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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu 

oyların %54,2’sini alırken, Ak Parti adayı Yıldırım oyların %45’ini aldı. İmamoğlu tüm ilçelerde oyunu artırdı. 31 Mart’taki 

yerel seçimlerde fark 13.729 iken, dünkü seçimler sonrasında İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının 800 bine 

yaklaştığı görüldü.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump Powell'ı görevden almakla tehdit etmediğini, ama Powell'ın eylemlerinden memnun olmadığını 

söyledi. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almakla tehdit ettiğini inkar ederek, “ Fakat istersem bunu 

yapabilirim” dedi. 

▪ Türk lirasında görülen sert değer kazancı ile birlikte USDTRY paritesi yeni haftaya aşağı yönlü bir fiyat boşluğu ile başladı. 

Parite Cuma günkü 5,82 seviyesi üzerinden gerçekleştirdiği kapanışın ardından Pazartesi günü açılışta 5,73’lü seviyelere 

doğru geriledi. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar 

karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi konumunda olduğunu görüyoruz. 

▪ Dolar endeksindeki zayıflama ve küresel piyasalardaki güçlü güvenli liman talebi ile birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş 

devam ediyor. Cuma günü 1411 seviyesi üzerine yükselerek 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının 

ardından ons altın fiyatları bu sabah saatleri itibarıyla 1400 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor. Gram altın ise 260 TL 

seviyesi üzerine yükselmiş durumda.  

▪ İran'ın bir Amerikan insansız hava aracını vurması üzerine ABD – İran ilişkileri ve ABD Başkanı Trump’tan gelen açıklamalar 

piyasalar tarafından yeniden yakın markaja alındı.  Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta 

sonu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarında, Pazartesi günü (bugün) İran’a yeni yaptırımlar getirileceğini 

duyurmuştu. Ancak, hafta sonu yaptığı İran’a yönelik sert yaptırım açıklamalarının ardından ABD başkanı Trump’ın 

söylemlerini büyük ölçüde yumuşattığını ve piyasalardaki algıyı iyileştirdiğini görüyoruz. Amerikan televizyonu NBC'ye 

röportaj veren Trump, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu 

söyledi. 

▪ Yarın Fed Başkanı Powell’ın New York’ta gerçekleştireceği konuşma piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecek. 

Bunun yanı sıra, bu hafta başlayacak olan (28 – 29 Haziran) G-20 toplantısında ise ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet 

Başkanı Jinping’in bir araya gelmesi bekleniyor.  

 

 

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 Mayıs Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi 15:30 -0,05 -0,45 

 
ABD Haziran Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi 17:30 -2 -5,3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Haziran 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 3 
 

Makroekonomik Gelişmeler 
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi  

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu 

oyların %54,2’sini alırken, Ak Parti adayı Yıldırım oyların %45’ini aldı. İmamoğlu tüm ilçelerde oyunu artırdı. 31 

Mart’taki yerel seçimlerde fark 13.729 iken, dünkü seçimler sonrasında İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının 800 bine 

yaklaştığı görüldü. İstanbul’un 39 ilçesinin 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı.  Resmi olmaya sonuçlara 

göre katılım oranında da artış olduğu ve 31 Mart seçimlerinde %83,9 olan oranın %84,42’ye yükseldiği görüldü. 

ABD – İran arasındaki siyasi gerilim yakından takip ediliyor 

İran'ın bir Amerikan insansız hava aracını vurması üzerine ABD – İran ilişkileri ve ABD Başkanı Trump’tan gelen 

açıklamalar piyasalar tarafından yeniden yakın markaja alındı.  Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı Donald Trump, 

geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarında, Pazartesi günü (bugün) İran’a yeni yaptırımlar 

getirileceğini duyurmuştu. İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını vurgulayan Trump, "İran'a Pazartesiden itibaren ek 

yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımların İran konusunda başarıya ulaşacağı, İran'ın yeniden üretken ve müreffeh bir millet olacağı 

günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar erken, o kadar iyi." ifadelerini kullanmıştı. İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, 

ABD’nin Pazartesi günü açıklayacağı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, “Artık uygulayabilecekleri bir yaptırım kalmadı” 

açıklamasında bulunmuştu.  

Ancak, hafta sonu yaptığı İran’a yönelik yeni yaptırım açıklamalarının ardından ABD başkanı Trump’ın söylemlerini 

büyük ölçüde yumuşattığını ve piyasalardaki algıyı iyileştirdiğini görüyoruz. Amerikan televizyonu NBC'ye röportaj veren 

Trump, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Trump, 

röportajında, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama 

nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, hem İran'la ön koşulsuz müzakereye 

hazır olduklarını, hem de İran'a karşı küresel bir koalisyon için adım atacaklarını bildirdi. 

• ABD’nin İran’a ilişkin yeni yaptırımlar açıklayacağına yönelik beklentiler, petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine 

ve Brent petrolün varil başına 65$’ın üzerine çıkmasına neden olmuştu. Bu sabah saatleri itibarıyla, Trump’tan gelen 

son açıklamalarla yeni yaptırımlara yönelik azalan beklentiler ilke birlikte petroldeki yükselişin durulduğunu görüyoruz.  

• Gelişen ülke para birimlerinde ise, dolar endeksinde devam eden satıcılı seyrin de etkisi birlikte pozitif bir seyrin hâkim 

olduğunu görüyoruz. Türk lirası ise gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en fazla değer kazanan para 

birimi konumunda.  

• Her ne kadar Trump’ın tonu bir miktar yumuşamış gibi göründe se, ABD – İran arasındaki siyasi gerilim küresel 

piyasalardaki risk iştahına yönelik en büyük risklerin başında geliyor. Dolayısı ile ABD – İran arasındaki ilişkiler ve iki 

ülkenin karşılıklı söylemleri yakından takip edilmeye devam edecek.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Resmi olmayan sonuçlara göre dün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yaklaşık %54’ünü alan 

CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Dün gerçekleşen seçimin ardından Türk lirasında görülen sert değer kazancı ile birlikte 

USDTRY paritesi yeni haftaya aşağı yönlü bir fiyat boşluğu ile başladı. Parite Cuma günkü 5,82 seviyesi üzerinden 

gerçekleştirdiği kapanışın ardından Pazartesi günü açılışta 5,73’lü seviyelere doğru geriledi.  

Bu sabah saatleri itibarıyla gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla 

değer kazanan gelişen ülke para birimi konumunda olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte USDTRY paritesi bu sabah 

saatlerinde 5,73’lü seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Bu noktada, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin devam ediyor 

olması ve TL’deki pozitif ayrışmanın etkisini sürdürüyor olması ile birlikte USDTRY paritesindeki düşüş eğilimin kısa vadede 

sürmesini beklemekteyiz. Ancak, teknik olarak bakıldığında, bugünkü piyasa açılışında oluşan aşağı yönlü fiyat boşluğunun 

önümüzdeki dönemde dolabileceğini ve kurun yeniden 5,80 seviyesi üzerine yerleşebileceğini öngörüyoruz.     

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran Reel Sektör Güven Endeksi (RSGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) açıklanacak. Yurt dışında 

ise ABD’den gelecek olan Mayıs Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Haziran Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. Bu hafta 

içerisinde ise yarın Fed Başkanı Powell’ın New York’ta gerçekleştireceği konuşma piyasa katılımcıları tarafından yakından takip 

edilecek. Bunun yanı sıra, bu hafta başlayacak olan (28 – 29 Haziran) G-20 toplantısında ise ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet 

Başkanı Jinping’in bir araya gelmesi bekleniyor. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü EURUSD analizimizde, paritenin 4 saatlik grafiğinde bir devamlılık formasyonu olan “flama 

formasyonu” oluşmuş olduğunu belirtmiş (aşağıdaki grafik üzerinden görebilirsiniz), söz konusu formasyonun EURUSD 

paritesindeki yükseliş eğiliminin, kısa vadeli bir konsolidasyon ve soluklanma döneminin arından kaldığı yerden devam 

edebileceğinin sinyalini verdiğini ifade etmiştik. Bununla birlikte paritenin yükselişini 1,1350 seviyesi üzerine taşımasını 

beklediğimizi belirtmiştik. Flama formasyonunun çalışması ile birlikte öngördüğümüz yükseliş hareketini gerçekleştiren 

EURUSD paritesi yükseliş hareketine kaldığı yerden devam ederek 1,1388 seviyesine kadar yükseldi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1380 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinde devam eden satıcılı 

seyrin etkisi ile birlikte EURUSD paritesindeki güçlü görünümün korunduğunu görmekteyiz. Teknik göstergeler, paritenin 

bugün içerisinde 1,1360 – 1,1400 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışında ABD’den gelecek olan Mayıs Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Haziran Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi verileri 

izlenecek. Bu hafta içerisinde ise  yarın Fed Başkanı Powell’ın New York’ta gerçekleştireceği konuşma piyasa katılımcıları tarafından 

yakından takip edilecek. Bunun yanı sıra, bu hafta başlayacak olan (28 – 29 Haziran) G-20 toplantısında ise ABD Başkanı Trump ve 

Çin Devlet Başkanı Jinping’in bir araya gelmesi bekleniyor. 
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XAU/USD  

Dolar endeksindeki zayıflama ve küresel piyasalardaki güçlü güvenli liman talebi ile birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş devam 

ediyor. Cuma günü 1411 seviyesi üzerine yükselerek 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ons altın 

fiyatları bu sabah saatleri itibarıyla 1400 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor (Gram altın ise 260 TL seviyesi üzerine yükselmiş 

durumda). 

Bu yıl içerisinde küresel ticaret hacmi ve büyümeye yönelik artan endişeler ve jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte güvenli liman 

talebinin güçlü kalmasını beklediğimizi, dolayısı ile ons altındaki geri çekilmelerin orta – uzun vadeli alım fırsatı olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini bültenlerimizde sıklıkla belirttik. Dolar endeksindeki satış baskısı ve küresel piyasalardaki yüksek 

güvenli liman talebi ile birlikte ons altındaki yükseliş hareketinin devam ettiğini ve altının yaklaşık son 6 yılın zirvelerinde 

seyrettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi hem de Fed cephesinden gelen 

açıklamalar küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin büyük oranda artmasına neden olurken, ABD – İran arasındaki siyasi 

gerilimin tırmanması da güvenli liman alımlarının hızlanmasını sağladı. Bu gelişmelerin etkisi le birlikte bu sabah saatlerinde 

1400 seviyesi üzerinde hareket eden ons altının yükseliş eğilimini korumasını ve kısa vadede 1410 seviyesi üzerini hedef 

almasını beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışında ABD’den gelecek olan Mayıs Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi ve Haziran Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi verileri 

izlenecek. Bu hafta içerisinde ise  yarın Fed Başkanı Powell’ın New York’ta gerçekleştireceği konuşma piyasa katılımcıları tarafından 

yakından takip edilecek. Bunun yanı sıra, bu hafta başlayacak olan (28 – 29 Haziran) G-20 toplantısında ise ABD Başkanı Trump ve 

Çin Devlet Başkanı Jinping’in bir araya gelmesi bekleniyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.950 -%0,1 %2,2 %4,4 %25,5 %17,7

DAX 12.340 -%0,1 %2,0 %2,7 %16,0 %16,9

FTSE 7.408 -%0,2 %0,8 %1,8 %10,8 %10,1

Nikkei 21.259 %0,3 %0,9 %0,9 %5,7 %6,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94.022 -%0,1 %3,6 %9,2 %2,7 %3,0

Çin 3.002 -%0,1 %3,9 %5,1 %18,7 %20,3

Hindistan 39.194 -%0,1 %0,5 -%0,7 %10,4 %8,6

Endonezya 6.315 %0,0 %2,0 %4,2 %2,4 %1,9

Rusya 2.761 -%0,7 %0,8 %5,4 %18,9 %16,5

Brezilya 102.013 %1,7 %3,3 %9,0 %19,0 %16,1

Meksika 43.527 -%0,3 %0,9 %2,1 %5,2 %4,5

Güney Afrika 58.941 -%0,1 %0,4 %8,3 %13,2 %11,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %4,4 %0,8 %3,0 -%48,9 %39,5

EM VIX 18 -%0,6 -%11,4 -%9,9 -%32,0 %10,2

MOVE 75 %3,1 -%7,7 %34,8 %21,1 %60,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8173 %0,9 -%1,3 -%3,9 %9,5 %53,2

Brezilya 3,8216 a.d. -%1,9 -%5,4 -%2,0 %15,5

Güney Afrika 14,3346 %0,0 -%3,3 -%0,4 -%2,1 %15,8

Çin 6,8685 %0,2 -%0,8 -%0,5 -%0,6 %5,6

Hindistan 69,5875 %0,2 -%0,3 -%0,2 -%0,8 %8,9

Endonezya 14158 -%0,2 -%1,2 -%2,2 -%2,7 %4,3

CDS *

Türkiye 446,3 9,1 -46,6 -5,3 -14,8 149,0

Brezilya 149,4 -0,8 -15,2 -14,7 -44,9 106,2

Güney Afrika 174,3 0,0 -27,8 9,1 -30,1 54,3

Endonezya 102,3 -0,5 1,6 -4,0 -48,4 41,3

Rusya 113,1 4,6 -15,2 -4,6 -18,9 16,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,4 0,0 -1,6 -2,8 -0,3 4,8

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

Hindistan %6,9 0,1 -0,1 -0,4 -0,4 -0,5

Endonezya %7,5 0,0 -0,2 -0,6 -0,5 1,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,7 0,14 -0,24 -0,37 0,53 a.d.

Brezilya %4,7 0,00 -0,16 -0,40 -0,50 0,14

Güney Afrika %4,1 0,00 -0,40 -0,65 -1,00 -0,38

Endonezya %3,4 0,05 -0,12 -0,51 -1,16 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65,2 %1,2 %5,1 -%9,7 %21,1 -%2,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,43 %1,4 %9,4 -%8,8 %26,0 -%4,9

Altın - USD / oz 1396,2 %0,2 %4,2 %9,7 %11,4 %6,6

Gümüş - USD / t oz. 15,29 -%1,3 %3,3 %6,4 %4,8 -%10,8

Commodity Bureau Index 411,23 -%0,1 -%0,2 -%0,6 %0,1 -%4,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

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

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

(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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

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

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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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
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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. 

 

 

 

 

 


