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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin S-400 konusundaki duruşunu yineleyerek, vazgeçmenin mümkün olmadığını, artık S-

400’ün ne zaman teslim edileceğinin konuşulduğunu belirtti. Çavuşoğlu ABD’nin Türkiye tarafından gelen yapıcı önerilere 

bugüne kadar cevap vermediği belirtildi. Söz konusu konuların G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Bakanı 

Trump arasında konuşulacağının altı çizildi. 

▪ Bugün Fed Başkanı Powell’ın, Türkiye saatiyle 20:00’da New York’ta gerçekleştireceği konuşma piyasa katılımcıları 

tarafından yakından takip edilecek. Powell’ın konuşması, ekonomik görünüm ve para politikası üzerine olacak. 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.  

▪ Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Trump'ın G-20 zirvesi kapsamında 8 ülke lideriyle 

görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Beyaz Saray, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı 

Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler 

yapacağını açıkladı. 

▪ Dolar endeksi düşüş hareketini dün gün içerisinde de devam ettirdi ve 95,86 seviyesine inerek Mart ortasından bu yana en 

düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde devam eden düşüş hareketi ile birlikte EURUSD paritesi 1,1415 seviyesi ile son 

3 ayın zirvesine yükselirken, ons altın ise 1438 seviyesi üzerine çıkarak Mayıs 2013’ten bu yanaki zirvesini test etti.  

▪ Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki siyasi gerilimin devam etmesi ile birlikte 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya yoluyla yaptığı açıklamada ABD'nin faiz indirimine ve parasal gevşemeye ihtiyacı 

olduğunu söyledi. Trump "Fed'in ne yaptığı bilmemesine rağmen, ABD tarihinin en iyi Haziran aylarından birini 

gerçekleştirme yolundayız..Eğer Fed doğru olanı yapsaydı bir de o zaman ne olabileceğini düşünün..Dow Jones binlerce 

puan daha yukarıda olur, GSYH %4 hatta %5'lerde olabilirdi..." ifadesini kullandı. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar 

getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı. ABD – İran arasında yaşanan gerginliğin petrol arzını olumsuz etkileyeceği 

beklentileri, petrolde kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağlarken petrol fiyatları yaklaşık son bir ayın en yüksek 

seviyesine çıktı. Bununla birlikte 50$ seviyesi civarından toparlanan ham petrol fiyatları dün itibarıyla 58$ üzerini test 

ederken, Brent petrol ise 65$ üzerine yükseldi. 

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 Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi 17:00 131,9 134,1 

 
ABD Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 17:00 7 5 

 
ABD Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları  17:00 685 673 

 
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 20:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Petrol fiyatları, ABD – İran arasındaki siyasi gerilimin etkisi ile yükseldi 

Hatırlayacağımız üzere, İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan 

eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global 

Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri 

Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı. 

Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu 

dile getirerek, "Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 

imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının 

sonucudur." değerlendirmesini yaptı. Trump, söz konusu yaptırımların sadece ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine karşılık 

olmadığını, ancak bu son eylemin yaptırımlar üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.  

• Trump, İran'ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Hamaney'de olduğunu, bu sebeple söz konusu 

yaptırımlardan onun da etkilendiğini kaydetti.  

• Öte yandan, Trump'ın ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran 

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.  

• ABD'nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney ve diğer İranlı komutanlar ABD finans sisteminden tamamen izole 

edilirken, bu kişi ve unsurlarla iş yapan kişi ve kurumlar da ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabilecek. 

Petrol fiyatları bir süredir, küresel büyümeye yönelik gelen olumsuz sinyallerin talebi negatif etkileyeceğine ve 

bununla birlikte ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin küresel ticaret hacmini önemli ölçüde daraltacağına yönelik 

endişelerin etkisi ile birlikte sert değer kayıpları yaşanmıştı. Bren petrol varil başına 73$ üzerinden 60$ seviyesi altına 

inerken, ham petrol fiyatları ise varil başına 63$ üzerinden 50$ seviyelerine kadar gerilemişti. ABD – İran arasında yaşanan 

gerginliğin petrol arzını olumsuz etkileyeceği beklentileri, petrolde kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağlarken petrol 

fiyatları yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bununla birlikte 50$ seviyesi civarından toparlanan ham petrol fiyatları 

dün itibarıyla 58$ üzerini test ederken, Brent petrol ise 65$ üzerine yükseldi. Seçimlerin bitmesiyle, gündemde S-400 füze 

sistemi alımı ile ilgili haber akışı ve İran ile ilgili gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Petrol 

fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hızlanması, TL varlıkları üzerinde baskı oluşturabilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde, TL’deki pozitif ayrışma ve dolar endeksinde devam eden satıcılı seyrin etkisi ile birlikte 

düşüş hareketini hızlandırarak 5,71’li seviyelere kadar geriledi. Ancak, kurdaki düşüş hareketinin kalıcı olmakta başarısız 

olduğunu gördük. Öyle ki USDTRY paritesi öğle saatlerinde doğru yönünü yeniden yukarı çevirerek tekrardan 5,870 üzerine 

dönüş yaptı ve piyasa açılışında oluşturduğu aşağı yönlü fiyat boşluğunu kapattı. Kurdaki yükselişte, ABD – İran arasındaki 

devam eden siyasi gerilimin etkisi ile birlikte yönünü yukarı çeviren petrol fiyatları da etkili oldu.  

Bu sabah saatleri itibarıyla, dolar endeksinde devam eden düşüş hareketi ile birlikte gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir 

seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında görece zayıf bir seyir izlediğini görüyoruz. Dolayısı ile TL üzerindeki pozitif 

ayrışmanın etkisini kısmen de olsa yitirdiği görülüyor. Teknik görünüme bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği gibi, USDTRY paritesi haftalık grafiğinde oluşturmuş olduğu yükseliş kanalının alt sınırında (kanal desteğinde) 

hareket ediyor. Burada kurun, kanal sınırında tutunup tutunamayacağı oldukça önemli olacak. Teknik trend ve momentum 

göstergeleri, USDTRY paritesinin kanal sınırında tutunmakta başarılı olabileceğini ve kısa vadede 5,85 – 5,90 bandına 

yerleşebileceğini işaret ediyor. Seçimlerin bitmesiyle, gündemde S-400 füze sistemi alımı ile ilgili haber akışı ve İran ile ilgili 

gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. 

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Haziran Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed 

Başkanı Powell’ın Konuşması (20:00) takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksi düşüş hareketini dün gün içerisinde de devam ettirdi ve 95,86 seviyesine inerek Mart ortasından bu yana en 

düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde devam eden düşüş hareketi ile birlikte EURUSD paritesi 1,1415 seviyesi ile son 3 

ayın zirvesine çıktı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,14 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Aşağıda EURUSD paritesinin haftalık 

grafiği yer alıyor. Grafik üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi haftalık grafiğinde oluşturmuş olduğu ve Mayıs 

2018’den bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının üst sınırına ulaşmış durumda. Bu noktada paritedeki yükselişin devam etmesi 

için paritenin söz konusu düşüş kanalını yukarı yönlü kırması gerekiyor. Ancak burada teknik göstergelerin paritenin aşırı alım 

bölgesinde bulunduğunu işret ettiğini ve mevcut seviyelerden aşağı yönlü bir teknik düzeltme hareketinin yaşabileceğinin 

sinyalini verdiğini görüyoruz. Dolayısı ile EURUSD paritesinin, haftalık grafiğindeki düşüş kanalını üst bandına (kanal direnci) 

denk gelen 1,1400 – 1,1420 bandından yönünü aşağı çevirerek 1,13 seviyesi (ve altına) doğru aşağı yönlü bir düzeltme 

gerçekleştirmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, 

Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması (20:00) takip edilecek. 
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XAU/USD  

Dün sabahki bültenimizde, ons altındaki yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi belirtmiş ve altın fiyatlarının gün 

içerisinde 1410 seviyesi üzerini hedef almasını öngördüğümüzü ifade etmiştik. Dolar endeksindeki değer kaybının tüm hızıyla 

devam etmesi ile birlikte altın beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. Endeks, yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüş hareketine 

devam ederek 95,86 seviyesine indi ve Mart ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde devam eden 

düşüş hareketi ile birlikte ons altın ise 1438 seviyesi üzerine çıkarak Mayıs 2013’ten bu yanaki zirvesini test etti. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1425 seviyesi civarında hareket ediyor. Burada, gerek dolar endeksinde teknik görünümün 

aşırı satıma işaret ediyor olması, gerekse de altın fiyatlarındaki yükseliş momentumunun bu sabah saatleri itibarıyla bir miktar 

yorgunluk belirtileri göstermesi, ons altında mevcut seviyelerden aşağı yönlü bir teknik düzeltme hareketi gelebileceğini işaret 

ediyor. Bununla birlikte ons altının kısa vadede ilk etapta 1400 seviyesine doğru kısmi bir geri çekilme gerçekleştirebileceği 

görüşündeyiz. Ancak genel görünüme baktığımızda, küresel ticaret hacmi ve büyümeye yönelik artan endişeler ve jeopolitik 

risklerin etkisi ile birlikte güvenli liman talebinin güçlü kalmasını ve altındaki düşüş hareketlerinin orta vadeli alım fırsatı 

vermeye devam etmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, 

Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması (20:00) takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.945 -%0,2 %1,9 %4,2 %25,3 %17,5

DAX 12.275 -%0,5 %1,6 %2,2 %15,4 %16,2

FTSE 7.417 %0,1 %0,8 %1,9 %10,9 %10,2

Nikkei 21.286 -%0,5 %1,0 %0,3 %10,5 %5,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95.182 %1,2 %3,2 %10,6 %4,8 %4,3

Çin 3.008 -%1,8 %2,2 %3,5 %17,9 %18,4

Hindistan 39.123 -%0,3 -%0,1 -%1,1 %10,0 %8,2

Endonezya 6.288 %0,5 %1,0 %4,4 %2,6 %2,1

Rusya 2.763 %0,1 %1,0 %5,5 %20,6 %16,6

Brezilya 102.062 %0,0 %4,1 %9,0 %19,1 %16,1

Meksika 43.744 %0,5 %1,8 %2,6 %5,7 %5,1

Güney Afrika 58.756 -%0,3 %1,0 %8,0 %12,8 %11,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%0,9 -%0,6 -%3,7 -%57,7 %38,2

EM VIX 18 %2,3 -%4,0 -%10,9 -%35,2 %12,7

MOVE 74 -%1,2 -%4,1 %21,8 %11,7 %58,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8082 -%0,2 -%1,1 -%4,5 %9,9 %52,9

Brezilya 3,8254 %0,1 -%1,6 -%4,9 -%1,7 %15,6

Güney Afrika 14,3655 %0,2 -%3,0 -%0,3 -%1,5 %16,0

Çin 6,877 %0,1 -%0,7 -%0,3 -%0,3 %5,7

Hindistan 69,3513 -%0,3 -%0,8 -%0,3 -%1,1 %8,6

Endonezya 14144 -%0,1 -%1,3 -%1,7 a.d. %4,2

CDS *

Türkiye 433,0 -13,3 -38,5 -33,9 34,5 135,9

Brezilya 150,6 1,1 -15,7 -15,2 -38,7 102,7

Güney Afrika 174,9 0,7 -26,8 7,8 -23,0 42,4

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

Rusya 113,0 -0,1 -9,4 -4,8 -17,7 11,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Brezilya #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Hindistan #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,6 -0,12 -0,40 -0,79 a.d. a.d.

Brezilya %4,7 a.d. a.d. -0,35 -0,47 0,17

Güney Afrika %4,1 -0,02 -0,42 -0,65 -1,02 -0,40

Endonezya %3,4 -0,01 -0,16 -0,50 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,86 -%0,5 %6,4 -%5,6 %28,5 -%3,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,9 %0,8 %11,5 -%1,2 %36,1 -%4,2

Altın - USD / oz 1414,3 %1,3 %5,6 %10,2 %11,6 %8,0

Gümüş - USD / t oz. 15,377 %0,6 %3,7 %5,9 %4,6 -%10,3

Commodity Bureau Index 412,1 %0,2 -%0,1 -%0,6 %0,4 -%4,7

* 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. 

 

 

 

 

 


