
Global Piyasalar Bülteni 
3 Haziran 2019 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan İmalat PMI verileri takip edilecek. 

Yurt içinde ise TÜİK saat 10:00’da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Foreks tarafından açıklanan anket sonuçlarına 

göre Mayıs ayında TÜFE artışının %1,3 olması bekleniyor. Kurum tahminimiz ise %1,25. Beklentilerimiz doğrultusunda bir 

gerçekleşme olması durumunda yıllık enflasyonunun %19,5’den %19,1’e gerilemesi beklenir. Mayıs ayında bir süredir 

enflasyon baskı yaratan işlenmemiş gıda tarafının nispeten daha destek verici nitelikte olduğu görülebilir.  

▪ Türkiye 1Ç19 GSYİH verileri yıllık olarak %2,6 oranında bir daralmaya işaret etti. Bunun yanında çeyreklik dönem 

çerçevesinde ise üç çeyrek üst üste daralma kaydettikten sonra %1,3 oranında bir büyüme kaydedilmiş oldu. 

▪ Petrol fiyatları, Nisan ayı zirvesinin ardından ABD – Çin ticaret tartışmasının sertleşmesiyle %19'dan fazla düştü. ABD 

Başkanı Donald Trump'ın Meksika'yı ABD'ye yasa dışı göçmenler nedeniyle tehdit etmesi halihazırda kötümser olan küresel 

ticaret beklentilerini olumsuz etkiledi. Bununla birlikte Brent petrol varil başına 61,50$ seviyesi altına inerek Şubat başından 

bu yana en düşük seviyesine inerken, Kasım 2018’den bu yana en sert haftalık düşüşünü gerçekleştirdi. Ham petrol ise varil 

başına 52,07$ seviyesine geriledi. 

▪ Çin Devlet Konseyi, “Çin – ABD Ticaret Gerilimi Hakkında Çin’in Tutumu” başlığıyla yayınladığı “Beyaz Kitap” isimli raporda, 

ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçladı. Raporda, ABD'nin 

Çin'e karşı sürdürdüğü ticari gerginliğin ülke çıkarlarına ve küresel çıkarlara zarar verdiği ve ABD’nin Çin – ABD ticaret 

müzakerelerinde kendisiyle çeliştiği ve samimi olmadığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu 

yana ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan gerilim, ilave gümrük tarifeleri ve müzakerelerin ele alındığı raporda, Beyaz 

Saray, ticaret müzakerelerinde iki tarafın vardığı konsensüse uymamakla suçlandı.  

▪ Piyasalarda, ticaret savaşlarının yarattığı tahribat nedeniyle Fed’in bu yıl içerisinde faiz indireceğine ilişkin beklentiler arttı. 

Opsiyon fiyatlarından türetilen olasılıklara bakıldığında piyasalarda Temmuz ayında bir faiz indirimi olması olasılığının %55, 

Eylül ayında bir indirim olabileceği olasılığının %79, Ekim ve Aralık aylarında ise faiz indirilebileceği ihtimalinin sırasıyla 

%88,6 ve %96 olarak fiyatlandığı görülüyor. Bununla birlikte dolar endeksinin de sert satış baskılarına maruz kaldığını 

görüyoruz. Endeks Cuma günü 98 seviyesi üzerinden düşüşü geçerek 97,60 seviyesine kadar geriledi.  

▪ Küresel piyasalarda risk algısındaki bozulmanın devam etmesi ile birlikte güvenli liman talebinin de arttığı görülüyor. 

Bununla birlikte ons altın fiyatları, piyasalarda artan risk iştahı ve dolar endeksinde görülen sert satış baskıları ile birlikte, 

beklediğimiz üzere yeniden 1300 seviyesi üzerine yerleşti. Altın bu sabah saatlerinde 1312 seviyesi üzerini test ederek Mart 

ayından bu yana en yüksek seviyesine 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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Makroekonomik Gelişmeler 
Çin Devlet Konseyi, Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçladı 

ABD’nin 200 milyar dolarlık ithalat üzerindeki gümrük vergisini %10’dan %25’e çıkarma kararı Cumartesi günü 

itibarıyla uygulamaya kondu. ABD Cumartesi günü itibariyle, limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin malları üzerinden 

%25'lik vergi almaya başladı. Bunun yanı sıra, hatırlayacağımız üzere Çin, 11 Mayıs'ta 60 milyar dolar tutarında ABD menşeili 

ürünlere %5'den %25'e kadar ilave gümrük tarifesi uygulanması kararını açıklamıştı. Çin’in bu uygulaması da  Cumartesi günü 

itibarıyla yürürlüğe girdi. İki ülke arasındaki ticaret savaşının ve karşılıklı tehditkâr açıklamaların sürüyor olması, küresel risk 

algısı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu da, TL gibi gelişen ülke para birimleri üzerindeki kırılganlığı devam 

edebileceğini işaret ediyor. İki ülkenin ek gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir rapor yayınlayan Çin 

Devlet Konseyi, “Çin – ABD Ticaret Gerilimi Hakkında Çin’in Tutumu” başlığıyla yayınladığı “Beyaz Kitap” isimli raporda, ABD ile 

ticaret müzakerelerine ilişkin Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçladı. Çin Devlet Konseyi raporda, 

Trump yönetimini; konsensüsü bozmak, kendisiyle çelişmek, samimiyet göstermemek ve Çin’i sorumsuzca eleştirmekle suçladı.  

• Raporda, ABD'nin Çin'e karşı sürdürdüğü ticari gerginliğin ülke çıkarlarına ve küresel çıkarlara zarar verdiği ve ABD’nin 

Çin – ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çeliştiği ve samimi olmadığı belirtildi.  

• ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan gerilim, ilave 

gümrük tarifeleri ve müzakerelerin ele alındığı raporda, Beyaz Saray, ticaret müzakerelerinde iki tarafın vardığı 

konsensüse uymamakla suçlandı. "Bir ticaret savaşı istemiyoruz ancak bir savaştan da korkmuyoruz." ifadesinin yer 

aldığı raporda, Pekin yönetimi, ticaret anlaşmasının eşit şartlarda karşılıklı çıkarlara uygun olması gerektiğinin altını 

çizdi.  

• Raporda ayrıca, ABD hükümetinin taleplerinin sürekli arttığı, zorba tavırlar ve baskı araçlarıyla makul olmayan şekilde 

ısrarla daha fazlasını istediği, durmadan gümrük tarifelerini artırdığı ve anlaşma metnine Çin’in egemenliğine müdahale 

edecek zorlayıcı talepler yazdığına dikkati çekilerek, bu taleplerin iki taraf arasında zamanla çözülemeyecek ihtilaflara 

neden olabileceği uyarısında bulunuldu. 

ABD – Çin arasında devam etmekte olan anlaşmazlık ve her iki cepheden de gelen sert ve tehditkâr açıklamalar, 

küresel ticaret hacminin önemli ölçüde daralma kaydedeceğine yönelik endişeleri artırarak küresel borsalarda sert 

satışlar yaşanmasına ve piyasada riskli varlıkların değer kaybederek güvenli liman talebinin önemli ölçüde artmasına 

neden oluyor. ABD – Çin arasındaki gerilimin yanı sıra, ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta Meksika ile ilgili yaptığı 

açıklamalar da küresel ticaret ve büyümeye yönelik olumsuz beklentileri daha da artırmıştı. Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı 

Trump en son Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için Meksika’ya, 10 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 

%5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıklamış ve söz konusu açıklaması sonrasında otomotiv üreticilerinin 

hisselerinde sert düşüşler yaşanmıştı. Bu noktada gerek ABD’den gerekse de Çin’den gelen açıklamalar, ticaret savaşlarının 

sürebileceğini işaret etmekte. Küresel risk iştahı üzerinde baskı yaratan ticaret anlaşmazlığı konusunun gündemde yer tutmaya 

devam etmesi, riskli varlıklar ve dolayısı ile gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskının artmasına ve güvenli liman 

görünümlü varlıkların değer kazanmasına neden olabilir.  
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Mayıs Ayı (Nihai) Markit İmalat PMI Endeksi 10:55 44,3 44,3 

 
Euro Bölgesi Mayıs Ayı (Nihai) Markit İmalat PMI Endeksi 11:00 47,7 47,7 

 
İngiltere Mayıs Ayı (Nihai) Markit İmalat PMI Endeksi 11:30 52,4 53,1 

 
ABD Mayıs Ayı (Nihai) Markit İmalat PMI Endeksi 16:45 50,8 50,6 

 
ABD Mayıs Ayı ISM İmalat PMI Endeksi 17:00 53 52,8 

 
ABD Nisan Ayı Aylık İnşaat Harcamaları 17:00 0,5 -0,9 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin sürmesi ve ABD’nin geçtiğimiz hafta Meksika’ya 10 Haziran’dan itibaren geçerli olmak 

üzere %5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıklaması ile birlikte küresel piyasalardaki risk algısında görülen 

bozulma büyük ölçüde hızlandı. Piyasalarda, ticaret savaşlarının yarattığı tahribat nedeniyle Fed’in bu yıl içerisinde faiz 

indireceğine ilişkin beklentiler arttı. Opsiyon fiyatlarından türetilen olasılıklara bakıldığında piyasalarda Temmuz ayında bir faiz 

indirimi olması olasılığının %55, Eylül ayında bir indirim olabileceği olasılığının %79, Ekim ve Aralık aylarında ise faiz 

indirilebileceği ihtimalinin sırasıyla %88,6 ve %96 olarak fiyatlandığı görülüyor. Bununla birlikte dolar endeksinin de sert satış 

baskılarına maruz kaldığını görüyoruz. Endeks Cuma günü 98 seviyesi üzerinden düşüşü geçerek 97,60 seviyesine kadar 

geriledi. Dolar endeksindeki sert satış baskısı ile birlikte Cuma günü düşüş hareketini sürdüren USDTRY paritesi, 5,92 

seviyesinden 5,82’lere kadar geriledi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,85 seviyesi civarında seyrediyor. ABD – Türkiye ilişiklerinin düzeleceğine yönelik olumlu 

beklentiler ve dolar endeksindeki sert satış baskısı ile birlikte Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerine gerileyen kur, düşüş 

eğilimini korumakta. Teknik göstergeler kurun kısa vadede 5,82 – 5,90 seviyeleri arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, USDTRY paritesinin 6 seviyesi altındaki hareketlerinin kalıcı olmasını beklemediğimizi ve bu 

bölgedeki seyrin önümüzdeki dönemde alım fırsatı oluşturabileceğini belirtmiştik. Küresel risk algısındaki bozulma, gelişmekte 

olan ülke para birimlerine yönelik negatif risk algısı ve artan güvenli liman talebi ile birlikte söz konusu beklentimizi 

korumaktayız.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan İmalat PMI verileri takip edilecek. Yurt 

içinde ise TÜİK saat 10:00’da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Foreks tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre 

Mayıs ayında TÜFE artışının %1,3 olması bekleniyor. Kurum tahminimiz ise %1,25. Beklentilerimiz doğrultusunda bir 

gerçekleşme olması durumunda yıllık enflasyonunun %19,5’den %19,1’e gerilemesi beklenir. Mayıs ayında bir süredir enflasyon 

baskı yaratan işlenmemiş gıda tarafının nispeten daha destek verici nitelikte olduğu görülebilir. 
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EUR/USD 

Piyasalarda, ticaret savaşlarının yarattığı tahribat nedeniyle Fed’in bu yıl içerisinde faiz indireceğine ilişkin beklentiler artarken, 

dolar endeksi Cuma günü 98 seviyesi üzerinden düşüşü geçerek 97,60 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinde görülen sert 

satış baskısı ile birlikte hızlı bir yükseliş gerçekleştiren EURUSD paritesi ise 1,1140 seviyesi altından 1,12 sınırına kadar tırmandı. 

Ancak, EURUSD paritesi, 1,12 seviyesini aşamaması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1175 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, 1,12 seviyesinin önemli bir 

direnç teşkil ettiğini görüyor. Bunun yanında, euro üzerindeki baskı da paritenin 1,12 seviyesini aşamamasının temel nedenleri 

arasında yer alıyor. Brexit sürecine ilişkin artan belirsizlikler, İtalya’da Başbakan Salvini’nin AB’nin bütçe ve borç limitlerini açıkça 

ihlal etme tehdidinin ardından yeniden alevlenen bütçe tartışmaları ve Euro Bölgesinde ekonomisinde görülen zayıflık gibi 

faktörler de euro üzerinde baskı yaratan faktörlerin başında geliyor. Söz konusu riskler ile birlikte EURUSD paritesindeki satıcılı 

seyrin devam edebileceği görüşündeyiz. Teknik görünüme baktığımızda, kısa vadeli gösterge ve fiyat grafiğinde oluşan 

formasyonların, paritedeki mevcut geri çekilmenin 1,11 seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ettiğini görmekteyiz. 

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan İmalat PMI verileri takip edilecek. 
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XAU/USD  

Altın analizlerimizde; Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere küresel merkez bankalarının tonlarını yumuşatarak 

ekonomilerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin yarattığı güvenli liman talebi 

ve majör merkez bankalarının altın alımlarına devam ediyor olması gibi faktörlerin altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı 

kalmasına neden olabileceğini sıklıkla ifade ediyorduk. Bunun yanı sıra, 1300 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmasını 

beklemediğimizi ve bu seviye altındaki hareketlerin önümüzdeki dönemde alım fırsatı verebileceğini belirtiyorduk. ABD – Çin 

arasındaki ticaret geriliminin tırmanması ve ABD’nin Meksika’ya 10 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere %5 gümrük vergisi 

uygulamaya başlayacaklarını açıklaması ile birlikte küresel piyasalardaki güvenli liman talebi büyük ölçüde artarken, dolar 

endeksinde Fed’in faiz indireceğine yönelik artan beklentiler ile birlikte görülen satış baskısı da altın fiyatlarını destekledi. 

Bununla birlikte ons altın fiyatları, piyasalarda artan risk iştahı ve dolar endeksinde görülen sert satış baskıları ile birlikte, 

beklediğimiz üzere yeniden 1300 seviyesi üzerine yerleşti. Altın bu sabah saatlerinde 1312 seviyesi üzerini test ederek Mart 

ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1311 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Teknik göstergeler ve mevcut küresel 

konjonktür, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürebileceğini işaret ediyor. Bu noktada ons altının kısa vadede 1300 seviyesi 

üzerinde tutunmasını ve önümüzdeki dönemde yükselişini 1320 – 1325 bandına doğru devam ettirmesini beklemekteyiz. 1320 

– 1325 bandının aşılması durumunda ise ons altının 1350 seviyesini hedef alması beklenebilir.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan İmalat PMI 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 2.752 -%1,3 -%2,5 -%6,6 -%1,4 %9,8

DAX 11.727 -%1,5 -%2,4 -%5,5 %2,3 %11,1

FTSE 7.162 -%0,8 -%1,0 -%3,0 %1,4 %6,4

Nikkei 20.601 -%1,3 -%4,0 -%8,6 -%9,9 %1,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90.590 %0,6 %5,2 -%3,6 -%4,6 -%0,7

Çin 2.899 -%0,5 -%0,3 -%6,3 %8,7 %15,7

Hindistan 39.714 %0,5 %0,5 %2,4 %10,1 %10,6

Endonezya 6.209 %1,7 %2,9 -%1,7 %1,5 %0,2

Rusya 2.665 %0,2 %1,8 %3,3 %9,2 %12,5

Brezilya 97.030 -%0,4 %3,6 %1,1 %8,0 %10,4

Meksika 42.749 -%1,4 %0,3 -%3,5 %1,6 %2,7

Güney Afrika 55.650 -%0,1 %2,3 -%6,2 %6,9 %5,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %8,2 %18,0 %42,6 %3,5 %69,5

EM VIX 21 %1,0 %3,0 %32,3 -%18,9 %30,3

MOVE 73 %17,7 %20,1 %46,9 %38,6 %56,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8391 -%0,6 -%4,0 -%2,1 %12,0 %53,7

Brezilya 3,9232 -%1,5 -%2,5 %0,1 %1,5 %18,6

Güney Afrika 14,5803 -%1,0 %1,2 %2,0 %5,1 %17,7

Çin 6,905 %0,0 %0,1 %2,5 -%0,8 %6,1

Hindistan 69,6975 -%0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %9,1

Endonezya 14273 a.d. -%0,8 %0,1 -%0,2 %5,2

CDS *

Türkiye 487,4 -4,7 -26,6 67,0 -81,0 103,2

Brezilya 180,5 2,3 -2,2 6,6 -54,1 68,5

Güney Afrika 202,1 2,8 5,9 5,5 -54,4 19,3

Endonezya 114,3 2,9 3,3 13,4 -38,3 32,3

Rusya 130,8 2,5 1,0 2,5 -36,7 8,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,9 -0,2 -0,8 -1,1 2,0 7,2

Brezilya %8,5 0,0 -0,4 -0,5 -1,4 -1,8

Hindistan %7,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,3

Endonezya %8,0 a.d. 0,0 0,1 0,1 1,6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,0 -0,02 -0,32 -0,02 0,42 a.d.

Brezilya %5,0 0,00 -0,05 -0,20 -0,38 0,47

Güney Afrika %4,7 0,00 -0,05 -0,13 -0,42 0,21

Endonezya %3,8 a.d. -0,08 -0,05 -0,98 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,49 -%3,6 -%6,1 -%11,4 %9,8 -%3,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 53,5 -%5,5 -%8,7 -%16,3 %5,0 -%11,5

Altın - USD / oz 1305,8 %1,5 %1,7 %1,6 %7,0 -%0,3

Gümüş - USD / t oz. 14,567 %0,5 %0,3 -%2,2 %3,4 -%15,0

Commodity Bureau Index 415,96 -%0,3 %0,3 -%1,5 -%0,1 -%3,8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Haziran 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

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. 

 

 

 

 

 


