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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bugün yurt dışı piyasalarda yoğun bir veri akışı olacak. Almanya’dan gelecek olan Ekim Ayı Fabrika Siparişleri, Euro 

Bölgesi 3Ç19 büyüme verileri (nihai – son okuma), Euro Bölgesi Ekim Ayı Perakende Satışlar, ABD Ekim Ayı Fabrika 

Siparişleri ve ABD Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (nihai – son okuma) verileri yakından takip edilecek.  

▪ Petrol fiyatlarına ilişkin önemli gündem maddeleri arasında yer alan Saudi Aramco halka arzına ilişkin nihai fiyat ve 

değerlemenin bugün yayınlanması bekleniyor.  

▪ Sterlin, seçim anketlerinin Muhafazakâr Parti'nin İşçi Partisi ile arasındaki farkı açtığını göstermesi ile birlikte dolar 

karşısındaki kazançlarını artırdı ve GBPUSD paritesi 1,30 seviyesini aşarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine 

yükseldi. Euro karşısında ise son 2,5 yılın (Mayıs 2017’den bu yana) en yüksek seviyesine yükselen sterlin, EURGBP 

paritesinin 0,85 seviyesi altına inmesine neden oldu. 12 Aralık’ta gerçekleşecek olan seçimlerde Muhafazakâr Partinin 

çoğunluğu alarak yönetimde kalmasının piyasalar açısından en olumlu senaryo olacağı belirtiliyor. Zira bu durumda 

Boris Johnson’ın Brexit tasarısını 31 Ocağa kadar Parlamentodan geçirmesinin önünün açılacağı ve Avrupa Birliği ile 

olan görüşmelerin bir sonraki aşamaya taşınacağı ifade ediliyor. 

▪ Dün yurt dışında yer alan haber akışlarında, bazı kaynakların “ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü yaptığı ve 

ticaret anlaşmasının acil olmadığını ima eden yorumlarının görüşmelerin sekteye uğradığı anlamına gelmediğini, zira 

Başkan'ın bu konuşmayı hazırlıksız yaptığını” ifade ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra, yine yurt dışı basında yer alan 

haber akışı, ABD ve Çin’in Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına rağmen ticaret anlaşmasının 

birinci fazında geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını belirtti. ABD Başkanı 

Donald Trump’ın hafta başında Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için bir yıl daha bekleyebileceğini ifade etmesi 

sonrasında bozulan risk iştahı, dünkü haber akışı ile birlikte yeniden iyileşme kaydetti.  

▪ ABD'de hisse senetleri günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,53 artışla 27.649,78 puan, S&P 

500 Endeksi, %63 artışla 3.112,76 Nasdaq endeksi %0,54 değer kazancıyla 8.566,67 puan seviyelerinde seyretti. 

▪ Avrupa'da işlem gören hisse senetleri ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğuna yönelik haberin 

ardından yükselişini sürdürürken, ABD Hazine tahvilleri ve altın kazançlarını geri verdi.  

▪ Dolar endeksi dün öğle saatlerinde 97,43 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 97,70 seviyesi üzerine doğru 

yükselerek kayıplarını telafi etti ve gün boyunca 97,40 – 97,80 seviyeleri arasında geniş bir bantta dalgandı. Ons altın 

ise 1480 seviyesi üzerinden 1470 seviyesine doğru geriledi.  

▪ ABD'de ADP özel sektör istihdamı Kasım'da, 135.000 olan piyasa beklentisinin altında kalarak 67.000 artış kaydetti. 

Ekim ayı verisi ise 125.000’den 121.000’e aşağı revize edildi.  Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 185.000 

kişi artış kaydetmesi bekleniyor. 

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 Ekim Ayı Aylık Fabrika Siparişleri 10:00 %0,4 %1,3 

 
Almanya Ekim Ayı Yıllık Fabrika Siparişleri 10:00 -%4,7 -%5,4 

 
Euro Bölgesi 3Ç19 GSYH Çeyreklik Büyüme Oranı (Nihai) 13:00 %0,2 %0,2 

 
Euro Bölgesi 3Ç19 GSYH Yıllık Büyüme Oranı (Nihai) 13:00 %1,2 %1,2 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Aylık Perakende Satışlar 13:00 -%0,5 %0,1 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı Yıllık Perakende Satışlar 13:00 %2,2 %3,1 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 215K 213K 

 
ABD Ekim Ayı Ticaret Dengesi  16:30 

-48,6 

milyar $ 

-52,5   

milyar $ 

 
ABD Ekim Ayı Fabrika Siparişleri 18:00 %0,3 -%0,6 

 
ABD Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 18:00 %0,6 %0,6 

 
ABD Ekim Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 18:00 %0,6 %0,6 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD – Çin ilişkilerine yönelik haber akışı yeniden pozitife döndü, risk algısı iyileşti 

Dün yurt dışında yer alan haber akışlarında, bazı kaynakların “ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü yaptığı ve 

ticaret anlaşmasının acil olmadığını ima eden yorumlarının görüşmelerin sekteye uğradığı anlamına gelmediğini, zira 

Başkan'ın bu konuşmayı hazırlıksız yaptığını” ifade ettiği belirtildi. Yapılan açıklamalarda, ABD'de son dönemde Hong 

Kong ve Sincan bölgesinde insan haklarına aykırı uygulamalardan dolayı bazı Çinli yetkililere yaptırım getirilmesine ilişkin 

yasaların muhtemelen görüşmeleri etkilemeyeceğini belirtildi. Bunun yanı sıra, yine yurt dışı basında yer alan haber akışı, ABD 

ve Çin’in Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına rağmen ticaret anlaşmasının birinci fazında geri çekilecek 

tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını belirtti. Kaynaklar, ABD'li müzakerecilerin, Çin ile birinci faz 

anlaşmanın ABD tarifelerinin yürürlüğe gireceği 15 Aralık'tan önce imzalanmasını beklediklerini belirttiler. Aynı kaynaklar, 

görüşmelerde öne çıkan konular arasında Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımını nasıl garanti edeceği ve hangi tarifelerin geri 

çekileceğinin yer aldığını ifade ettiler. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için bir yıl daha bekleyebileceğini 

ifade etmesi sonrasında bozulan risk iştahı, dünkü haber akışı ile birlikte yeniden iyileşme kaydetti.  

• Yükselen risk iştahı ile birlikte ABD'de hisse senetleri günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,53 

artışla 27.649,78 puan, S&P 500 Endeksi, %63 artışla 3.112,76 Nasdaq endeksi %0,54 değer kazancıyla 8.566,67 puan 

seviyelerinde seyretti. 

• Avrupa'da işlem gören hisse senetleri ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğuna yönelik haberin 

ardından yükselişini sürdürürken, ABD Hazine tahvilleri ve altın kazançlarını geri verdi.  

• Dolar endeksi dün öğle saatlerinde 97,43 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 97,70 seviyesi üzerine doğru 

yükselerek kayıplarını telafi etti ve gün boyunca 97,40 – 97,80 seviyeleri arasında geniş bir bantta dalgandı. Ons altın 

ise 1480 seviyesi üzerinden 1470 seviyesine doğru geriledi.  

• Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında da alıcılı bir seyrin olduğu görülüyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

Dün yurt dışında yer alan haber akışlarında, bazı kaynakların “ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü yaptığı ve ticaret 

anlaşmasının acil olmadığını ima eden yorumlarının görüşmelerin sekteye uğradığı anlamına gelmediğini, zira Başkan'ın bu 

konuşmayı hazırlıksız yaptığını” ifade ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra, yine yurt dışı basında yer alan haber akışı, ABD ve Çin’in 

Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına rağmen ticaret anlaşmasının birinci fazında geri çekilecek tarifelerin 

miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını belirtti. Bu haber akışı sonrasında piyasalardaki risk algısı iyileşirken, dolar 

endeksi dün öğle saatlerinde 97,43 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 97,70 seviyesi üzerine doğru yükselerek kayıplarını 

telafi etti. Dün öğle saatlerinde dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 5,7330 seviyesine inen USDTRY paritesi ise, akşam 

saatlerinde yönünü yukarı çevirerek 5,7586 seviyesine çıktı.  

Hafta başından bu yana 5,73 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu ve kurun bu seviye altına gerilemesini kısa 

vadede beklemediğimizi ifade etmekteyiz. Dün 5,73 – 5,77 hedef bandımızdaki seyrini devam ettiren USDTRY paritesi, bu sabah 

saatlerinde 5,7536 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergeler, USDTRY paritesinin 20 günlük hareketli ortalamasına denk 

gelen 5,7430 seviyesini aşağı yönlü kırmakta zorlanabileceğini ve kısa vadede bu seviye üzerinde tutunabileceğini işaret ediyor. 

Bununla birlikle 5,73 – 5,77 olarak belirlediğimiz kısa vadeli bant hedefimizi 5,7430 – 5,78 olarak güncellemiş bulunuyoruz. Bu 

noktada, 5,78 seviyesinin yukarı yönlü aşılması ve bu seviye üzerinde bir günlük kapanmış gerçekleşmesi durumunda yükseliş 

eğiliminin 5,80 seviyesi üzerine doğru hızlanabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda 22 – 29 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Yurt dışında ise Almanya’dan gelecek olan Ekim Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi 3Ç19 büyüme verileri (nihai – son okuma), 

Euro Bölgesi Ekim Ayı Perakende Satışlar, ABD Ekim Ayı Fabrika Siparişleri ve ABD Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (nihai – son 

okuma) verileri yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için bir yıl daha bekleyebileceğini ifade etmesi 

sonrasında bozulan risk iştahı, dün ABD ve Çin’in Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına rağmen ticaret 

anlaşmasının birinci fazında geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığına yönelik çıkan haber akışı 

ile birlikte yeniden iyileşme kaydetti. Dolar endeksi dün öğle saatlerinde 97,43 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 97,70 

seviyesi üzerine doğru yükselerek kayıplarını telafi etti ve gün boyunca 97,40 – 97,80 seviyeleri arasında geniş bir bantta dalgandı. 

Dün dolar endeksinde öğle saatlerinde görülen gerileme ile birlikte 1,1116 seviyesine kadar çıkan EURUSD paritesi, daha sonra 

endeksin kayıplarını telafi ederek yükselmesi sonucunda yönünü aşağı çevirerek 1,1068 seviyesine kadar indi.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1083 seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak analiz ettiğimizde: gerek EURUSD paritesinin 4 

saatlik grafiğinde oluşan ve bir devamlılık formasyonu olan bayrak formasyonu (Pazartesi günü etkili olan yükselişin kısa vadeli 

bir soluklanmanın ardından devam edebileceğini işaret ediyor), gerekse de momentum göstergeleri bize EURUSD paritesinin 

kısa vadede yükselişini sürdürebileceği ve 1,11 seviyesi üzerini hedef alabileceğini işaret etmekte. Ancak, paritenin 1,1150 seviyesi 

üzerinde çıkmakta zorlanabileceğine ilişkin beklentimizi sürdürmekteyiz. 1,1150 seviyesi üzerinde kalıcı bir seyri görmeyi 

beklememekle birlikte, Euro Bölgesi dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda paritedeki yükselişlerin satış fırsat olarak 

sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. 

Bugün Almanya’dan gelecek olan Ekim Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi 3Ç19 büyüme verileri (nihai – son okuma), Euro 

Bölgesi Ekim Ayı Perakende Satışlar, ABD Ekim Ayı Fabrika Siparişleri ve ABD Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (nihai – son 

okuma) verileri yakından takip edilecek. 

 

 

 

 

EUR/USD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Aralık 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 6 
 

XAU/USD 

ABD ve Çin’in Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına rağmen ticaret anlaşmasının birinci fazında geri 

çekilecek tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığına yönelik çıkan haber akışı dün piyasalarda risk algısının 

iyileşmesini sağlarken, ons altın fiyatlarının kazançlarının bir kısmını geri vermesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın 

hafta başında Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için bir yıl daha bekleyebileceğini ifade etmesi sonrasında bozulan risk iştahı, 

dünkü haber akışı ile birlikte yeniden iyileşme kaydetti. Dolar endeksi dün öğle saatlerinde 97,43 seviyesine kadar gerilemesinin 

ardından 97,70 seviyesi üzerine doğru yükselerek kayıplarını telafi etti ve gün boyunca 97,40 – 97,80 seviyeleri arasında geniş bir 

bantta dalgandı. Ons altın ise azalan güvenli liman talebi ile birlikte 1480 seviyesi üzerinden 1470 seviyesine doğru geriledi. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1477 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli görünümde 1430 seviyesinin 

önemli bir destek olarak ön plan acıktığını görüyoruz. Dolayısı ile ons altının önümüzdeki dönemde bu seviye altına inmekte 

zorlanabileceği görüşündeyiz. Teknik göstergelerin ve formasyonların verdikleri sinyaller çerçevesinde ons altın fiyatlarının kısa 

vadede 1470 – 1490 seviyeleri arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 1490 – 1500 bandı önemli 

bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. 

Bugün Almanya’dan gelecek olan Ekim Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi 3Ç19 büyüme verileri (nihai – son okuma), Euro 

Bölgesi Ekim Ayı Perakende Satışlar, ABD Ekim Ayı Fabrika Siparişleri ve ABD Ekim Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (nihai – son 

okuma) verileri 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 3.113 %0,6 -%0,9 %1,2 %10,1 %24,2

DAX 13.141 %1,2 -%1,1 -%0,1 %9,7 %24,4

FTSE 7.189 %0,4 -%3,2 -%2,7 -%0,4 %6,8

Nikkei 23.135 %0,7 -%0,5 %0,2 %12,1 %16,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107.701 %0,9 %1,8 %7,1 %19,2 %18,0

Çin 2.878 %0,3 -%0,1 -%3,5 %0,9 %15,8

Hindistan 40.850 %0,2 -%0,5 %1,7 %2,1 %13,5

Endonezya 6.113 %0,5 %3,2 -%1,9 -%1,1 -%0,8

Rusya 2.901 %0,6 -%1,0 -%1,7 %7,4 %22,4

Brezilya 110.301 %1,2 %2,4 %1,5 %14,9 %25,5

Meksika 42.192 -%0,2 -%2,0 -%3,3 -%2,8 %1,3

Güney Afrika 55.023 %1,0 -%2,0 -%3,9 -%3,6 %4,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%7,3 %26,0 %15,4 -%12,8 -%41,8

EM VIX 18 -%4,8 %8,4 -%0,9 -%14,7 -%28,8

MOVE 65 %8,8 %7,0 %12,8 -%12,2 -%2,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,749 %0,1 -%0,4 %0,2 -%0,6 %8,7

Brezilya 4,2069 %0,0 -%1,2 %4,7 %9,1 %8,6

Güney Afrika 14,5931 -%0,3 -%1,1 -%1,5 -%0,5 %1,7

Çin 7,0499 -%0,2 %0,3 %0,3 %2,1 a.d.

Hindistan 71,5275 -%0,2 %0,2 %1,1 %3,3 %2,5

Endonezya 14105 -%0,1 %0,1 %0,7 a.d. -%2,0

CDS *

Türkiye 316,5 -7,1 1,0 -6,9 -88,6 29,9

Brezilya 123,1 -3,1 1,2 9,2 -46,2 1,4

Güney Afrika 189,8 -5,2 6,9 8,4 -35,4 1,0

Endonezya 74,8 0,2 1,2 -1,2 -28,3 0,3

Rusya 66,8 -2,0 -1,0 -3,6 -41,2 7,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 -0,1 -0,2 -0,4 -6,6 -4,1

Brezilya %6,8 0,0 -0,2 0,4 -1,4 -3,5

Hindistan %6,5 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,9

Endonezya %7,2 0,0 0,1 0,2 a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 -0,09 -0,03 -0,14 a.d. a.d.

Brezilya %3,9 -0,01 0,02 0,07 -1,09 -1,30

Güney Afrika %4,1 -0,04 0,01 0,12 -0,52 -1,04

Endonezya %3,0 -0,04 0,02 0,02 a.d. -1,57

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63 %3,6 -%1,7 %1,4 %1,7 %17,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,43 %4,2 %0,6 %3,3 %9,3 %28,7

Altın - USD / oz 1474 -%0,3 %1,4 -%2,5 %11,4 %15,0

Gümüş - USD / t oz. 16,797 -%1,9 -%0,7 -%7,0 %13,7 %8,1

Commodity Bureau Index 386,68 %0,3 -%0,1 -%1,0 -%6,9 -%5,5

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


