi. Petroldeki sert zayıflama ile gerileyen risk iştahına rağmen, dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve 

azalan enflasyonist beklentiler ons altının dün sert satışlara maruz kalmasına neden oldu. Dün gün içerisinde 1660,82 

seviyesine kadar gerileyen ons altın, akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi etti ve yeniden 1680 seviyesi üzerine 

yükseldi. 

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

yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış, hatta kıs vadeli bir düşüş kanalı oluşturmuş durumda. Kısa vadeli düşüş kanalı içerisindeki 

seyrini istikrarlı bir şekilde sürdüren ons altın, bu sabah saatlerinde 1681 seviyesinden işlem görüyor. Ons altın fiyatlarının kısa 

vadeli düşüş kanalı içerisindeki hareketin sürdürmesi durumunda bugün içerisinde 1650 – 1690 seviyeleri arasında hareket 

etmesi beklenebilir. Ancak 1690 seviyesinin aşılması, yani kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ons altındaki yükseliş 

eğiliminin 1700 seviyesi üzerinde doğru hızlanması beklenebilir.    

Bugün yurt dışı piyasalarda ise İngiltere’den gelecek olan Mart ayı TÜFE 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 2.737 -%3,1 -%3,8 %18,7 -%8,7 -%15,3

DAX 10.250 -%4,0 -%4,2 %14,8 -%19,6 -%22,6

FTSE 5.641 -%3,0 -%2,6 %8,7 -%21,8 -%25,2

Nikkei 19.281 -%1,2 -%2,6 %15,1 -%15,5 -%19,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97.619 -%1,3 -%0,9 %13,8 -%0,3 -%14,7

Çin 2.827 -%0,2 %0,4 %2,8 -%4,5 -%7,5

Hindistan 30.637 -%3,2 %0,8 %2,4 -%21,4 -%25,7

Endonezya 4.502 %0,5 -%2,2 %7,8 -%27,3 -%28,2

Rusya 2.488 -%1,5 -%5,5 %6,7 -%11,2 -%18,3

Brezilya 78.973 %0,0 %0,2 %17,7 -%25,5 -%31,7

Meksika 33.892 -%1,7 -%2,5 -%1,1 -%21,8 -%22,2

Güney Afrika 47.629 -%2,5 -%4,5 %18,3 -%14,9 -%16,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 45 %3,6 %20,3 -%31,2 %224,4 %229,5

EM VIX 44 %13,9 %18,6 -%38,4 %185,0 %156,6

MOVE 71 %1,1 -%6,9 -%47,1 -%9,9 %21,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,9802 %0,6 %2,5 %6,6 %19,1 %17,3

Brezilya 5,317 %1,6 %2,2 %5,0 %29,3 %31,9

Güney Afrika 18,9751 %0,6 %3,6 %7,8 %28,6 %35,5

Çin 7,092 %0,3 %0,6 -%0,1 %0,2 %1,8

Hindistan 76,835 %0,4 a.d. %2,2 a.d. %7,6

Endonezya 15468 %0,4 -%1,1 -%3,1 %9,9 %11,6

CDS *

Türkiye 635,4 a.d. a.d. a.d. -138,6 154,7

Brezilya 319,4 28,1 32,8 -65,5 -31,3 72,3

Güney Afrika 427,4 23,7 35,9 -13,9 -4,8 a.d.

Endonezya 215,1 11,6 -2,1 -40,6 -20,4 a.d.

Rusya 190,8 a.d. a.d. a.d. -15,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,7 0,1 a.d. -0,8 -1,8 0,5

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

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

Endonezya %7,8 0,0 -0,2 -0,3 0,7 0,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,5 0,02 0,16 -0,22 1,48 2,41

Brezilya %4,5 0,26 0,55 -0,59 0,63 0,81

Güney Afrika %5,9 0,05 0,11 -0,68 1,90 2,07

Endonezya %3,3 0,08 -0,05 -0,68 0,36 0,43

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 19,33 -%24,4 -%34,7 -%28,4 -%67,2 -%70,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 10,01 -%126,6 -%50,2 -%55,4 -%81,2 -%83,6

Altın - USD / oz 1678,2 -%1,4 -%4,5 %13,0 %13,2 %10,2

Gümüş - USD / t oz. 14,876 -%4,7 -%7,8 %20,5 -%15,5 -%17,0

Commodity Bureau Index 349,1 -%0,5 -%1,3 -%6,7 -%11,0 -%13,1

* 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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


