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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ ABD yönetimi, hükümetin, gelecek ay 6,4 milyon dozluk bir Covid-19 aşısı başlatmayı planladığını, yıl sonuna kadar 

yaklaşık 40 milyon doz dağıtma hedefine ulaşacağından emin olduğunu bildirdi. 

▪ ABD’de oyların yeniden sayım süreci devam eden Pennsylvania’da Biden’ın kazandığı tescil edildi. Biden yaptığı 

yorumda seçimin bittiğini belirtti. 

▪ Piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Başta koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı 

olmak üzere, ABD’de seçim belirsizliğinin azalması ve yaklaşan Noel sezonunu ile birlikte Avrupa’da karantina 

önlemlerinin gevşetilmesi gibi faktörler risk iştahını besliyor. Bununla birlikte dolar endeksi dün 92 seviyesi civarındaki 

zayıf seyrini korurken, güvenli limanlar değer kaybetmeye devam etti. Düşüşünü 1800 seviyesine doğru hızlandıran 

ons altın Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine inerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yeniden %0,9’u test etti.  

▪ Piyasalarda yüksek seyreden risk iştahı paralelinde gün gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir 

hakimken, Türk lirasının negatif ayrıştığı ve dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi 

konumunda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte yeniden 8 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi yükselişini 

üçüncü güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 387,41 baz puan olurken, gösterge tahvil faizi ise %14,36’ya çıktı. 

▪ Son dönemde dolar endeksinde etkili olan zayıflama, OPEC’in üretim kesintilerini uzatabileceğine ilişkin beklentiler ve 

özellikle de koronavirüs aşısının sene sonundan önce kullanılmaya başlanacağı haberleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü 

desteklemeye devam ediyor.  Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişin önemli ölçüde hızlandığı 

takip ediliyor. Brent petrol varil başına 48,60$ seviyesi üzerine yükselerek Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini 

test ederken, ham petrol fiyatları ise varil başına 45,60$ seviyesi üzerini test etti. 

▪ ABD’de endeksler koronavirüs aşısı beklentileri ve ABD seçimlerinin yarattığı siyasi belirsizliğin geride kaldığına ilişkin 

gelişmeler ile yükselişle kapandı. Dow Jones Endeksi %1,56 yükselişle 30,051 Nasdaq Endeksi %1,29 yükselişle 12.034 

puandan ve S&P 500 Endeksi %1,61 Yükselişle 3.635 puandan kapandı. 

▪ Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,91 artışla 392,39 

puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,55 artarak 6.432,17, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,26 değer 

kazanarak 13.292,44, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,21'lik artışla 5.558,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,04'lük 

yükselişle 22.145,06 puana ulaştı. 

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 Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 730K 742K 

 
ABD Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) 16:30 %0,9 %1,9 

 
ABD Ekim Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) 16:30 %0,5 %0,9 

 
ABD 3Ç20 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı (İkinci Okuma) 16:30 %33,1 %33,1 

 
ABD 3Ç20 Tüketici Harcamaları (İkinci Okuma) 16:30 %40,9 %40,7 

 

ABD 3Ç20 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek 

PCE) (İkinci Okuma) 
16:30 %3,5 %3,5 

 
ABD Ekim Ayı Kişisel Gelir (%) 18:00 %0 %0,9 

 
ABD Ekim Ayı Kişisel Harcamalar (%) 18:00 %0,4 %1,4 

 
ABD Ekim Ayı Yeni Konut Satışları (bin adet) 18:00 975K 959K 

 
ABD Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai) 18:00 77 77 

 
FOMC Toplantı Tutanakları 22:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Brent petrol, OPEC toplantısı öncesi varil başına 48$ seviyesi üzerine ulaştı 

Son dönemde dolar endeksinde etkili olan zayıflama, OPEC’in üretim kesintilerini uzatabileceğine ilişkin beklentiler ve 

özellikle de koronavirüs aşısının sene sonundan önce kullanılmaya başlanacağı haberleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü 

desteklemeye devam ediyor.  Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişin önemli ölçüde hızlandığı takip 

ediliyor. Brent petrol varil başına 48,60$ seviyesi üzerine yükselerek Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini test ederken, 

ham petrol fiyatları ise varil başına 45,60$ seviyesi üzerini test etti.  

Petrol fiyatlarındaki kısa vadeli görünüm açısından önümüzdeki hafta düzenlenecek olan OPEC toplantısı yakından 

izlenecek. 30 Kasım Pazartesi günü OPEC toplantısı, 1 Aralık Salı günü ise OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında Bakanlar 

Toplantısı gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan toplantılar öncesinde ise OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) bu 

hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Petrol ve Enerji Bakanları düzeyinde toplantı yapacağı duyuruldu. OPEC 

görüşmeleri petrol fiyatlarındaki kısa vadeli görünüm ve piyasalardaki risk iştahı açısından önemli olacak. OPEC’in Ocak ayı 

itibarıyla azaltılması planlanan üretim kesintilerini mevcut şekliyle bir süre daha devam ettirme fikrini tartıştığına yönelik 

haberler bir süredir piyasalarda yer almakta. OPEC konuya ilişkin nihai kararını önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan toplantıda 

verecek. OPEC toplantısına ilişkin beklentileri ve olası senaryo analizlerini içeren çalışmamızı toplantı öncesinde bültenimizde 

paylaşacağız.  

• Dün gelen haber akışında OPEC ve müttefiklerinin, gelecek hafta yapılacak toplantılara zemin hazırlamak için hazırlık 

yaptıkları bildirildi. Toplantıda, ikinci bir koronavirüs dalgası ortamında zayıf talep nedeniyle petrol üretim kesintilerinin 

gelecek yıla uzatılmasının tartışılacağı belirtildi. Kaynaklar, OPEC'in ekonomi komisyonu kurulunun yarın ve Perşembe 

günleri toplanacağını, OPEC ve OPEC dışı teknik uzmanların ise Cuma günü bir araya geleceğini bildirdi. 

Petrol fiyatlarındaki teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde varil başına 48,35$ seviyesinde hareket eden 

Brent petrolde yükseliş eğiliminin korunduğunu görmekteyiz. Trend ve momentum göstergeleri Brent petroldeki yükseliş 

eğiliminin kısa vadede 50$ seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ederken, ham petrolde ise yükselişin 47$ seviyesini 

hedefe alabileceğinin sinyalini veriyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Piyasalarda yüksek seyreden risk iştahı paralelinde gün gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk 

lirasının negatif ayrıştığı ve dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi konumunda yer aldığı görüldü. 

Bununla birlikte yeniden 8 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi yükselişini üçüncü güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

387,41 baz puan olurken, gösterge tahvil faizi ise %14,36’ya çıktı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir seyir söz 

konusuyken, TL’nin negatif ayrışmaya devam ettiğini takip ediyoruz. Teknik görünüme baktığımızda kurun, Fibonacci %50 

düzeltme seviyesine ve aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 8 – 8,05 bandını aşmakta zorlanabileceğini 

görüyoruz. Bu noktada kurun 8 – 8,05 bandını aşamaması durumunda yönünü yeniden aşağı çevirerek 7,80 seviyesi altına geri 

dönüş yapması beklenebilir. Ancak aksi durumda, yani teknik sinyallerin işaret ettiğinin aksine kurun 8 – 8,05 bandını yukarı 

yönlü kırması durumunda kurdaki yükselişin hız kazanabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı takip edilecek. 

Bugün ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, 3Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme & Tüketici 

Harcamaları & Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Çekirdek PCE verilerinin ikinci okuması (revizyon), Ekim Ayı Yeni Konut Satışları 

ve son olarak Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak.  
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EUR/USD 

Başta koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı olmak üzere, ABD’de seçim belirsizliğinin azalması ve yaklaşan Noel 

sezonunu ile birlikte Avrupa’da karantina önlemlerinin gevşetilmesi gibi faktörler risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor. 

Bununla birlikte dolar endeksi dün 92 seviyesi civarındaki zayıf seyrini korurken, euro da dolar karşısındaki güçlü görünümünü 

sürdürdü. Sonuç olarak 1,19 direnci civarındaki hareketine dün de devam eden EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,1830 – 1,19 

bandında hareket etti ve günü yükselişle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle 1,1894 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir sabah bültenlerimizde ifade 

ettiğimiz üzere, paritedeki orta vadeli görünüm açısından 1,19 direncinin oldukça kritik bir eşik olduğunu düşünüyor ve bu 

direncin aşılıp aşılamayacağını yakından izlemeye devam ediyoruz. Bir süredir bu direnci kırma çabası içinde olan EURUSD 

paritesinde, 1,19 seviyesinin aşılması durumunda 1,1950 – 1,120 bandının hedef alınabileceği görüşündeyiz. Ancak paritenin 

1,19 direncini aşmakta başarısız olmaya devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde aşağı yönlü hareketlerin ön plana 

çıkması ve 1,17 seviyesi altının hedef alınması söz konusu olabilir.   

Bugün ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, 3Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme & Tüketici 

Harcamaları & Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Çekirdek PCE verilerinin ikinci okuması (revizyon), Ekim Ayı Yeni Konut 

Satışları ve son olarak Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. 
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XAU/USD 

Piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Başta koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı olmak üzere, 

ABD’de seçim belirsizliğinin azalması ve yaklaşan Noel sezonunu ile birlikte Avrupa’da karantina önlemlerinin gevşetilmesi gibi 

faktörler risk iştahını besliyor. Bununla birlikte güvenli limanlar değer kaybetmeye devam ederken, düşüşünü 1800 seviyesine 

doğru hızlandıran ons altın Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.   

Ons altın bu sabah saatlerinde 1806 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden risk iştahı ons 

altındaki satış baskısının sürebileceğine işaret ediyor. Bu hafta yaşanan sert düşüş hareketinin ardından 1850 seviyesinin bir 

direnç seviyesi haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Teknik görünüme baktığımızda, momentum ve trend göstergeleri ons 

altındaki düşüş eğiliminin 1800 seviyesi altına doğru genişleyebileceğinin sinyalini veriyor.   

Bugün ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, 3Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme & Tüketici 

Harcamaları & Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve Çekirdek PCE verilerinin ikinci okuması (revizyon), Ekim Ayı Yeni Konut 

Satışları ve son olarak Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.635 %1,6 %0,7 %4,9 %23,0 %12,5

DAX 13.292 %1,3 %1,2 %5,1 %16,7 %0,3

FTSE 6.432 %1,6 %1,1 %9,8 %7,3 -%14,7

Nikkei 26.166 %1,1 %1,7 %12,5 %27,5 %11,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.321 %0,5 %4,9 %10,9 %28,2 %15,4

Çin 3.403 -%0,2 %1,4 %3,6 %20,5 %11,3

Hindistan 44.523 %0,5 %1,3 %10,0 %45,9 %8,5

Endonezya 5.701 %0,1 %2,7 %11,7 %25,6 -%9,4

Rusya 3.096 %1,6 %1,4 %9,9 %12,3 %1,6

Brezilya 109.786 %2,2 %2,4 %8,4 %28,2 -%5,1

Meksika 42.736 %1,1 %1,9 %10,4 %19,3 -%1,8

Güney Afrika 57.762 %1,1 %1,2 %4,4 %15,4 %1,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%4,5 -%4,7 -%21,5 -%23,2 %57,0

EM VIX 22 -%1,6 -%2,3 -%14,4 -%31,9 %24,5

MOVE 43 %1,7 %1,3 -%26,4 -%16,7 -%26,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,9977 %1,4 %3,8 %0,5 %17,4 %34,4

Brezilya 5,3752 -%1,1 %1,0 -%4,3 -%2,8 %33,4

Güney Afrika 15,2045 -%1,4 -%1,3 -%6,0 -%13,7 %8,6

Çin 6,5915 %0,1 %0,5 -%1,4 -%7,6 -%5,3

Hindistan 74,0013 -%0,1 -%0,6 %0,5 -%2,6 %3,7

Endonezya 14155 %0,0 %0,7 -%3,4 a.d. %2,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %8,1 -0,1 0,3 0,2 a.d. -2,2

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,7

Endonezya %6,2 0,0 0,1 -0,4 a.d. -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,8 0,07 -0,01 -1,08 -1,40 -0,36

Brezilya %3,3 0,00 -0,05 -0,32 -1,83 -0,40

Güney Afrika %4,5 -0,01 -0,04 -0,56 -1,57 -0,29

Endonezya %1,9 0,00 -0,04 -0,27 a.d. -1,01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47,86 %3,9 %9,4 %14,6 %36,2 -%27,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 44,91 %4,3 %8,4 %12,7 %35,1 -%26,4

Altın - USD / oz 1804,6 -%1,8 -%4,3 -%5,1 %4,0 %18,5

Gümüş - USD / t oz. 23,3 -%1,4 -%5,5 -%5,6 %31,9 %30,0

Commodity Bureau Index 427,09 %0,1 %1,4 %2,8 %16,8 %6,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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 46 46

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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


