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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Asya seansında Çin’den gelen Haziran ayı PMI verileri piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerçekleşme gösterirken, 50 

eşik seviyesi üzerindeki konumunu korudu. Buna göre İmalat PMI Endeksi Haziran ayında 50,9 ile 50,5 olan piyasa 

beklentisinin üzerinde gelirken, Hizmet PMI Endeksi ise 54,4 ile 53,6 olan beklentinin üzerinde bir gerçekleşme 

kaydetti. Bileşik PMI Endeksi ise 54,2 oldu.  

▪ Bugün Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde 

koronavirüs uygulamalarına ilişkin düzenlenecek olan toplantıda sunum yapacak ve Komite üyelerinin sorularını 

yanıtlayacaklar. Başkan Powell bugün Türkiye saatiyle 19:30’da gerçekleştireceği sunumun metni dün itibarıyla 

yayınlandı. Burada özellikle soru cevap kısmı yakından takip edilecek. 

▪ ABD'de, Bekleyen Konut Satışları Mayıs ayında aylık bazda %44,3 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetti. 

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana düşüş gösteren ve Mayıs ayında toparlanarak bir dipten dönüş 

sinyali veren veriye ilişkin piyasa beklentisi, %18,9’luk bir artış yaşanması yönündeydi. 

▪ San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, karantinalardan sonra dünyanın en büyük ekonomisinin yeniden açılmasının 

ardından toparlanmayı yargılamak için çok erken olduğunu bildirdi.  Daly, artan vaka yüklerini ve ekonomik verileri 

dikkatle izlediğini belirterek "Bunlar sudaki ayak izleri ve bunun nasıl şekillendiğini göreceğiz," dedi. 

▪ Dün 97 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden dolar endeksi, öğle saatlerinde 97,65 seviyesine doğru 

gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketinin ardından  günü yataya yakın bir seyirle tamamladı. Dar bir bant içerisinde 

hareket etmeye devam eden USDTRY paritesi ise yeni haftanın ilk işlem gününde 6,8470 – 6,8585 seviyeleri arasında 

yatay bir seyir izledi.  

▪ Haftanın ilk işlem gününde 1,12 – 1,13 bandındaki hareketini koruyan EURUSD paritesi, günü yükselişle tamamladı.  

▪ Dün 1765 – 1775 seviyeleri arasında hareket eden ons altın, iki günlük yükseliş hareketinin ardından günü sınırlı bir 

gerileme ile kapattı. Ons altındaki yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 1780 direncinin aşılıp aşılamayacağını 

yakından takip edeceğiz.  

▪ ABD ve Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa’da gösterge endeks Stoxx Europe 

600 %0,44 artışla 359,89 puana çıktı. ABD’de ise Dow Jones endeksi %2,32 artışla 25.595,05 puana yükseldi. S&P 500 

endeksi %1,46 kazançla 3.053,10 puana ve Nasdaq endeksi %1,20 yükselişle 9.874,15 puana çıktı. 

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 

 
İngiltere 1Ç20 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 09:00 -%2 -%2 

 
İngiltere 1Ç20 GSYİH Çeyreklik Yıllık Oranı 09:00 -%1,6 -%1,6 

 
Euro Bölgesi Haziran Öncü Aylık TÜFE 12:00 %0,2 -%0,1 

 
Euro Bölgesi Haziran Yıllık TÜFE 12:00 %0,2 %0,1 

 
Euro Bölgesi Haziran Öncü Yıllık Çekirdek TÜFE 12:00 %0,8 %0,9 

 
ABD Haziran Conference Board Tüketici Güven Endeksi 17:00 90,5 86,6 

 

Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in Temsilciler 

Meclisi Sunumu 
19:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler 

Komitesi’nde sunum yapacak ve Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacak 

Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde sunum 

yapacak ve Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Başkan Powell bugün Türkiye saatiyle 19:30’da gerçekleştireceği 

sunumun metni dün itibarıyla yayınlandı. Sunumunda öne çıkan başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Powell sunumunda, ekonominin önündeki yolun olağanüstü bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına 

alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirtirken, insanların faaliyetlerde bulunmanın güvenli olduğuna emin olana 

kadar tam bir toparlanmanın mümkün olmadığını ifade etti.  

• Koronovirüs salgını ve buna karşı alınan önemlerin etkisiyle mart ayı itibarıyla ekonomik faaliyette keskin bir düşüş 

yaşandığını anımsatan Powell, GSYİH’nın bu yılın ikinci çeyreğinde büyük olasılıkla rekor seviyede düşüş göstereceğini 

kaydetti.  

• Birçok işletmenin kapılarını açtığını, işe alımların ve harcamaların arttığını belirten Powell, istihdamın yükseldiğini e tüketici 

harcamalarının Mayıs ayında güçlü bir şekilde toparlandığını ifade etti. Önemli bir yeni aşamaya girildiğinin altını çizen 

Powell, bunun beklenenden daha çabuk gerçekleştirdiklerini belirtti. Powell, ekonomideki bu toparlanmanın virüsü kontrol 

altında tutma ihtiyacı gibi yeni zorluklar sunduğunu da vurguladı.  

• Ekonominin önündeki yolun hükümetin toparlanmayı destekleyecek politika eylemlerine de bağlı olduğunun altını 

çizen Powell, salgının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, mart ayında politika faizi oranını sıfıra 

indirdiklerini ve ekonomin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini 

başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı planladıklarını ifade etti.  

• Powell, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in bu zamana kadar attığı adımları hatırlatarak, gelişmeleri 

yakından izleyeceklerini ve bankanın hedeflerini desteklemek için planlarını uygun bir şekilde ayarlamaya hazır 

olduğunu kaydetti. 

Bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki yapılacak olan sunumun ardından gerçekleşecek soru-

cevap kısmı yakından takip edilecek.   
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün 97 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden dolar endeksi, öğle saatlerinde 97,65 seviyesine doğru gerçekleştirdiği sert 

yükseliş hareketinin ardından günü yataya yakın bir seyirle tamamladı. Dar bir bant içerisinde hareket etmeye devam eden 

USDTRY paritesi ise yeni haftanın ilk işlem gününde 6,8470 – 6,8585 seviyeleri arasında yatay bir seyir izledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8510 seviyesinden işlem görüyor. USDTRY paritesi son iki haftadır 6,8350 – 6,86 

seviyeleri arasında yatay bir seyir izliyor. Kurdaki bu bant hareketinin etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Her ne kadar 

geçtiğimiz iki haftalık süreçte USDTRY paritesi birkaç defa 6,86 seviyesi üzerini test etmiş olsa da, bu seviyeyi yukarı yönlü 

kırmayı başaramadı.  Bu sabah saatlerindeki görünüme baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir seyrin 

olduğunu görmekteyiz. Türk lirası ise gelişen ülke para birimleri arasında orta sıralarda yer alıyor. Dolar endeksi ise 97,50 

seviyesinden işlem görüyor. Teknik formasyonlar ve göstergeler USDTRY paritesinin kısa vadede 6,8350 – 6,86 seviyeleri 

arasındaki bant hareketini sürdürebileceğini işaret ediyor. Kurda yaklaşık son iki haftadır etkili olan 6,8350 – 6,86 işlem bandının 

alt ve üst sınırlarında bir kırılma yaşanmadıkça kurda sert bir hareketlenme görmeyi beklememekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Dış Ticaret verileri açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı verileri, 

Euro Bölgesi Haziran TÜFE verileri ve ABD Haziran Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed 

Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde koronavirüs 

uygulamalarına ilişkin düzenlenecek olan toplantıda sunum yapacak ve Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacaklar. Burada 

özellikle soru cevap kısmı yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Haftanın ilk işlem gününde 1,12 – 1,13 bandındaki hareketini koruyan EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,1290 seviyesine kadar 

yükseldi. Öğle saatlerinde 1,1290 seviyesini test etmesinin ardından, dolar endeksinde etkili olan yukarı yönlü eğilim ile birlikte 

kazançlarının bir kısmını geri veren parite, akşam saatlerinde doğru 1,1220 seviyesine geriledi. Yine de, dün öğle saatlerinde 

yaşadığı geri çekilme hareketine rağmen ERUUSD paritesi, yeni haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1240 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler paritenin bugün 

içerisinde 1,12 – 1,13 seviyeleri arasındaki hareketini sürdürebileceğini işaret ediyor.  Uzun vadeli teknik görünüme 

baktığımızda ise, paritenin aylık grafiğinde oluşturmuş olduğu ve Mayıs 2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını 

Haziran ayı itibarıyla yukarı yönlü kırmış olduğunu görmekteyiz. EURUSD paritesindeki bu kanal kırılması, paritenin 1,1150 

seviyesi altına inmekte zorlanabileceğinin ve uzun vadede paritede yukarı yönlü eğilimlerin daha ön planda olabileceğinin 

sinyalini veriyor. Dolayısı ile teknik formasyon ve göstergelerin ürettikleri sinyalleri göz önünde bulundurarak EURUSD 

paritesindeki mevcut düşüş eğiliminin sınırlı kalabileceği ve paritenin önümüzdeki dönemde 1,15 seviyesini hedef alabileceği 

görüşündeyiz. 1,1150 seviyesinin ise aşağı yönlü hareketlerde güçlü bir teknik destek konumunda olduğunu görüyoruz.  

Bugün yurt dışında İngiltere 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı verileri, Euro Bölgesi Haziran TÜFE verileri ve ABD Haziran Conference 

Board Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin bugün Temsilciler 

Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde koronavirüs uygulamalarına ilişkin düzenlenecek olan toplantıda sunum yapacak ve 

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacaklar. Burada özellikle soru cevap kısmı yakından takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dün 1765 – 1775 seviyeleri arasında hareket eden ons altın, iki günlük yükseliş hareketinin ardından günü sınırlı bir gerileme ile 

kapattı. Dün 97 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden dolar endeksi, öğle saatlerinde 97,65 seviyesine doğru 

gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketinin ardından günü yataya yakın bir seyirle tamamladı. Dolar endeksinin öğle saatlerinde 

gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi, ons altının günü sınırlı da olsa bir düşüşle kapamasında etkili oldu.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1771 seviyesinden işlem görüyor. Genel görünüme baktığımızda ons altındaki geri çekilmelerin 

sınırlı kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları geçtiğimiz hafta 

Cuma günkü yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Kanal kırılması sonrasında 

geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 1779 seviyesi üzerini test eden ons altında yükseliş potansiyelinin korunduğunu görüyoruz. 

Teknik göstergelerin ürettiği sinyalleri göz önünde bulundurduğumuzda altın fiyatlarının kısa vadede 1750 – 1780 seviyeleri 

arasında hareket etmesini bekliyoruz. Altındaki yükseliş hareketinin sürmesi açısından 1780 direncinin aşılması büyük önem 

taşıyor. Dolayısı ile bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. 1780 seviyesinin aşılması durumunda 1800 seviyesinin bir sonraki 

hedef haline gelmesi söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışında İngiltere 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı verileri, Euro Bölgesi Haziran TÜFE verileri ve ABD Haziran Conference 

Board Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin bugün Temsilciler 

Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde koronavirüs uygulamalarına ilişkin düzenlenecek olan toplantıda sunum yapacak ve 

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacaklar. Burada özellikle soru cevap kısmı yakından 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 3,053 %1.5 -%2.1 %0.3 -%5.5 -%5.5

DAX 12,232 %1.2 -%0.3 %5.6 -%7.7 -%7.7

FTSE 6,226 %1.1 -%0.3 %2.5 -%17.5 -%17.5

Nikkei 21,995 %1.7 -%0.8 %2.2 -%5.5 -%5.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 115,843 %1.0 %0.6 %9.8 %1.2 %1.2

Çin 2,962 %0.6 %0.4 %4.4 -%2.3 -%2.3

Hindistan 34,962 %0.6 -%0.8 %8.4 -%14.8 -%14.8

Endonezya 4,902 %0.4 %0.9 %3.5 -%21.9 -%21.9

Rusya 2,768 %0.2 %0.3 %1.2 -%9.1 -%9.1

Brezilya 95,735 %2.0 %0.4 %9.5 -%17.2 -%17.2

Meksika 37,769 %0.9 -%0.9 %4.6 -%13.3 -%13.3

Güney Afrika 54,142 %0.9 -%0.2 %7.2 -%5.2 -%5.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 32 -%8.5 %0.0 %15.5 %136.6 %130.6

EM VIX 30 -%6.2 %0.1 %1.8 %86.4 %75.7

MOVE 53 %3.4 -%1.8 %2.7 -%4.2 -%9.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.8549 -%0.1 %0.1 %0.5 %15.2 %15.2

Brezilya 5.4045 -%1.5 %2.9 %1.3 %33.5 %34.1

Güney Afrika 17.2738 -%0.1 -%0.3 -%1.6 %23.1 %23.4

Çin 7.0811 a.d. %0.2 -%0.8 %1.2 %1.7

Hindistan 75.5813 -%0.1 -%0.6 %0.0 %5.9 %5.9

Endonezya 14245 %0.2 %0.7 -%2.5 %2.1 %2.7

CDS *

Türkiye 497.5 2.8 16.1 a.d. a.d. 115.5

Brezilya 264.2 -3.1 6.1 -30.7 166.1 50.5

Güney Afrika 309.9 2.7 19.4 -60.2 238.4 4.8

Endonezya 135.5 4.9 5.6 -51.0 a.d. a.d.

Rusya 110.3 8.1 8.9 a.d. a.d. 58.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13.2 0.0 0.2 -1.0 0.8 1.0

Brezilya %7.3 a.d. 0.4 a.d. 0.3 -3.0

Hindistan %5.9 0.0 0.0 0.1 -0.6 -0.7

Endonezya %7.2 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.7 0.04 0.17 -0.59 0.61 0.61

Brezilya %4.9 0.00 -0.02 -0.08 1.21 1.21

Güney Afrika %4.5 0.05 0.28 -0.38 0.64 0.64

Endonezya %2.6 0.00 0.03 -0.01 -0.29 -0.29

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41.71 %1.7 -%3.2 %18.1 -%38.8 -%36.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 39.7 %3.1 -%1.9 %11.9 -%35.7 -%35.0

Altın - USD / oz 1781.2 %0.5 %1.4 %2.6 %17.7 %16.9

Gümüş - USD / t oz. 17.98 -%0.3 %0.4 -%2.8 %0.7 %0.3

Commodity Bureau Index 358.93 %0.0 -%1.1 -%2.2 -%10.5 -%10.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

(0 324) 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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

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

(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 4646

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


