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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ USDTRY paritesindeki yukarı yönlü sert hareketlenmeler, alınan önlemler ve off-shore swap piyasalarda TL likiditesinde 

görülen sıkışma ile birlikte Büyük ölçüde azaldı. Hatırlayacağımız üzere Ağustos ayında yurtdışı türev işlemler, bankaların 

öz sermayelerinin 25% ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlamanın etkisi ile birlikte off-shore’da azalan TL likiditesi off-shore TL 

swap faizini %1000’in üzerine taşırken, USDTRY paritesi de dün gün içerisinde 5,50 seviyesi altına kalıcı olmayı başardı. 

Ancak kurdaki yüksek volatilitenin sürdüğünü görüyoruz. Dün gün içerisinde 5,30 – 5,47 seviyeleri arasında oldukça geniş 

bir bantta hareket eden kurun bugün içerisinde de 5,30 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz.  

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün Frankfurt’ta yaptığı konuşmasında genel olarak güvercin tavrını 

korumasına rağmen, diğer konuşmalarına kıyasla daha ılımlı açıklamalarda bulunması ve görece pozitif ifadelere yer 

vermesi euroyu değerlendirdi. 

▪ Draghi’nin konuşması sonrasında Euro dolar karşısında değer kazandı. Böylelikle EURUSD paritesi 1,1247 seviyesinden 

1,1287 seviyesine yükselirken, dolar endeksi ise eurodaki güçlenme ile birlikte 96,97 seviyesinden 96,68 seviyesine indi. 

Ancak eurodaki kazançların kalıcı olamadığını gördük. Euro kısa süre içerisinde kazançlarını geri verirken, dolar endeksi ise 

kayıplarını telafi ederek gün içerisinde yeniden 96,90 seviyesi üzerine yükseldi.  

▪ Kansas City Fed Başkanı Esther George, para politikası yapıcılarının, kayda değer aşağı yönlü risklerin olduğu bir ortamda, 

"bekle gör yaklaşımına girebileceğini" söyledi. George, "Benim görünümüm, istihdam artışlarının ılımlı hale gelmesi ve 

düşük enflasyonla birlikte, büyümenin trende doğru yavaşladığı şeklinde" dedi. 

▪ Asya hisse senetleri buünkü işlemlerde Japonya öncülüğünde geriledi. Japonya ile birlikte Kore’de de endeks düşerken, Çin 

ve Hong Kong hafif kayba yöneldi. Çin’de sanayi karları Ocak ve Şubat’ta yüzde 14 düşüşle 2011’den bu yana en sert 

kaybını yaşadı. 

▪ ABD'de cari işlemler açığı 4. çeyrekte %6,2 artarak 134,4 milyar dolara yükseldi. Beklenti 130 milyar dolardı. Cari açığın 

GSYH'ye oranı %2,6'ya yükselerek 2012'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Bu arada 3. çeyrek cari açık verisi 124,8 milyar 

dolardan 126,6 milyar dolara revize edildi. 

▪ İngiliz Parlamentosununda Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylanan 8 senaryodan hiçbiri çoğunluk desteği alamayarak 

reddedildi. Bununla birlikte parlamentonun Brexit seçeneklerini Pazartesi günü de tartışmaya devam etmesi bekleniyor. 

Bunun yanı sıra İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını yarın yeniden parlamentoya sunması 

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 

 
Euro Bölgesi Mart Ayı Tüketici Güveni   13:00 -7,2 -7,2 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 220K 221K 

 
ABD 4Ç18 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 %2,3 %2,6 

 
ABD 4Ç18 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları 15:30 %1,7 %1,7 

 
ABD 4Ç18 Kişisel Tüketim 15:30 %2,6 %2,8 

 
Almanya Mart Ayı Aylık TÜFE 16:00 %0,6 %0,4 

 
Almanya Mart Ayı Yıllık TÜFE 16:00 %1,5 %1,5 

 
ABD Şubat Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 17:00 -%0,5 %4,6 
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Makroekonomik Gelişmeler 
Draghi sonrasında Euro değer kazandı, ancak kazançlar kalıcı olamadı 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün Frankfurt’ta yaptığı konuşmasında, ekonomik görünüme 

yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu yineledi. Genel olarak güvercin tutumunu koruyan Draghi, konuşmasında farklı 

olarak iç ekonominin görece olarak güçlü kalmaya devam ettiğini ve para politikasının ekonomiyi enflasyon hedefine doğru 

yönelttiğini belirtti. Draghi ayrıca, "Para politikası enflasyon görünümündeki değişikliklere tepki verecek. ECB’nin negatif 

faizlerin yan etkilerini hafifletmesi gerekebilir." ifadelerine yer verdi.  

ECB başkanı Mario Draghi’nin dünkü konuşmasında genel olarak güvercin tavrını korumasına rağmen, diğer 

konuşmalarına kıyasla daha ılımlı açıklamalarda bulunması ve görece pozitif ifadelere yer vermesi euroyu 

değerlendirdi.  

• Draghi’nin konuşması sonrasında euro dolar karşısında değer kazandı. Böylelikle EURUSD paritesi 1,1247 seviyesinden 

1,1287 seviyesine yükselirken, dolar endeksi ise eurodaki güçlenme ile birlikte 96,97 seviyesinden 96,68 seviyesine indi.  

• Ancak eurodaki kazançların kalıcı olamadığını gördük. Euro kısa süre içerisinde kazançlarını geri verirken, dolar endeksi 

ise kayıplarını telafi ederek gün içerisinde yeniden 96,90 seviyesi üzerine yükseldi.  

Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylanan senaryoların hepsi reddedildi 

İngiliz Parlamentosunda Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylanan 8 senaryodan hiçbiri çoğunluk desteği alamayarak 

reddildi. Bununla birlikte parlamentonun Brexit seçeneklerini pazartesi günü de tartışmaya devam etmesi bekleniyor. Dün 

oylanan seçenekler: 

1. Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma, 

2. İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi,  

3. İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi,  

4. İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi ,  

5. İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde 

uyması ,  

6. 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi,  

7. Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması ,  

8. Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut 

haliyle sürmesi. 

Başbakan Theresa May bu akşam partisinin yönetiminde etkili ve milletvekillerinden oluşan “1922 Komitesi” ile bir 

araya gelmiş ve kendi Brexit anlaşmasına destek istemişti. May, anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde istifa ederek 

AB ile müzakerelerin bundan sonraki bölümü için başbakanlık görevini bir başkasına bırakmayı vaat etmişti. May’in 

açıklamasının ardından anlaşmaya daha önce ret oyu veren ve aralarında sert Brexitçi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın da 

olduğu bazı milletvekilleri yeni bir oylama yapılması durumunda bu kez destek vereceklerini ilan etti. İngiliz hükümetinin daha 

önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını yarın yeniden parlamentoya sunması bekleniyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

USDTRY paritesindeki yukarı yönlü sert hareketlenmeler, alınan önlemler ve off-shore swap piyasalarda TL likiditesinde görülen 

sıkışma ile birlikte Büyük ölçüde azaldı. Hatırlayacağımız üzere Ağustos ayında yurtdışı türev işlemler, bankaların öz 

sermayelerinin 25% ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlamanın etkisi ile birlikte off-shore’da azalan TL likiditesi off-shore TL swap 

faizini %1000’in üzerine taşırken, USDTRY paritesi de dün gün içerisinde 5,50 seviyesi altına kalıcı olmayı başardı. Kurun 

yükseliş eğilimindeki kısmi durulmada, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin konuşmasının ardından değer 

kaybeden dolar endeksi de etkili oldu. Ancak kurdaki yüksek volatilitenin sürdüğünü görüyoruz.  

Dün gün içerisinde 5,30 – 5,47 seviyeleri arasında oldukça geniş bir bantta hareket eden kurun, kısa vadede volatil seyrini 

korumasını bugün içerisinde de 5,30 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesini beklemekteyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda Mart ayı Ekonomik Güven Endeksi ve 15 – 22 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. Küresel tarafta ise Almanya’da gelecek olan TÜFE ve ABD’den gelecek olan GSYİH 

büyüme, Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) ve Kişisel Tüketim verileri takip edilecek. 
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EUR/USD  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün Frankfurt’ta yaptığı konuşmasında, genel olarak güvercin tutumunu 

koruyan Draghi, konuşmasında farklı olarak iç ekonominin görece olarak güçlü kalmaya devam ettiğini ve para politikasının 

ekonomiyi enflasyon hedefine doğru yönelttiğini belirtti. Draghi ayrıca, "Para politikası enflasyon görünümündeki değişikliklere 

tepki verecek. ECB’nin negatif faizlerin yan etkilerini hafifletmesi gerekebilir." ifadelerine yer verdi. ECB başkanı Mario 

Draghi’nin dünkü konuşmasında genel olarak güvercin tavrını korumasına rağmen, diğer konuşmalarına kıyasla daha ılımlı 

açıklamalarda bulunması ve görece pozitif ifadelere yer vermesi euroyu değerlendirdi. Draghi’nin konuşması sonrasında euro 

dolar karşısında değer kazanırken, EURUSD paritesi 1,1247 seviyesinden 1,1287 seviyesine yükseldi. Ancak eurodaki kazançların 

kalıcı olamadığını gördük. Euro kısa süre içerisinde kazançlarını geri verirken, EURUSD paritesi ise kısa süre içerisinde 1,1250 

seviyesi altına geri döndü.  

Genel görünüm açısından EURUSD paritesinin satıcılı eğilimini önümüzdeki dönemde devam ettirmesini bekliyoruz. Paritenin 

kısa vadede 1,13 seviyesi altındaki seyrini korumasını beklemekteyiz. Euro Bölgesi ekonomilerine yönelik artan riskler, ECB’nin 

parasal teşviklere devam etme kararı ve Fed cephesindeki yumuşak tonunun dolar endeksi üzerinde büyük ölçüde fiyatlanmış 

olması ile birlikte EURUSD paritesindeki yükseliş hareketinin satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Paritenin 

önümüzdeki dönemde 1,11 seviyesine doğru geri çekilmesini beklemekteyiz.  

Bugün Almanya’da gelecek olan TÜFE ve ABD’den gelecek olan GSYİH büyüme, Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) ve 

Kişisel Tüketim verileri takip edilecek. 
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XAU/USD  

1320 seviyesini yukarı yönlü kıramaması sonrasında yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını geri veren altın fiyatları, bu 

sabah saatlerinde 1310 seviyesi civarında seyrediyor. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin arttığı ve küresel tahvil 

faizlerinin sert satış baskılarına maruz kaldığı mevcut ortamda, altına olan talebin güçlü seyretmeye devam etmesini 

beklemekteyiz.  

Teknik görünüme bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere ons altın fiyatları bu sabah saatlerine 

kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında, yani kanal desteğinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin 

aşırı satımı işret ettiği altında, kanal desteğinden yukarı yönlü bir dönüş hareketi oluşmasını beklemekteyiz. Bu noktada altının 

bugün içerisinde 1310 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olmasını ve bu seviye üzerinde kalıcı olması durumunda 

yükseliş hareketini sürdürerek önümüzdeki dönemde 1320 seviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz.  

Bugün Almanya’da gelecek olan TÜFE ve ABD’den gelecek olan GSYİH büyüme, Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) ve 

Kişisel Tüketim verileri 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 2.805 -%0,5 -%0,7 %0,7 -%3,7 %11,9

DAX 11.419 %0,0 -%1,6 -%0,8 -%6,8 %8,1

FTSE 7.194 %0,0 -%1,3 %1,7 -%4,2 %6,9

Nikkei 21.379 -%1,4 -%2,5 -%1,5 -%12,6 %5,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91.855 -%5,7 -%11,1 -%12,1 -%8,1 %0,6

Çin 3.023 -%0,3 -%2,8 %2,5 %6,9 %20,9

Hindistan 38.133 %0,2 -%0,5 %6,5 %5,5 %5,9

Endonezya 6.445 %0,1 -%0,8 %0,1 %7,9 %4,1

Rusya 2.487 -%1,0 -%0,7 %0,1 %0,5 %5,0

Brezilya 91.903 -%3,6 -%6,3 -%3,9 %15,8 %4,6

Meksika 42.948 %0,3 -%0,5 %0,3 -%13,2 %3,1

Güney Afrika 56.149 %0,9 -%1,2 %0,3 %0,8 %6,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %3,2 %8,9 %3,1 %22,1 %37,2

EM VIX 19 %5,9 %16,2 %5,6 %0,3 %19,1

MOVE 61 %7,9 %43,4 %30,3 %33,4 %30,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,3288 %0,0 -%1,7 %0,3 -%11,3 %40,3

Brezilya 3,994 %3,1 %5,8 %7,1 -%0,5 %20,7

Güney Afrika 14,5995 %1,3 %2,4 %4,8 %3,4 %17,9

Çin 6,7271 %0,2 %0,5 %0,6 -%2,4 %3,4

Hindistan 68,875 %0,0 %0,1 -%3,3 -%5,1 %7,8

Endonezya 14195 %0,2 %0,0 %1,2 -%4,9 %4,6

CDS *

Türkiye 458,8 44,6 79,4 29,3 -7,2 33,5

Brezilya 181,5 7,9 8,7 10,2 -47,1 3,7

Güney Afrika 213,1 13,2 3,4 21,6 22,7 -4,6

Endonezya 90,6 0,5 -1,3 -13,1 8,6 18,8

Rusya 136,6 6,4 -5,8 5,9 10,1 -6,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,2 0,7 2,1 3,3 0,2 6,5

Brezilya %9,3 0,3 0,6 0,4 -2,3 -0,9

Hindistan %7,3 0,0 0,0 -0,1 -0,7 0,0

Endonezya %7,6 0,0 -0,1 -0,2 -0,5 1,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,7 0,19 0,72 0,88 0,41 a.d.

Brezilya %5,3 0,04 0,02 0,01 -0,44 0,79

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,60

Endonezya %3,9 -0,05 -0,21 -0,33 -0,59 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67,83 -%0,2 -%1,0 %2,2 -%17,0 %1,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,41 -%0,9 -%0,7 %4,3 -%17,6 -%1,7

Altın - USD / oz 1310,4 -%0,3 %0,7 -%0,8 %10,8 %0,1

Gümüş - USD / t oz. 15,239 -%0,9 %0,0 -%2,8 %6,6 -%11,1

Commodity Bureau Index 426,3 %0,1 %1,0 %3,1 %2,4 -%1,4

* 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. 

 

 

 

 

 


