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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün oldukça satıcılı bir seyir gözlemlendi. Bu satış baskısının temelinde: Endonezya 

rupisinde bugün görüşen sert değer kaybı, petrol fiyatlarında hızlanan yükseliş hareketi ve eurodaki zayıflama ile birlikte 

güçlenen dolar endeksi gelişen ülke para birimlerindeki düşüşte etkili oldu.   

▪ İtalya hükümeti, Avrupa Birliği’nin bütçe açığı hedefleri konusunda yaptığı baskı sonucunda mali planında değişikliğe 

giderek, bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak şekilde yeniden hedef belirledi (daha önce bu oran %2,4’tü). 

Haberin ardından euro dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar karşısında değer kazanırken, dolar endeksi de 95,55 

seviyesinden geri çekildi. Eurodaki güçlenme ve dolar endeksindeki geri çekilme, dün gün içerisinde sert satış baskılarına 

maruz kalan gelişmekte olan ülke para birimlerinin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. 

▪ Eylül ayı TÜFE verileri bugün saat 10:00’da açıklanacak. Piyasanın Eylül aylık TÜFE artış beklentisinin %3,5 olduğunu 

görüyoruz. Kurum tahminimiz ise %3,7 seviyesinde. Enflasyonda kurum tahminimiz doğrultusunda bir artış olması 

durumunda yıllık TÜFE artışı %17,9’dan %21,5’a yükselecek. Enflasyonda en yüksek seviyeyi Ekim ayında görmeyi bekliyoruz. 

TL’nin daha stabil bir görünümde olacağı varsayımı ile birlikte, Ekim ayında enflasyonun %22’ye yükselmesinin ardından yıl 

sonuna doğru oldukça kademeli olarak yönünü aşağı çevirmesini beklemekteyiz. 

▪ New York Borsası, İtalya’ya yönelik endişelerin artması nedeniyle karışık bir seyir izledi. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 

122,73 puan (%0,46) artışla 26.773,94 puana çıkarak rekor kırdı. Öte yandan, S&P 500 Endeksi 1,16 puan (%0,04) kayıpla 

2.923,43 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 37,76 puan (%0,47) düşüşle 7.999,55 puana geriledi. 

▪ Avrupa Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,52 gerileyerek 381,94 puana 

düştü. 

▪ Asya hisseleri doların kazancını üçüncü güne taşıması ve petrolün dört yılın en yüksek seviyelerine yakın olmasıyla üçüncü 

gününde de düştü. 

▪ Fed Başkanı Jerome Powell, "ABD ekonomisinin görünümü kayda değer biçimde pozitif" açıklamasını yaptı. Powell, 

"Beklentiler çıpalanmışken enflasyonda hızlı bir yükseliş olası değil. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinde önemli bir 

değişiklik yok. Ücret artış hızındaki yükseliş son derece memnun edici" şeklinde konuştu. 

 

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 

 
Almanya Eylül Ayı Hizmet PMI Endeksi 10:55 56,5 56,5 

 
Almanya Eylül Ayı Bileşik PMI Endeksi 10:55 55,3 55,3 

 
Euro Bölgesi Eylül Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:00 54,7 54,7 

 
Euro Bölgesi Eylül Ayı Bileşik PMI Endeksi 11:00 54,2 54,2 

 
İngiltere Eylül Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:30 54 54,3 

 
İngiltere Eylül Ayı Bileşik PMI Endeksi 11:30 53,9 54,2 

 
Euro Bölgesi Ağustos Ayı Aylık Perakende Satışlar 12:00 %0,2 -%0,2 

 
Euro Bölgesi Ağustos Ayı Yıllık Perakende Satışlar 12:00 %1,7 %1,1 

 
ABD Eylül Ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi 15:15 184K 163K 

 
ABD Eylül Ayı Hizmet PMI Endeksi  16:45 53 52,9 

 
ABD Eylül Ayı Bileşik PMI Endeksi  16:45  53,4 

 
ABD Eylül Ayı ISM Hizmet Endeksi 17:00 58 58,5 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Gelişen ülke para birimleri dün sert bir şekilde değer kaybetti 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün oldukça satıcılı bir seyir gözlemlendi. Bu satış baskısının temel nedenlerini 

incelediğimizde: 

• Endonezya rupisinde bugün görüşen sert değer kaybı, gelişen ülke para birimlerindeki düşüşte rol oynadı.  

Endonezya rupisi 1998’den bu yana ilk kez 15,000 seviyesinin altına gerilerken; başta Arjantin pezosu, Güney Afrika randı 

ve Türk lirası olmak üzere diğer gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiledi.  

• Petrol fiyatlarında hızlanan yükseliş hareketi, gelişen ülke para birimlerinde görülen satış baskının temel 

sebeplerinden birini oluşturdu. ABD’nin yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımlar, İran’ın petrol ihracatında önemli 

bir düşüş yaratarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratıyor. Ayrıca Venezüella’da, ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle petrol üretimi büyük oranda düşerken, üretilen petrol de lojistik problemler 

nedeniyle ilgili ülkelere ulaştırılamıyor. Bunların yanı sıra, OPEC’in 23 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantısında yapılan 

açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın fiyatların bir miktar soğuması adına OPEC’in üretimi artırması gerektiği 

yönündeki açıklamalarına rağmen, üretimin artırılmayacağının belirtilmesi de söz konusu yükselişi destekledi. Tüm bu 

gelişmeler ve piyasalarda artan arz endişeleri ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş hızlanırken, Brent petrol dün 

itibarıyla varil başına 85$’ın üzerine çıkarak Kasım 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki 

yükseliş, Türkiye ve Güney Afrika başta olmak üzere petrol ithalatçısı olan gelişmekte olan ülkelerde sert satışları 

beraberinde getirdi. 

• Eurodaki zayıflama ile birlikte güçlenen dolar endeksi gelişen ülke para birimlerindeki düşüşte etkili oldu. 

İtalya’da yaklaşık dört ay önce görece gelen Kuzey Birliği ve 5 Yıldız Hareketi koalisyonu, Pazartesi günü 2019 bütçe 

planını açıkladı. Açıklanan plana göre İtalya hükümeti, önceki hükümetin hedeflediğinden üç kat daha fazla bir bütçe 

açığı öngörüyor. Buna göre İtalya hükümeti, bütçe açığı / GSYİH oranının %2,4 olması konusunda görüş sağladıklarını 

açıkladı. Bu noktada Avrupa Komisyonu ve Euro Grubu, İtalya'nın Yunanistan krizine benzeyen bir borç krizinin 

tohumlarını ekiyor olabileceğinden korkuyor ve bu nedenle de İtalya’yı harcamalarını kısmaya zorluyor. İtalya’da dün 

açıklanan ve bütçe harcamalarının önemli ölçüde artacağını işaret eden mali plan sonrasında, piyasalarda endişeli bir 

hava oluştuğunu görüyoruz.  Bu durum, Avrupa Komisyonu ve İtalya hükümeti arasında bir uzlaşmazlık yaratacak 

düzeyde. ---- Ancak bu noktada, İtalya ile ilgili risklerin EURUSD paritesinde bu yıl içerisinde büyük ölçüde fiyatlandığını 

düşünmekle birlikte, söz konuş haber akışının parite üzerinde önemli bir satış baskısı yaratmasını beklememekteyiz. 

EURUSD paritesinin kısa vadede 1,13 seviyesi altında kalıcı bir hareket görmeyi beklemiyoruz. 

Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin dün yeniden 6 seviyesi üzerine yerleşmiş olduğunu gördük. Bu 

noktada, gelişen ülke piyasalarına yönelik mevcut negatif risk algısının etkisini yitirmesi ile birlikte kurun yeniden 6 seviyesi altını 

hedef alabileceği ve 5,80 – 5,90 bandına doğru gerileyebileceği görüşündeyiz. 

İtalya bütçe planı hedefini düşürdü, gelişmekte olan ülke para birimleri toparlandı 

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği’nin bütçe açığı hedefleri konusunda yaptığı baskı sonucunda mali planında değişikliğe 

giderek, bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak şekilde yeniden hedef belirledi (daha önce bu oran %2,4’tü). 

Haberin ardından euro dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar karşısında değer kazanırken, dolar endeksi de 95,55 

seviyesinden geri çekildi. Eurodaki güçlenme ve dolar endeksindeki geri çekilme, dün gün içerisinde sert satış baskılarına maruz 

kalan gelişmekte olan ülke para birimlerinin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı.  

• Hatırlayacağımız üzere İtalya Başbakanı Luigi Di Maio, hükümetin mali plana bağlı kalacağını ve seçim vaadi olan vergi 

kesintileri, yoksullara verilecek olan yardım maaşı ve emeklilik yaşında indirime gitme gibi planların finanse 

edilebilmesi için, 2021 yılında bütçe açığı /GSYİH oranının %2,4 olacağı yönündeki hedeflin değişmeyeceğini 

belirtmişti. İtalya hali hazırda Avrupa Birliği ekonomileri arasında en yüksek nominal borç oranına sahip ülke 

konumunda yer alıyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Türk lirası dün, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki genel satıcılı seyir ile birlikte dolar karşısında değer kaybetti ve USDTRY 

paritesi gün içerisinde 6,05 seviyesi üzerine yükseldi. İtalya’daki bütçe açığı endişeleri ile birlikte yükselişe geçen dolar endeksi, 

petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve Endonezya rupisindeki sert değer kaybı, gelişen ülke para birimlerinde dün görülen sert satış 

baskılarının temel sebeplerini oluşturdu. Daha sonra, İtalya hükümetinin Avrupa Birliği’nin bütçe açığı hedefleri konusunda 

yaptığı baskı sonucunda mali planında değişikliğe giderek bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak şekilde yeniden 

hedef belirlemesi üzerinde euro yükselişe geçerken, dolar endeksinin de kazançlarını geri verdiği ve gelişen ülke para birimlerinin 

ise kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini gördük. Bununla birlikte 5,97’li seviyelere kadar geri çekilen USDTRY paritesi, bu sabah 

saatleri itibariyle 5,98 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, kurdaki kısa vadeli görünüm açısından saat 10:00’da 

açıklanacak olan Eylül ayı TÜFE verileri önemli olacak. Piyasanın Eylül aylık TÜFE artış beklentisinin %3,5 olduğunu görüyoruz. 

Kurum tahminimiz ise %3,7 seviyesinde. Enflasyona ilişkin yüksek beklentiler ile birlikte, kurda bugün yukarı yönlü bir eğilim 

oluşabileceğini ve kurun kısa vadede 6 – 6,06 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyebileceğini düşünüyoruz. Paritenin daha 

sonra yeniden 6 seviyesi altına gerilemesini beklemekteyiz. Önümüzdeki dönemde kurdaki görünüm açısından takip edeceğimiz 

temel iki gelişmemiz bulunuyor. Bunlardan birincisi ABD – Türkiye ilişkileri, diğer ise bankacılık sektöründeki batık kredilerin nasıl 

yönetileceği. ABD – Bu noktada, 12 Ekim’de görülecek olan ABD’li rahip Brunson’ın davası önemli olacak. Diğer taraftan, Hazine 

ve Maliye Bakanı Albayrak, bankacılık sektörüne yönelik gerekli finansal değerlendirmelerin geçtiğimiz hafta itibariyle başladığını 

ifade etmişti.  
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EUR/USD  

İtalya’da hükümetin Pazartesi günü açıkladığı bütçe planı önemli tartışmalara neden olmuş ve Avrupa Komisyonu ve Euro Grubu 

İtalya'nın Yunanistan krizine benzeyen bir borç krizinin eşiğinde olduğu endişesi ile İtalya’yı harcamalarını kısmaya zorlamıştı. 

İtalya’nın bütçe planına yönelik endişeler euro üzerinde kısmi bir baskı oluşturdu ve EURUSD paritesinin dün gün içerisinde 

1,1505 seviyesine kadar geri çekildi. Ancak son gelen haber akışı, paritedeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı. Her 

ne kadar İtalya Başbakanı Luigi Di Maio dün yaptığı açıklamasında, hükümetin mali plana bağlı kalacağını ve 2021 yılında bütçe 

açığı /GSYİH oranının %2,4 olacağı yönündeki hedeflin değişmeyeceğini belirtmiş olsa da, İtalya’da hükümet bütçe planında geri 

adım attı ve bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak şekilde yeniden hedef belirledi. Haberin ardından euro dünkü 

kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar karşısında değer kazanırken, EURUSD paritesi de 1,1594 seviyesine doğru yükseldi. Bu 

noktada, dünkü sabahki bültenimizde de belirttiğimiz üzere, İtalya ile ilgili risklerin EURUSD paritesinde bu yıl içerisinde büyük 

ölçüde fiyatlandığını düşünmekle birlikte, söz konuş haber akışının parite üzerinde önemli bir satış baskısı yaratmasını 

beklememekteyiz. Paritenin kısa vadede yeniden 1,16 seviyesi üzerine yerleşmesini bekliyoruz.  
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XAU/USD  

Dolar endeksindeki sert yükseliş nedeniyle bir süredir 1200 seviyesi altında işlem gören altın fiyatları, İtalya’nın Pazartesi günü 

açıkladığı bütçe planında geri adım atması ile birlikte gerileyen dolar endeksi eşliğinde yeniden 1200 seviyesi üzerine yerleşti. 

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği’nin bütçe açığı hedefleri konusunda yaptığı baskı sonucunda mali planında değişikliğe giderek , 

bütçe açığı / GSYİH oranı 2021 yılında %2 olacak şekilde yeniden hedef belirledi (daha önce bu oran %2,4’tü). Haberin ardından 

euro dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederken, dolar endeksi de 95,55 seviyesinden geri çekildi. Dolar endeksindeki geri 

çekilme ile birlikte altın fiyatlarının ise 1208 seviyesi üzerini test ettiğini gördük. Bu sabah saatleri itibariyle 1205’li seviyelerden 

işlem gören altın fiyatlarının, Nisan ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını yukarı yönlü kırması sonrasında istikrarlı bir 

yükseliş trendi oluşturabileceği görüşümüzü koruyoruz. Bununa birlikte, gerek yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu enflasyon 

beklentileri, gerekse de küresel jeopolitik ve siyasi riskler altın fiyatlarını kısa vadede mevcut yükselişini sürdürmesini ve ilk etapta 

1225, orta vadede ise 1250 seviyesinin hedef almasını sağlayabilir.  
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Piyasalara Genel Bakış  

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.923 %0,0 %0,3 %0,8 %11,8 %9,3

DAX 12.288 -%0,4 -%0,7 -%0,5 %2,4 -%4,9

FTSE 7.475 -%0,3 -%0,4 -%0,4 %6,3 -%2,8

Nikkei 24.271 -%0,4 %0,5 %6,4 %13,5 %6,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.161 -%0,4 -%1,1 %4,5 -%14,3 -%14,9

Çin 2.821 %1,1 %3,4 %3,5 -%11,0 -%14,7

Hindistan 36.526 %0,2 -%0,1 -%5,3 %10,1 %7,5

Endonezya 5.876 %0,1 %0,2 -%1,4 -%5,6 -%7,4

Rusya 2.450 -%0,9 %0,2 %4,4 %8,2 %16,1

Brezilya 81.612 %3,8 %3,8 %7,1 -%3,6 %6,8

Meksika 49.377 -%0,9 -%0,6 -%0,2 %5,8 %0,0

Güney Afrika 55.473 -%0,6 -%2,5 -%5,5 %1,1 -%6,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %0,4 -%3,0 -%6,3 -%49,0 %9,1

EM VIX 21 %5,0 %3,3 %2,6 -%29,5 %27,9

MOVE 45 %2,4 -%8,2 -%10,6 -%22,7 -%2,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,9851 %0,8 -%2,9 -%8,5 %50,7 %57,6

Brezilya 3,9406 -%1,9 -%3,3 -%2,8 %19,0 %19,1

Güney Afrika 14,358 %0,9 %0,0 -%2,3 %21,2 %16,0

Çin 6,8688 -%0,3 %0,2 %1,0 %9,1 %5,6

Hindistan 72,9125 %0,6 %0,4 %2,7 a.d. %14,2

Endonezya 15043 %0,9 %0,8 %2,1 %9,4 %10,9

CDS *

Türkiye 392,8 10,4 2,1 -182,2 105,7 18,4

Brezilya 258,2 -7,2 -7,1 -29,6 111,3 31,1

Güney Afrika 207,8 2,8 -8,5 -16,8 70,3 24,9

Endonezya 133,9 4,4 -6,0 11,7 a.d. 18,2

Rusya 136,7 -4,6 -11,4 -14,8 20,4 9,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,3 0,6 -0,3 -3,5 5,7 6,6

Brezilya %11,4 -0,2 -0,4 -0,8 1,9 1,2

Hindistan %8,0 0,0 -0,1 0,0 a.d. 0,7

Endonezya %8,1 0,1 -0,1 -0,1 1,5 1,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,6 0,16 0,14 -1,35 a.d. a.d.

Brezilya %5,7 -0,20 -0,27 -0,56 0,78 1,12

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 0,30 0,64

Endonezya %4,5 0,05 -0,02 0,13 0,45 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 84,8 -%0,2 %3,6 %9,5 %25,4 %26,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 75,23 -%0,1 %4,1 %7,8 %19,4 %24,5

Altın - USD / oz 1202,4 %1,3 %0,2 %0,1 -%10,4 -%8,2

Gümüş - USD / t oz. 14,693 %1,3 %2,0 %1,8 -%11,9 -%14,3

Commodity Bureau Index 417,25 %0,5 %0,1 %1,4 -%4,4 -%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. 

 

 

 


