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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ TÜİK Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksini 77,5 olarak açıkladı. Böylece bir önceki aya göre %8,5 düşüş kaydederken, seri 

başlangıç tarihiden beri (2007) en düşük değeri işaret etti. 

▪ Yurt dışı basında yer alan haberler, Avrupa Komisyonu’nun gelecek hafta İtalya’nın borçlarını dizginleyememesi nedeniyle 

ülkeye 3,5 milyar euro (4 milyar dolar) ceza vermeyi düşündüğü belirtildi. Avrupa Birliği’nin normal bütçe gözlemleme 

sürecinin bir parçası olan bu adımın, Roma ve Brüksel arasındaki bütçe krizini yeniden ön plana çıkarabileceği belirtiliyor. 

Haberin ardından İtalyan tahvilleri gerilerken, 10 yıllık tahvilin faizi 12 baz puan yükselerek %2,66 seviyesine ulaştı. İtalya'da 

FTSE MIB 30 endeksi ise %0,50 düşerek 20.260,98 puana geriledi.  Haberin ardından euro üzerindeki baskının da arttığını 

ve EURUSD paritesinin 1,12 sınırından 1,1250 seviyesine doğru düşüşe geçtiğini gördük. 

▪ Avrupa Borsaları, İtalya’nın borçları ve bu ülkenin büyüyen bütçe açığına yönelik endişelerin artması üzerine günü düşüşle 

kapattı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,22 azalarak günü 375,90 puandan kapattı. Fransa'da CAC 40 

endeksi %0,44 azalarak 5.313,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de %0,50 düşerek 20.260,98 puana geriledi. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,12 azalarak 7.268,95 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,37 azalarak 

12.027,05 puandan kapandı. 

▪ Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ve Avrupa Komisyonu ve İtalya arasındaki bütçe tartışmalarının yeniden 

alevleneceğine ilişkin artan endişeler ile birlikte gerileyen euro, dolar endeksinin dün 97,95 seviyesi üzerine yükselmesine 

neden oldu.  

▪ Euro Bölgesi'nde ekonomik güven Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde iyileşerek yaklaşık bir yıllık düşüş serisini 

sonlandırdı. Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi 105,1 seviyesinde gerçekleşerek 104'lük beklentiyi geride bıraktı. Veri, 

Nisan ayında 103,9 idi. 

▪ ABD'de Tüketici Güveni Mayıs ayında önceki ayki seviyesi olan 129,2'den 134,1 seviyesine yükseldi. Cari durum güven 

endeksi söz konusu dönemde önceki seviyesi olan 169'dan 175,2 seviyesine yükseldi. Tüketici güveni beklentileri endeksi 

ise 102,7 seviyesinden 106,6 seviyesine tırmandı. 

▪ S&P Case Shiller 20 kentte konut fiyat endeksi Mart ayında %2,68 Ağustos 2012'den beri en yavaş artışını kaydetti. Beklenti 

%2,5’ti. Konut endeksi Mart'ta aylık %0,09 artarak %0,46'lık artış beklentisini yakalayamadı. Ulusal çapta konut fiyat artışı 

yıllık %3,72'ye geriledi. Beklenti %3,8 artış olması yönündeydi. 

▪ Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin Başbakan Theresa May'ın kabul ettiği Brexit anlaşmasını yeniden 

müzakere etmeyeceğini bildirdi. 

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 

 

 

 

-%0,4

-%0,3

-%0,2

-%0,1

%0,0

%0,1

%0,2

%0,3

%0,4

%0,5

AUD CHF JPY GBP EUR

-%1,0

-%0,5

%0,0

%0,5

%1,0

%1,5

%2,0

%2,5

TRY RUB ZAR BRL MXN PLN INR IDR CNY



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Mayıs 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 2 
 

Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Mayıs Ayı İşsizlik Oranı  10:55 %4,9 %4,9 

 
Almanya Mayıs Ayı İşsizlik Değişimi (bin kişi) 10:55 -8 -12 

 
Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu 11:00   

 
ABD Mayıs Richmond Fed İmalat Endeksi 17:00 6 3 
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Makroekonomik Gelişmeler 
AB ve İtalya arasındaki bütçe tartışmaları yeniden ön plana çıkıyor 

Dün yurt dışı basında yer alan haberde, Avrupa Komisyonu’nun gelecek hafta İtalya’nın borçlarını dizginleyememesi 

nedeniyle ülkeye 3,5 milyar euro (4 milyar dolar) ceza vermeyi düşündüğü belirtildi. Avrupa Birliği’nin normal bütçe 

gözlemleme sürecinin bir parçası olan bu adımın, Roma ve Brüksel arasındaki bütçe krizini yeniden ön plana çıkarabileceği 

belirtiliyor. Haberin ardından İtalyan tahvilleri gerilerken, 10 yıllık tahvilin faizi 12 baz puan yükselerek %2,66 seviyesine ulaştı. 

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,50 düşerek 20.260,98 puana geriledi. Haberin ardından euro üzerindeki baskının da 

arttığını ve EURUSD paritesinin 1,12 sınırından 1,1250 seviyesine doğru düşüşe geçtiğini gördük.  

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin, birkaç hafta önce yaptığı açıklamasında, harcamayı artırma ve gerektiği 

takdirde büyümeyi desteklemek ve artan işsizliği durdurmak için AB’nin bütçe ve borç limitlerini açıkça ihlal etme 

tehdidinin ardından, İtalya’daki bütçe tartışmaları yeniden alevlenmişti. Bu hafta içerisinde ise, İtalyan Başbakan 

Yardımcısı Matteo Salvini Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir sonraki bütçenin hazırlanması aşamasında Avrupa Birliği’nin 

taleplerine itiraz edeceklerini söyledi. Salvini partisinin Pazar günkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde zafer kazanmasının 

ardından popülist koalisyonda eli kuvvetlendi. Ayrıca, hatırlayacağımız üzere Avrupa Komisyonu önceki hafta İtalya’nın 2019 

büyüme tahminini %0,1’e düşürmüş, bütçe açığını ise bu yıl GSYİH’nin %2,5’i ve 2020 için %3,5’i olarak gerçekleşeceği 

tahmininde bulunmuştu. AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin %3'ünün, kamu borçlarının da 

GSYH'lerinin %60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin 

mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.  

• AB'nin tahminleri ve Salvini’nin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, İtalya'nın AB'nin kurallarını 

çiğneyebileceğine ve bütçe tartışmalarının yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelerin artmakta olduğunu görüyoruz.  

Bu durum da euro üzerindeki baskının daha da artabileceğini ve hali hazırda bozuk olan küresel algının daha da 

deforme olabileceğini gösteriyor. Eurodaki zayıflamanın da dolar endeksindeki yükselişleri beslediğini göz önünde 

bulundurursak, gelişen ülke para birimlerinin de bu konudan negatif etkilenebileceğini belirtmek gerekir.   
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Piyasalarda, S-400 füze savunma sisteminin teslimatının ertelenebileceğine ilişkin oluşan beklentilerin etkisi ile birlikte Türk 

lirası dolar karşısında sert bir şekilde değer kazanırken, USDTRY paritesi ise dün 6 seviyesi altına gerileyerek 5,9916 seviyesine 

indi. Ancak, küresel risk iştahında ve TL varlıklarına yönelik risk algısında devam eden bozulma ile birlikte TL’deki 

değerlenmenin kalıcı olmadığını gördük. Bu nedenle USDTRY paritesi 6 seviyesi altını test etmesinin hemen ardından yeniden 

yönünü yukarı çevirerek kısa süre içerisinde 6,03 seviyesi üzerine yerleşti.  

TL varlıklarına yönelik olumsuz algısının sürdüğünü görüyoruz. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 523 seviyesi üzerine yükselerek 

Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Bunun yanı sıra, ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin askıya alınması 

ve iki ülke arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ile birlikte küresel bazda riskli varlıklara yönelik talebin de önemli ölçüde 

düştüğünü gözlemliyoruz. Öyle ki, ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,24 ile Eylül 2017’den bu yana en düşük seviyesine inerken, dolar 

endeksi ise artan belirsizlik ve eurodaki düşüş ile birlikte 98 seviyesine doğru yükselişini sürdürdü. Dolayısı ile, negatif risk algısı 

nedeniyle, USDTRY paritesinin 6 seviyesi altında kalıcılık sağlamasının zor olduğunu düşünmekteyiz. Teknik göstergeler de, 6 

seviyesi altındaki hareketlerin alım fırsatı verebileceğini ve paritenin bugün içerisinde 6 – 6,06 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğini işaret ediyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise Almanya Mayıs Ayı İşsizlik Oranı 

ve ABD Mayıs Richmond Fed İmalat Endeksi verileri ile Türkiye saatiyle 11:00’da açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası 

Finansal İstikrar Raporu takip edilecek.  
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EUR/USD 

Dün yurt dışı basında yer alan haberde, Avrupa Komisyonu’nun gelecek hafta İtalya’nın borçlarını dizginleyememesi nedeniyle 

ülkeye 3,5 milyar euro (4 milyar dolar) ceza vermeyi düşündüğü belirtildi. Avrupa Birliği’nin normal bütçe gözlemleme sürecinin 

bir parçası olan bu adımın, Roma ve Brüksel arasındaki bütçe krizini yeniden ön plana çıkarabileceği belirtiliyor. atırlayacağımız 

üzere İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin, birkaç hafta önce yaptığı açıklamasında, harcamayı artırma ve gerektiği 

takdirde büyümeyi desteklemek ve artan işsizliği durdurmak için AB’nin bütçe ve borç limitlerini açıkça ihlal etme tehdidinin 

ardından, İtalya’daki bütçe tartışmaları yeniden alevlenmişti. 

İtalya'nın AB'nin kurallarını çiğneyebileceğine ve bütçe tartışmalarının yeniden tırmanabileceğine ilişkin artan endişeler ile 

birlikte euronun dün satış baskılarına maruz kaldığını, eurodaki geri çekilmenin ise dolar endeksini yukarı yönlü desteklediğini 

gördük. Eurodaki gerileme ve dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte EURUSD paritesi ise 1,12 sınırından 1,1150 seviyesine 

doğru düşüşe geçti.  

Bugün Almanya Mayıs Ayı İşsizlik Oranı ve ABD Mayıs Richmond Fed İmalat Endeksi verileri ile Türkiye saatiyle 11:00’da 

açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. 
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XAU/USD  

Yurt dışı basında yer alan haberler, Avrupa Komisyonu’nun gelecek hafta İtalya’nın borçlarını dizginleyememesi nedeniyle 

ülkeye 3,5 milyar euro (4 milyar dolar) ceza vermeyi düşündüğü belirtildi. Bununla birlikte, küresel piyasalarda artan güvenli 

liman talebi ve Avrupa Komisyonu ve İtalya arasındaki bütçe tartışmalarının yeniden alevleneceğine ilişkin artan endişeler ile 

birlikte gerileyen euro, dolar endeksinin dün 97,95 seviyesi üzerine yükselmesine neden oldu. Dün dolar endeksinde oluşan 

yükseliş hareketi nedeniyle ons altın kısmi satış baskılarına maruz kalarak 1276’lı seviyelere gerilese de, küresel piyasalarda 

artan güvenli liman talebi nedeniyle altındaki düşüşün kalıcı olmadığını gördük. Bununla birlikte kayıplarının bir kısmını kısa 

süre içerisinde telafi eden altın, yeniden 1280 seviyesi üzerine yükseldi.   

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1280 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Teknik göstergeler yükseliş eğiliminin 

sürebileceğini ve altının kısa vadede 1300 seviyesini hedef alabileceğini işaret ederken, temel görünümün de teknik analizi 

doğruladığı görülüyor. Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere küresel merkez bankalarının tonlarını yumuşatarak 

ekonomilerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki 

siyasi gerilimin yarattığı güvenli liman talebi ve majör merkez bankalarının altın alımlarına devam ediyor olması gibi faktörler, 

altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte, güvenli liman talebinin önümüzdeki 

dönemde yeniden güçleneceğini ve altın fiyatlarının tekrardan 1300 seviyesi üzerine yerleşebileceğini öngörmekteyiz. 

Bugün Almanya Mayıs Ayı İşsizlik Oranı ve ABD Mayıs Richmond Fed İmalat Endeksi verileri ile Türkiye saatiyle 11:00’da 

açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu 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 2.802 -%0,8 -%1,3 -%4,8 %2,4 %11,8

DAX 12.027 -%0,4 -%1,0 -%2,4 %6,5 %13,9

FTSE 7.269 -%0,1 -%0,6 -%2,3 %3,3 %8,0

Nikkei 21.260 -%1,2 -%1,3 -%5,6 -%5,6 %5,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 86.778 %1,4 %1,7 -%8,2 -%8,8 -%4,9

Çin 2.910 -%0,1 %0,5 -%5,1 %13,2 %16,6

Hindistan 39.750 -%0,1 %1,5 %1,6 %9,7 %10,0

Endonezya 6.033 %1,0 %2,6 -%5,2 -%0,2 -%1,6

Rusya 2.610 -%0,9 -%0,3 %1,6 %8,8 %10,1

Brezilya 96.393 %1,6 %2,0 %0,2 %7,4 %9,7

Meksika 42.208 -%0,7 -%2,3 -%6,1 %0,7 %1,4

Güney Afrika 54.432 -%0,1 -%2,0 -%7,2 %5,2 %3,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 18 a.d. %17,1 %37,5 -%5,4 %58,5

EM VIX 21 a.d. %6,2 %33,9 -%20,1 %29,9

MOVE 62 a.d. %11,6 %25,0 %21,7 %32,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0316 -%0,5 -%0,3 %1,6 %15,5 %58,8

Brezilya 4,0253 -%0,4 -%0,3 %2,4 %4,4 %21,7

Güney Afrika 14,7346 %2,1 %2,4 %2,4 %7,0 %19,0

Çin 6,9102 %0,2 %0,1 %2,7 -%0,6 %6,2

Hindistan 69,6837 %0,3 -%0,1 -%0,5 -%1,3 %9,1

Endonezya 14377 %0,0 -%0,7 %1,3 -%1,0 %6,0

CDS *

Türkiye 517,5 a.d. a.d. 28,0 -86,9 103,8

Brezilya 179,3 -1,1 0,1 5,4 -60,1 31,0

Güney Afrika 196,1 a.d. a.d. 6,1 -58,4 9,2

Endonezya 109,2 1,8 2,4 8,8 -44,8 28,8

Rusya 127,1 a.d. a.d. 1,4 -38,5 0,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19,7 0,0 0,5 1,4 2,8 8,0

Brezilya %8,6 -0,2 -0,1 -0,3 -1,4 -1,6

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

Endonezya %8,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 1,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,3 a.d. 0,26 0,11 0,54 a.d.

Brezilya %5,1 a.d. -0,03 -0,17 -0,41 0,51

Güney Afrika %4,7 -0,06 -0,11 -0,15 -0,43 0,20

Endonezya %3,9 a.d. -0,05 -0,04 -1,02 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70,11 %0,0 -%2,9 -%2,8 %19,3 %4,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,14 a.d. -%6,1 -%6,6 %17,6 -%2,1

Altın - USD / oz 1277,1 a.d. %0,3 -%0,6 %4,4 -%2,5

Gümüş - USD / t oz. 14,281 a.d. -%0,6 -%4,8 -%0,3 -%16,7

Commodity Bureau Index 417,42 a.d. %0,9 -%1,2 %1,0 -%3,5

* 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. 

 

 

 

 

 


