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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Para Politikası Kurulu politika faizini 50 baz puan düşürerek %8,75’ten %8,25’e indirme kararı aldı. Piyasa medyan 

beklentisi ve kurum tahminimiz de 50 baz puan indirim yönündeydi. Böylece geçen yılın Temmuz ayından beri 

toplam faiz indirimi 1575 baz puana ulaştı. Bir sonraki PPK toplantısı 25 Haziran’da gerçekleştirilecek. Ayrıntılı rapor 

için tıklayınız.  

▪ ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları 16 Mayıs'ta sona eren haftada 2,44 milyon oldu. Piyasa beklentisi 2,4 milyondu. 

Böylece koronavirüs pandemisinin etkisinin görülmeye başlandığı son 9 haftada toplam başvurular 39 milyona 

yaklaştı. Başvurular 28 Mart'ta sona eren haftada rekor seviyeye çıkmasından bu yana kademeli olarak düşüyor. 

▪ Fed Başkanı Powell, koronavirüsün etkilerine ilişkin düzenlenen telekonferansta, koronavirüs salgını nedeniyle 

tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, salgının seyrinin görünümü karmaşık hale 

getirdiğini ifade etti. Diğer yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Richard Clarida da (FOMC’de oy sahibi) katıldığı bir 

başka telekonferans toplantısında, ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine ilişkin olağanüstü bir belirsizlik 

olduğunu vurguladı. 

▪ ABD'de ikinci el konut satışları Nisan’da %17,8 düşerek Temmuz 2010'dan bu yana görülen en sert gerilemeyi 

kaydetti. 

▪ Petrol fiyatları; koronavirüs vakalarında görülen azalış, OPEC’in üretim kesintilerinin devreye girmesi ve petrol 

stoklarında görülen düşüş ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Brent petrol dün varil başına 36,93$ seviyesine 

yükselerek yaklaşık son 2,5 ayın zirvesine yükselirken, ham petrol ise varil başına 36$ seviyesi üzerini test etti. 

▪ ABD Senatosu, Çinli şirketlerin ABD borsalarında listelenmesine engel oluşturabilecek yasa teklifini Çarşamba günü 

onayladı. ABD ve Çin arasındaki gerginlik giderek tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden 

yaptığı paylaşımlarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ve Avrupa'ya yönelik dezenformasyon ve propaganda 

saldırısının arkasında bulunduğunu ifade etmesi de ABD – Çin arasındaki gerileme ilişkin endişeleri besledi.  

▪ Dolar endeksi dün 99 seviyesinden 99,50 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki 

güçlenme ile birlikte ons altın fiyatları 1740 seviyesinden 1720 seviyesi altına gerilerken, EURUSD paritesi ise 1,1010 

seviyesini test etmesinin ardından 1,0930 seviyesi altına indi.  

▪ Dolar endeksindeki hızlı yükseliş hareketi sonrasında bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

satıcılı bir seyir hâkim. Ancak Türk lirasının dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi 

olduğu ve olumlu ayrıştığı dikkat çekiyor.  

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 Nisan Ayı Aylık Perakende Satışlar 09:00 -%15,5 -%5,1 

 
İngiltere Nisan Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar 09:00 -%15 -%3,7 

 
İngiltere Nisan Ayı Yıllık Perakende Satışlar 09:00 -%21,2 -%5,8 

 
İngiltere Nisan Ayı Yıllık Çekirdek Perakende Satışlar 09:00 -%18,6 -%4,1 

 
Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 14:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor  

Petrol fiyatları, koronavirüs vakalarında görülen azalış ile birlikte piyasalarda artan talep beklentileri ve OPEC’in 

üretim kesintilerinin devreye girmesi ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Diğer yandan petrol stoklarında görülen düşüş de 

fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.  

• ABD'de ham petrol stokları, Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı resmi verilere göre, üst üste ikinci haftada 

da düşüş kaydetti. ABD’de ticari ham petrol stokları geçen hafta 5 milyon varil (% 0,9) azalarak 526,5 milyon varile 

geriledi. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin 

varil düşüş göstermişti. 

• Diğer yandan ABD petrol depolama ve dağıtım merkezi Cushing, Oklahoma'daki stoklarda ise rekor düşüş gerçekleşti.  

Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Brent petrol dün varil 

başına 36,93$ seviyesine yükselerek yaklaşık son 2,5 ayın zirvesine yükselirken, ham petrol ise varil başına 36$ seviyesi üzerini 

test etti. 

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. Ancak 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 35$ civarında dengelenmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. 

Fed üyelerinden koronavirüsün etkilerine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor 

Fed Başkanı Powell, koronavirüsün etkilerine ilişkin düzenlenen telekonferansta, koronavirüs salgını nedeniyle 

tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, salgının seyrinin görünümü karmaşık hale 

getirdiğini ifade etti. Eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu belirten Powell, koronavirüsün 

son 10 yılın iş kazanımlarını şimdiden yok ettiğini ve ülke çapında şiddetli sancıya neden olduğunu vurguladı. Hastalığın 

yükünün yayılmış olsa da eşit olarak dağılmış olmadığını belirten Powell, bu durumun zorluğunu göğüsleyenlerin ona en az 

dayanabilecek olanlar olduğunu belirtti. 

Diğer yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Richard Clarida da (FOMC’de oy sahibi) katıldığı bir başka telekonferans 

toplantısında, ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine ilişkin olağanüstü bir belirsizlik olduğunu vurguladı. 

Ekonominin gidişatının virüsün seyrine ve salgını kontrol altına almaya yönelik uygulanan kamu sağlığı politikalarına bağlı 

olduğunu dile getiren Clarida, ekonomik faaliyetin ve iş gücü piyasasının tam olarak toparlanmasının biraz zaman alacağını, bu 

yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin büyümeye ve işsizlik oranının düşmeye başlayacağını bildirdi.  Clarida, “Virüsün seyri 

ve neden olduğu ekonomik gerilemenin derinliğiyle süresine bağlı olarak hem parasal hem de mali politikalarda ilave destek 

gerekebilir.” açıklamasında bulundu. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Para Politikası Kurulu politika faizini 50 baz puan düşürerek %8,75’ten %8,25’e indirme kararı aldı. Piyasa medyan beklentisi ve 

kurum tahminimiz de 50 baz puan indirim yönündeydi. Böylece geçen yılın Temmuz ayından beri toplam faiz indirimi 1575 baz 

puana ulaştı. Bir sonraki PPK toplantısı 25 Haziran’da gerçekleştirilecek. Piyasalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi önemli 

ölçüde fiyatlanmış olduğundan, faiz karar öncesinde 6,81 seviyesinde olan USDTRY paritesi kararın ardından 6,7850 seviyesine 

doğru geriledi. Dolayısıyla ilk reaksiyonun TL pozitif olduğunu takip ettik.  USDTRY paritesi günün geri kalanında ise 6,78 – 6,81 

seviyeleri arasında dalgalandı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,7940 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi dün 99 seviyesinden 99,50 seviyesine 

doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki hızlı yükseliş hareketi sonrasında bu sabah saatlerinde gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir hâkim. Ancak Türk lirasının dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke 

para birimi olduğu ve olumlu ayrıştığı dikkat çekiyor. Teknik gösterge ve formasyonlar USDTRY paritesinin kısa vadede 6,75 – 

6,85 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine’nin düzenleyeceği 6 ay vadeli kira sertifikası ihracı ve 6 ay ay vadeli Hazine bonosu ihalesi, 

Mayıs Reel Sektör Güven Endeksi & KKO verileri ve Nisan yabancı ziyaretçi sayısı verileri takip edilecek. Yurt dış piyasalarda ise 

İngiltere Nisan ayı Perakende Satışlar verileri ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları izlenecek.  
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EUR/USD 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Fransa’yla 500 milyar euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını açıklaması 

sonrasında bu hafta başından bu yana yükseliş eğilimi içerisinde olan EURUSD paritesi, dün 1,1010 seviyesine kadar yükselerek 

yaklaşık son 1 ayın zirvesine yükseldi. Ancak dolar endeksinde dün yaşanan değerlenme, paritenin kazançlarının bir ksımını 

silmesine neden oldu. Dolar endeksi dün 99 seviyesinden 99,50 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolar 

endeksindeki güçlenme ile birlikte EURUSD paritesi 1,1010 seviyesini test etmesinin ardından 1,0930 seviyesi altına indi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0930 seviyesinden işlem görüyor. Paritenin kısa vadeli grafiğinde 1,0920 seviyesinin 

güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana çıktığını görmekteyiz. Dolayısı ile paritenin bugün içerisinde 1,0920 desteği üzerinde 

tutunma çabası sergilemesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde 

bulundurduğumuzda paritenin bugün içerisinde 1,0920 seviyesi üzerinde tutunmaya devam edebileceğini ve 1,0920 – 1,10 

bandındaki hareketini sürdürebileceğini düşünüyoruz.  

Bugün İngiltere Nisan ayı Perakende Satışlar verileri ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları izlenecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksi dün 99 seviyesinden 99,50 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki güçlenme ile 

birlikte 1740 seviyesinden 1720 seviyesi altına gerileyen ons altın fiyatları, akşam saatlerinde 1725 seviyesi civarında 

dengelendi. İki günlük yükselişinin ardından ons altın dünü düşüşle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1726 seviyesinden işlem görüyor. Genel görünüm itibarıyla global piyasalarda güvenli 

liman talebi yüksek seyretmeye devam ederken, yatırımcılar ons altına yönelmeye devam ediyor. Vaka sayılarına dönem dönem 

yaşanan düşüşler risk algısını 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 ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile altın 

fiyatlarındaki geri çekilmelerin piyasalarda alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam edebileceği görüşündeyiz. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde bulundurduğumuzda ons altın fiyatlarının kısa vadede 1750 – 1760 bandında 

dengelenmesini bekliyoruz.  

Bugün İngiltere Nisan ayı Perakende Satışlar verileri ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.949 -%0,8 %3,4 %5,3 -%5,2 -%8,7

DAX 11.066 -%1,4 %7,1 %6,2 -%15,9 -%16,5

FTSE 6.015 -%0,9 %4,8 %4,2 -%17,9 -%20,2

Nikkei 20.552 -%0,7 %1,8 %6,6 -%11,7 -%13,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.649 %0,5 %2,5 %4,6 -%3,7 -%10,3

Çin 2.868 -%1,3 -%1,3 -%0,5 -%1,9 -%7,2

Hindistan 30.933 -%0,4 -%0,9 -%1,8 -%23,6 -%25,3

Endonezya 4.546 -%0,1 -%0,2 %1,0 -%25,7 -%27,8

Rusya 2.719 -%1,9 %5,0 %5,6 -%7,8 -%10,7

Brezilya 83.027 %2,1 %5,1 %2,9 -%23,6 -%28,2

Meksika 35.561 -%1,3 -%1,5 %3,9 -%18,3 -%18,3

Güney Afrika 51.023 -%2,1 %3,9 %6,1 -%10,1 -%10,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 30 %5,5 -%9,4 -%35,0 %124,9 %114,3

EM VIX 31 %6,6 -%11,7 -%29,9 %79,6 %79,9

MOVE 59 -%2,1 %2,2 -%16,6 -%10,3 %1,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,7947 %0,1 -%1,8 -%2,7 %19,3 %14,2

Brezilya 5,5536 -%2,5 -%4,5 a.d. %32,4 %37,8

Güney Afrika 17,5926 -%1,8 -%4,6 -%7,3 %19,8 %25,7

Çin 7,1158 %0,3 %0,3 %0,3 %1,2 %2,2

Hindistan 75,615 -%0,2 %0,1 -%1,6 %5,4 %5,9

Endonezya 14710 -%0,4 -%1,0 -%4,6 %4,4 %6,1

CDS *

Türkiye 592,3 -14,2 -28,9 a.d. -89,9 179,1

Brezilya 302,1 -13,9 -40,4 36,9 -35,5 80,6

Güney Afrika 343,3 -2,7 -67,4 -14,1 -13,4 29,7

Endonezya 173,7 -10,0 -22,0 -9,4 -15,6 a.d.

Rusya 179,3 -1,0 -10,5 a.d. -10,2 71,8

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 -0,4 -0,7 -0,8

Endonezya %7,5 -0,1 -0,3 -0,2 0,5 0,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,0 -0,14 -1,19 -1,52 0,80 0,89

Brezilya %5,1 -0,07 -0,05 0,60 1,27 1,41

Güney Afrika %4,8 -0,23 -0,92 -1,11 0,74 0,96

Endonezya %2,7 -0,14 -0,35 -0,51 -0,22 -0,16

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 36,06 %0,9 %15,8 %86,5 -%43,6 -%45,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 33,92 %1,3 %23,1 %238,9 -%42,1 -%44,4

Altın - USD / oz 1721,9 -%1,7 -%1,1 %2,6 %17,6 %13,1

Gümüş - USD / t oz. 17,335 -%3,7 %7,4 %16,5 %1,6 -%3,3

Commodity Bureau Index 367,91 -%0,2 %1,0 %5,4 -%5,1 -%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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


