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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devam ediyor olması gerekçesiyle ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet 

Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı. Kararın açıklanmasının ardından Türk lirası dolar karşısında rekor düşük seviyeye 

geriledi ve USDTRY paritesi 5,01 seviyesi üzerini test etti. Türkiye 5y CDS primi ise sert bir şekilde yükselerek 334 seviyesi 

üzerine çıktı.  

▪ FOMC, dün sona eren toplantısı sonucunda beklendiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Toplantı kararı ile 

birlikte yayınlanan toplantı notunda ise, borçlanma maliyetlerini kademeli olarak artırma planının devam ettiği ve faizlerin 

kademeli artırılması ile birlikte ABD ekonomisindeki büyümenin sağlıklı bir hızda ilerleyeceğini görüşünün tekrar edildiğini 

görüyoruz. Fed toplantı kararının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu gördük. 

Endeks, kararın ardından 94,50 – 94,65 seviyeleri arasındaki seyrine devam etti.   

▪ İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 14:00’da açıklanacak. Banka’nın bugünkü toplantısında 

25 bp’lık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu noktada BOE’nin faiz artırımından ziyade, faiz artırımında para politikası 

üyelerinin oy dağılımı ve dolayısı ile bu yıl başka faiz artırımı gelip gelmeyeceği önemli olacak.  

▪ ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer, Başkan Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki 

ürünlere getirilecek %10'luk tarife oranının %25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıkladı. 

▪ ABD'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, ülke çapında petrol stoklarında sürpriz bir artış olduğunu gösterdi. Öte 

yandan, OPEC'in ham petrol üretimi Temmuz ayında, Suudi Arabistan'ın rekor seviyeler yakınında üretim yapması ve 

Rusya'nın iki yıl önce koordineli üretim kısıntıları için kartel ile işbirliği yapmasından bu yana en yüksek seviyelere ulaşması 

ile yükseldi. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş hareketinin sürdüğünü görüyoruz. 2017 Temmuz ayından bu yana 

sürdürmekte olduğu yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran Brent petrolün, düşüş hareketini 70$ seviyesi altına taşıyabileceği 

görüşündeyiz  

▪ Brezilya Merkez Bankası, beklendiği gibi tüm zamanların en düşük seviyesinde bulunan politika faizi niteliğindeki selic faiz 

oranını değiştirmeme kararı aldı. Bankanın %6,50 seviyesindeki Selic faizini değiştirmeme kararını alan Copom olarak bilinen 

para politikası komitesi, son kamyoncu grevinin enflasyonda sadece geçici bir artışa ve ekonomide beklenenden yavaş 

büyümeye neden olacağını belirtti. 

 

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 Temmuz Ayı Yapı PMI Endeksi 11:30 52,8 53,1 

 
Euro Bölgesi Haziran Ayı Aylık ÜFE 12:00 %0,3 %0,8 

 
Euro Bölgesi Haziran Ayı Yıllık ÜFE 12:00 %3,5 %3 

 
İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı 14:00 %0,75 %0,5 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 220K 217K 

 
ABD Haziran Ayı Fabrika Siparişleri 17:00 %0,7 %0,4 

 
ABD Haziran Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri 17:00 - %1 

 
ABD Haziran Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 17:00 - %0,4 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ABD’nin yaptırım açıklamasının ardından TL dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi 

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Brunson'ın serbest 

bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin 

yaptırım getireceğini açıkladı. ABD kanunlarına göre yaptırım listesine alınan kişilerin ABD'deki muhtemel mal varlıkları 

dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurması da yasaklanıyor. 

• Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye ilgili olarak açıkladığı yaptırım 

kararının şiddetle protesto edildiği bildirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada hiçbir amaca hizmet 

etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığının gecikmeksizin aynıyla verileceğini belirtti. 

• Kararın açıklanmasının ardından Türk lirası dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi ve USDTRY paritesi 5,01 

seviyesi üzerini test etti. Türkiye 5y CDS primi ise sert bir şekilde yükselerek 334 seviyesi üzerine çıktı.  

Fed’den toplantı kararı sonrasında dolar endeksinde önemli bir hareketlilik yaratmadı 

FOMC, dün sona eren toplantısı sonucunda beklendiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Toplantı kararı 

ile birlikte yayınlanan toplantı notunda ise, borçlanma maliyetlerini kademeli olarak artırma planının devam ettiği ve faizlerin 

kademeli artırılması ile birlikte ABD ekonomisindeki büyümenin sağlıklı bir hızda ilerleyeceğini görüşünün tekrar edildiğini 

görüyoruz.  

• Ülke ekonomisinin, haziran ayındaki bir önceki toplantıdan bu yana sağlıklı hızda büyümeye ve iş gücü piyasasının 

güçlenmeye devam ettiği vurgulanan metinde, ayrıca tüketici harcamalarının ve yatırımların da gücünü koruduğu 

kaydedildi. 

• Fed'in enflasyona yönelik değerlendirmesi ise, "Hem genel hem gıda ve enerji harici enflasyon %2'ye yakın seyretti." 

şeklinde değiştirildi. Bu cümle bir önceki toplantının metninde, "Hem genel hem gıda ve enerji harici enflasyon %2'ye 

yaklaştı." olarak verilmişti. 

Fed toplantı kararının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu gördük. Endeks, 

kararın ardından 94,50 – 94,65 seviyeleri arasındaki seyrine devam etti.   

• Fed’in bir sonraki toplantısı 26 Eylül’de gerçekleşecek (basın konferansı ile birlikte). Banka’nın Eylül toplantısında faiz 

artırımına gitmesi bekleniyor.   

İngiltere Merkez Bankasından faiz artırımı bekleniyor 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 14:00’da açıklanacak. Banka’nın bugünkü 

toplantısında 25 bp’lık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu noktada BOE’nin faiz artırımından ziyade, faiz artırımında para 

politikası üyelerinin oy dağılımı ve dolayısı ile bu yıl başka faiz artırımı gelip gelmeyeceği önemli olacak.  

İngiltere ekonomisi ve Brexit sürecindeki genel görünümü göz önünde bulundurduğumuzda, BOE’nin faiz artırımlarının 

sterlini değerlendirmekte başarısız olacağı ve sterlinin dolar karşısındaki değer kaybını sürdürebileceği görüşündeyiz.   

• İngiltere’de Brexit Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın istifaları ve Theresa May’in kendi parti milletvekillerinden olan 

desteğinin büyük ölçüde azalmış olması ile birlikte Brexit sürecine yönelik belirsizliklerin büyük ölçüde arttığını 

görüyoruz.  

• Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımlarının İngiltere’nin beklenen büyümeye ulaşmış olmasından ziyade, 

artan enflasyonu kontrol altında tutuma amacıyla gerçekleştiriliyor olması da, sterlindeki değer kazanımlarına sınırlayan 

diğer bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.  

• Dolayısı ile Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin halen daha piyasa gündemini meşgul etmeye devam ediyor olması ile 

birlikte sterlinin dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürebileceğini ve GBPUSD paritesinin önümüzdeki dönem içerisinde 

1,30 seviyelerinin altına gerileyebileceğini düşünüyoruz. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devam ediyor olması gerekçesiyle ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı 

Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından alınan 

karara göre bakanlar Gül ve Soylu ABD’deki mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. Bu kararla, ABD vatandaşlarının Gül ve 

Soylu ile ticaret yapması da yasaklanmış oldu. Kararın açıklanmasının ardından Türk lirası dolar karşısında rekor düşük seviyeye 

geriledi ve USDTRY paritesi 5,01 seviyesi üzerini test etti. Türkiye 5y CDS primi ise sert bir şekilde yükselerek 334 seviyesi üzerine 

çıktı. Bunun yanı sıra, FOMC dün sona eren toplantısı sonucunda beklendiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmezken, 

toplantı metninde de önemli bir değişikliğe gidilmediği görüldü. Bununla birlikte, Fed toplantı kararının açıklanmasının ardından 

dolar endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu gördük. Endeks, kararın ardından 94,50 – 94,65 seviyeleri arasındaki seyrine 

devam etti.  Bu sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesi 4,98’li seviyelerden işlem görüyor. Bu noktada, TL varlıklarına yönelik 

negatif fiyatlamanın devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle kurun, dünkü sert yükseliş hareketinin ardından bir süre sakin 

bir seyir izlemesini, ancak daha sonra yeniden 5 seviyesi üzerini hedef almasını bekliyoruz. USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 4,98 seviyesi civarında işlem görüyor. Kurun rekor seviyeleri yakın seyrediyor olması nedeniyle düşüş hareketlerinde 

destek görevi görebilecek ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek güçlü bir destek / direnç seviyemiz 

bulunmamakta. 

 

 

 

USD/TL 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ağustos 2018 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD  

Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed toplantı kararı sonucunda Baka beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmezken, toplantı 

metninde de piyasada hareketlilik yaratacak denli önemli bir değişikliğe gidilmediğini gördük. Fed toplantı kararının 

açıklanmasının ardından dolar endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu gördük. Endeks, kararın ardından 94,50 – 94,65 

seviyeleri arasındaki seyrine devam etti.  EURUSD paritesi de dün gün içerisinde 1,1655 – 1,1665 seviyeleri arasında yatay bir 

seyir izlemesinin ardından, Asya seansında kısmi satış baskılarına maruz kalarak 1,1650 seviyesine hafif bir gerileme kaydetti. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğimiz üzere EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının 

alt sınırında hareket ediyor. Bu noktada paritenin kanal bünyesindeki yükselişini sürdürmesini beklemekle birlikte, paritenin kanalı 

aşağı yönlü kırma ihtimalini düşük görüyoruz. Bu noktada paritenin kısa vadede, kanalın alt çizgisine denk gelen 1,1640 desteği 

altına gerilemesini beklememekteyiz. Paritenin kısa vadede 1,1640 seviyesi üzerinde tutunmasını ve 1,17 seviyesine doğru 

yükselişe geçmesini bekliyoruz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1650 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1700 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1700 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1750, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. 
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XAU/USD  

Altın fiyatları 1220 seviyesi civarındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed toplantı kararı 

sonucunda Baka beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmezken, toplantı metninde de piyasada hareketlilik yaratacak denli 

önemli bir değişikliğe gidilmediğini gördük. Fed toplantı kararının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki tepkinin oldukça 

sınırlı olduğunu gördük. Endeks, kararın ardından 94,50 – 94,65 seviyeleri arasındaki seyrine devam etti. Altının ise 1215 – 1220 

seviyeleri arasında dalgalandığını gördük. Altının bu sabah saatleri itibariyle 1220 seviyesinin hemen üzerinde hareket ettiğini 

görmekteyiz. Bu noktada altın fiyatlarındaki mevcut satıcılı seyrin 1200 – 1220 aralığında doyum noktasına ulaşacağını ve altının 

bu seviyelerden yönünü yukarı çevirerek düşüş eğilimini sonlandırabileceğini düşünüyoruz.  Dolayısı altındaki mevcut seviyelerin 

kısa – orta vadeli alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1220,44 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1220 seviyesi destek, 1225 seviyesi ise direnç konumunda. 

1225 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1230, 1220 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1216. 
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Piyasalara Genel Bakış  

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,813 -%0.1 -%1.1 %3.2 %1.9 %5.2

DAX 12,737 -%0.5 %1.3 %4.1 -%0.4 -%1.4

FTSE 7,653 -%1.2 -%0.1 %1.4 %2.8 -%0.5

Nikkei 22,747 -%0.6 %0.1 %3.7 -%2.9 -%0.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,211 %0.3 %1.9 %0.5 -%17.7 -%15.7

Çin 2,825 -%2.5 -%4.4 -%0.7 -%20.4 -%16.7

Hindistan 37,522 -%0.2 %1.5 %6.4 %7.0 %10.2

Endonezya 6,033 -%0.2 %1.3 %4.8 -%9.2 -%5.3

Rusya 2,315 -%0.3 %1.4 -%0.2 %1.5 %9.7

Brezilya 79,302 %0.1 -%1.1 %8.9 -%5.6 %3.8

Meksika 49,449 -%0.5 -%0.3 %6.0 -%1.9 %0.2

Güney Afrika 57,400 -%0.1 %1.8 %0.4 -%2.1 -%3.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2.5 %7.0 -%18.3 -%2.4 %19.1

EM VIX 18 %0.7 %3.9 -%13.7 -%10.1 %10.3

MOVE 48 %4.0 %0.2 -%5.4 -%16.3 %3.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.9946 %1.6 %4.6 %8.7 %33.8 %31.5

Brezilya 3.7503 -%0.2 %1.6 -%3.3 %18.3 %13.4

Güney Afrika 13.2207 -%0.4 %0.9 -%3.7 %11.5 %6.8

Çin 6.823 %0.1 %0.8 %3.1 %8.3 %4.9

Hindistan 68.4312 -%0.2 -%0.5 -%0.1 %6.9 %7.1

Endonezya 14440 %0.1 -%0.1 %0.8 %7.6 %6.4

CDS *

Türkiye 333.4 12.0 5.2 16.6 33.9 16.7

Brezilya 216.3 2.8 -6.0 -51.2 26.6 45.1

Güney Afrika 186.8 5.4 4.4 -39.0 19.7 24.7

Endonezya 111.5 0.7 1.1 -26.4 23.6 25.4

Rusya 133.1 1.5 -3.5 -6.1 28.7 34.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.6 -0.2 0.9 1.8 6.9 6.9

Brezilya %11.3 0.1 0.4 -0.4 1.6 1.0

Hindistan %7.7 -0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.4

Endonezya %7.7 0.0 0.0 -0.1 1.5 1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 0.07 0.24 0.43 1.94 a.d.

Brezilya %5.5 0.07 0.09 -0.47 0.76 0.97

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.78 0.66

Endonezya %4.3 0.02 0.09 -0.16 0.64 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 72.39 -%2.5 -%2.1 -%8.9 %3.9 %8.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 67.66 -%1.6 -%2.4 -%8.8 %2.8 %12.0

Altın - USD / oz 1217.9 -%0.5 -%1.1 -%2.9 -%9.4 -%7.0

Gümüş - USD / t oz. 15.452 -%0.7 -%0.5 -%4.0 -%9.9 -%9.9

Commodity Bureau Index 429.28 -%0.9 -%0.8 -%2.2 -%3.2 -%0.7

* 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 itibariyle 

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. 

 

 

 


