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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Euro Bölgesi Mayıs ayı Hizmet PMI Endeksi (Nihai) 30,5 ile 28,7 olan beklentinin üzerinde gelirken, Almanya Hizmet 

PMI Endeksi ise 32,6 oldu (beklenti 31,4). İngiltere Hizmet PMI Endeksi ise Mayıs ayında 29 ile 28 olan piyasa 

beklentinsin üzerinde gerçekleşti. Avrupa genelinde PMI verilerinde Mayıs ayında kısmi bir toparlanma yaşandığı 

görülüyor. Ancak PMI verilerinin halen daha 50 eşik değerin oldukça altında kalmaya devam ettiği ve imalat ve 

hizmet aktivitelerinin sert daralma tarafındaki seyrini sürdürdüğü dikkat çekiyor. 

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayı toplantı kararı bugün saat 14:45’te açıklanacak. Kararın açıklanmasının 

ardından ise saat 15:30’da ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Avrupa Merkez Bankasının bugünkü 

toplantısında acil alım programında artırıma gitmesi, alım yaptığı varlık sınıfını genişletmesi ve büyüme beklentilerini 

aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor. ECB bugünkü toplantısında ayrıca yeni ekonomik projeksiyonlarını da 

yayınlayacak. ECB’nin bugün gerçekleşecek olan toplantısından çıkabilecek olası senaryolara ilişkin yazımızı 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Fabrika Siparişleri Nisan’da %13 düştü. Beklenti siparişlerin %13,4 

düşmesiydi. Mart ayı verisi de %10,4 düşüşten %11 düşüşe aşağı yönlü revize edildi. Ulaşım hariç siparişler %8,5 

düştü. Önceki ayındaki verisi %3,7 düşüşten %4 düşüşe revize edildi. Nisan ayında Dayanıklı Mal Siparişleri %17,7 

azalışla 168,7 milyar dolara gerilerken (beklenti %17,2 azalıştı), Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise %7,7 geriledi 

(beklenti -%7,4) 

▪ ABD'de ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında bir kayba işaret etti ve Mayıs'ta 2,76 milyon azaldı. Beklenti 

istihdamın 9 milyon azalmasıydı. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde istihdam kayıpları görüldü. Bu şirketlerde kayıplar 

1,6 milyonu aşarken, imalat sektöründe719 binlik istihdam kaybı oldu. 

▪ ABD’de Mayıs ayı Hizmet PMI Endeksi 37,3 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelerek 37,5 olarak gerçekleşti. 

ABD’de Mayıs ayı ISM Hizmet Endeksi de 44,4 olan piyasa beklentisinin üzerinde gelerek 45,4 olarak gerçekleşti.  

▪ Dün ABD’den gelen verilerin hafif de olsa bir toparlanmaya işaret etmesinin ardından dolar endeksindeki kayıpların 

ufak bir kısmının telafi edildiğini gördük. 97,18 seviyesinden yükselişe geçen endeks,97,45 seviyesi üzerine çıktı.  

▪ Almanya’da hükümetin, koronavirüs pandemisinin ekonomik hasarını azaltma mücadelesi kapsamında, KDV'de büyük 

bir kesintiye odaklanan 130 milyar euro değerinde mali teşvik paketini kabul ettiği bildirildi.  

▪ Daha önce 4 Haziran’a çekilebileceği ifade edilen OPEC toplantısının planlanan tarihinde, yani 9 – 10 Haziran 

tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.  

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 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Aylık Perakende Satışlar 12:00 -%15 -%11,2 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Yıllık Perakende Satışlar 12:00 -%20,6 -%9,2 

 
Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı 14:45   

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın Konuşması 15:30   

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 1843K 2123K 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayı toplantı kararı bugün saat 14:45’te açıklanacak  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayı toplantı kararı bugün saat 14:45’te açıklanacak. Kararın açıklanmasının 

ardından ise saat 15:30’da ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.  

Avrupa Merkez Bankasının bugünkü toplantısında acil alım programında artırıma gitmesi, alım yaptığı varlık sınıfını 

genişletmesi ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor.  

• ECB Pandemi Acil Tahvil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde şimdiye kadar 210 milyar euronun üzerinde alım 

gerçekleştirdi ve Banka’nın PEPP’ye güncel hızında devam etmesi durumunda 750 milyar euroluk program Ekim ayı 

sonuna kadar tüketilmiş olacak. Dolayısı ile bugünkü toplantıda ECB’nin PEPP'yi genişletmesi bekleniyor. ECB’nin en 

son yayınlanan toplantı tutanakları da üyelerin programı genişletme konusunda Haziran ayının uygun olacağına ilişkin 

görüş bildirdiklerini ortaya koymuştu. Piyasadaki genel beklenti ise 750 milyar euroluk acil teşvik programının bugünkü 

toplantıda 500 milyar euro artırılması yönünde.  

• Ayrıca, Bankanın alım yaptığı varlık sınıfını genişletebileceği ve yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunan şirketlerin 

ihraç ettiği tahvilleri de alımlarına katabileceği piyasadaki beklentiler arasında yer alıyor.  

• Buna ek olarak PEEP programının minimum 2021 ortasına kadar uzatma ihtimali gören kurumlarında olduğu takip 

ediliyor.  

ECB bugünkü toplantısında ayrıca yeni ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak.  

• ECB Başkanı Lagarde geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarında ekonomisinin bu yıl %8 ila %12 arasında daralmasını 

beklediğini ifade ederek büyüme beklentilerinde aşağı yönlü bir revizyona gidileceğinin sinyalini vermişti.  

• Özellikle enflasyon tahminlerinde ne ölçüde revizyon yapılacağı da yakından takip edilecek diğer bir önemli konu. Zira 

yükselen işsizlik oranları, düşen enerji fiyatları ve üretim faaliyetlerinin henüz normale dönmediği bir ortamda 

enflasyonun uzun süre zayıf kalma ihtimali ön plana çıkıyor.  

EURUSD paritesindeki mevcut görünüme bakacak olursak: AB Komisyonunun koronavirüs krizinden sonra Avrupa’nın 

ekonomik toparlanması için 750 milyar euroluk mali destek paketi teklifinde bulunacağı haberi euroyu önemli ölçüde 

değerlendirmiş, EURUSD paritesinin 1,10 seviyesi üzerine yerleşmesini sağlamıştı. En son Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 

Almanya ekonomisinin koronavirüs kaynaklı derin resesyondan toparlanmasına yardımcı olmak için ikinci bir teşvik paketi 

üzerinde uzlaşma çalışmaları gerçekleştirdiğine ilişkin haber akışı da eurodaki değerlenmeyi önemli ölçüde hızlandırdı. 

Eurodaki güçlenme ve dolardaki düşüş eğilimi ile birlikte EURUSD paritesi bugün itibarıyla 1,12 seviyesi üzerine yerleşmiş 

durumda. 

ECB’nin bugün gerçekleşecek olan toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz edecek olursak: 

• ECB’nin bugünkü toplantısında acil teşvik programını 500 milyar euro artırma kararı alması ve yatırım yapılabilir 

seviyenin oldukça altında  bulunan şirketlerin ihraç ettiği tahvilleri de alımlarına dahil etmesi durumunda söz konusu 

kararın euro üzerinde önemli bir etkide bulunmayabileceği, zira euronun son dönemde aşırı alım bölgesinde işlem 

gördüğü ve bu beklentinin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı ifade ediliyor. Dolayısı ile ECB’nin piyasa beklentileri 

dahilinde bir karar alması (PEPP’yi 500 milyar euro artırması + “çöp” statüsünde bulunan şirketlerin ihraç ettiği tahvilleri 

de alımlarına katması) durumda EURUSD paritesinin 1,12 – 1,1250 bandında dengelenmesi beklenebilir.  

• Banka’nın PEPP’de piyasa beklentilerinin üzerinde bir artırım gerçekleştirmesi (750 milyar euro ve üzeri) durumunda ise 

euroya yönelik risk priminin daha da gerilemesi ve EURUSD paritesindeki mevcut yükseliş eğiliminin 1,13 seviyesine 

doğru hız kazanması söz konusu olabilir.  

• Bankanın, piyasa beklentilerini boşa çıkararak acil varlık alım programını artırmaması durumunda ise euroda son 

dönemde görülen kazançların bir kısmının silindiği ve paritenin yeniden 1,10 seviyesine doğru gerilediği görülebilir. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hakimken Türk lirasının olumsuz ayrışığı dikkat çekti. Türk lirası 

dolar karşısında en fazla değer kaydeden para birimi konumundaydı. Bununla birlikte dün 6,68 – 6,77 seviyeleri arasında 

hareket eden USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,7385 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah 

saatlerinde satıcılı bir görünüm ön plandayken, Türk lirasının yatay bir seyir izlediği görülüyor. Dün kayıplarının bir kısmını telafi 

eden dolar endeksi ise 97.50 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda artan volatilite nedeniyle USDTRY paritesinin gün içi işlem 

aralığının önemli ölçüde genişlemiş odluğu dikkat çekiyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, kurun bugün içerisinde 6,65 – 6,75 

seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. 6,75 seviyesinin aşılması durumunda ise kurun yeniden 6,80 

seviyesini hedef alması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Reel Efektif Kur Endeksi ve 15 – 29 Mayıs haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ile para 

& banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, Avrupa Merkez Bankası 

Toplantı Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları takip edilecek.  

 

 

 

 

USD/TL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Haziran 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD 

Dolar karşısındaki yükseliş eğilimine dün de devam eden euro, EURUSD paritesinin yükselişini yedinci güne taşımasını sağladı. 

Dün akşam saatlerinde 1,1258 seviyesini test eden parite Mart ayının ortalarından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. 

EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün saat 14:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

toplantı kararı ve ardından 15:30’da gerçekleşecek olan ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması önemli olacak. ECB’nin bugünkü 

toplantısında acil alım programında artırıma gitmesi, alım yaptığı varlık sınıfını genişletmesi ve büyüme beklentilerini aşağı 

yönlü revize etmesi bekleniyor. ECB bugünkü toplantısında ayrıca yeni ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. ECB’nin 

bugün gerçekleşecek olan toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz edecek olursak: 

• ECB’nin bugünkü toplantısında acil teşvik programını 500 milyar euro artırma kararı alması ve yatırım yapılabilir 

seviyenin oldukça altında  bulunan şirketlerin ihraç ettiği tahvilleri de alımlarına dahil etmesi durumunda söz konusu 

kararın euro üzerinde önemli bir etkide bulunmayabileceği, zira euronun son dönemde aşırı alım bölgesinde işlem 

gördüğü ve bu beklentinin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı ifade ediliyor. Dolayısı ile ECB’nin piyasa beklentileri 

dahilinde bir karar alması (PEPP’yi 500 milyar euro artırması + “çöp” statüsünde bulunan şirketlerin ihraç ettiği tahvilleri 

de alımlarına katması) durumda EURUSD paritesinin 1,12 – 1,1250 bandında dengelenmesi beklenebilir.  

• Banka’nın PEPP’de piyasa beklentilerinin üzerinde bir artırım gerçekleştirmesi (750 milyar euro ve üzeri) durumunda ise 

euroya yönelik risk priminin daha da gerilemesi ve EURUSD paritesindeki mevcut yükseliş eğiliminin 1,13 seviyesine 

doğru hız kazanması söz konusu olabilir.  

• Bankanın, piyasa beklentilerini boşa çıkararak acil varlık alım programını artırmaması durumunda ise euroda son 

dönemde görülen kazançların bir kısmının silindiği ve paritenin yeniden 1,10 seviyesine doğru gerilediği görülebilir. 

Bugün Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 

takip edilecek. 
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XAU/USD 

Piyasalardaki iyileşen risk algısı ile birlikte dün satış baskılarına maruz kalan ons altın, 1730 seviyesi üzerinden yönünü aşağı 

çevirdi ve gün içerisinde 1689,59 seviyesine kadar gerileyerek düşüşünü ikinci güne taşıdı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1703 seviyesinden işlem görüyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan düşüşler ve ülkelerin 

normalleşme hamleleri risk algısını dönem dönem olumlu etkiliyor olsa da küresel çapta beklenen daralma ve koronavirüsün 

yarattığı belirsizlik etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına yönelik talebin güçlü kalmaya devam edebileceği 

görüşündeyiz. Dolayısı ile, gerek mevcut konjonktürün yarattığı güvenli liman ihtiyacı gerekse de teknik göstergelerin 

ürettiklerin sinyaller doğrultusunda ons altında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, altın 

fiyatlarındaki geri çekilmelerin piyasalarda alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Altın 

fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden 1750 seviyesini hedef alacağına ilişkin beklentimizi korumaktayız.  

Bugün Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 

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 3.123 %1,4 %2,9 %9,9 %0,3 -%3,3

DAX 12.487 %3,9 %8,5 %19,3 -%5,0 -%5,7

FTSE 6.382 %2,6 %3,9 %10,9 -%11,2 -%15,4

Nikkei 22.614 -%0,2 %3,0 %15,1 -%2,4 -%4,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.111 %0,9 %4,0 %10,4 %1,3 -%4,6

Çin 2.923 -%0,2 %2,5 %2,0 %1,4 -%4,4

Hindistan 34.110 %0,3 %6,3 %7,9 -%16,2 -%17,1

Endonezya 4.941 %1,0 %7,5 %8,3 -%18,4 -%20,8

Rusya 2.831 %1,2 %3,3 %7,9 -%2,4 -%7,1

Brezilya 93.002 %2,1 %5,7 %17,9 -%15,7 -%19,6

Meksika 38.291 %2,2 %3,8 %5,3 -%9,2 -%12,1

Güney Afrika 53.645 %2,2 %6,2 %9,1 -%2,5 -%6,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 -%4,4 -%7,1 -%31,0 %60,8 %86,2

EM VIX 28 -%3,5 -%9,8 -%31,1 %48,2 %59,8

MOVE 61 %10,6 %15,6 %27,3 -%5,2 %5,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,7404 %0,4 -%0,5 -%3,9 %17,4 %13,3

Brezilya 5,065 -%2,6 -%3,9 a.d. %20,5 %25,7

Güney Afrika 16,9271 -%1,4 -%2,6 -%10,0 %15,7 %20,9

Çin 7,1157 %0,2 -%0,7 a.d. %0,8 %2,2

Hindistan 75,4725 %0,2 -%0,3 a.d. %5,3 %5,7

Endonezya 14095 -%2,2 -%4,2 a.d. -%0,1 %1,7

CDS *

Türkiye 592,3 -14,2 -28,9 a.d. -89,9 179,1

Brezilya 218,8 -30,6 -22,4 -46,2 -14,6 79,7

Güney Afrika 280,3 -39,0 -24,7 -90,6 a.d. 36,3

Endonezya 139,2 -14,1 -9,1 -45,1 14,9 a.d.

Rusya 179,3 -1,0 -10,5 a.d. -10,2 71,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,2 a.d. a.d. a.d. 0,6 -3,1

Hindistan %5,8 0,0 0,0 a.d. -0,7 -0,8

Endonezya %7,0 -0,1 -0,4 a.d. -0,2 -0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 -0,36 -0,59 a.d. 0,11 0,46

Brezilya %4,9 0,06 -0,15 0,34 1,00 1,14

Güney Afrika %4,4 -0,24 -0,33 -1,55 0,32 0,60

Endonezya %2,5 -0,07 -0,05 a.d. -0,46 -0,35

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 39,79 %0,6 %14,5 %50,5 -%34,6 -%39,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 37,29 %1,3 %13,7 %88,5 -%33,5 -%38,9

Altın - USD / oz 1697,8 -%1,6 -%0,8 -%0,2 %14,9 %11,5

Gümüş - USD / t oz. 17,958 -%1,7 %1,5 %20,8 %4,9 %0,2

Commodity Bureau Index 368,03 -%0,3 %1,1 %4,2 -%4,6 -%8,4

* 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Haziran 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 9 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


