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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ 24 Kasım - 1 Aralık  haftasında hisse senedi piyasasında 71 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı girişi görüldü. Söz konusu 

hafta içerisinde bono piyasasında ise (repo işlemleri hariç) 55 milyon dolarlık hafif bir yabancı çıkışı yaşandı. (Rapor için 

tıklayınız.) 

▪ ABD’de bütçe tasarısı dün Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından oylanarak Kongre’den geçti. Böylelikle ABD hükümetinin 

geçici olarak kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Kongre’nin Washington saatine göre bu gece 23:59’a kadar bütçe 

tasarısının geçirmesi gerekiyordu. Şimdi son aşama olarak Kongre’den geçen tasarı, yasalaşması için Başkan Trump’a 

gönderildi.  

▪ Petrol fiyatları, OPEC’in geçtiğimiz ayki toplantısında arz kesintilerinin süresini uzatma kararının ardından elde ettiği 

kazançlarını geri veriyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD’de artan üretim ve stoklar etkili oluyor. Ayrıca, dolar endeksindeki 

yükseliş hareketinin de petrol fiyatlarını olumsuz etkilediğini görüyoruz. 

▪ Altın, yatırımcıların ABD'de faiz artışı beklemeleri ve vergi reformuna ilişkin gelişmelerin doları desteklemesi ile Mayıs'tan bu 

yana en kötü haftalık performansına yöneldi. 

▪ ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Aralık'ta sona eren haftada 2 bin kişi azalarak 236 bin oldu. Beklenti 240 bindi. 

Başvuruların 300 binin altında seyretmesi istihdam piyasasının sağlıklı olduğuna işaret ediyor. 

▪ Euro Bölgesi 3ç17 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı %0,6 düzeyinde gerçekleşerek piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti. 

GSYiH yıllık bazda ise, %2,5’lik beklentinin hafif üzerinde gelerek %2,6 artış kaydetti.  

▪ Çin'in dolar bazındaki ihracatı Kasım ayında geçen yıla göre %12,3 oranında arttı. Ekim ayında %6,9 oranında bir düşüş 

görülen ihracatta Kasım ayında % 5 artış bekleniyordu.  

▪ New York Borsasında endeksler tepki alımlarıyla yükseldi. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 70,57 puan (yüzde 0,29) 

artışla 24.211,48 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 36,47 puan (%0,54) yükselişle 6.812,84 puana çıktı. Son 4 işlem gününü 

kayıpla tamamlayan S&P 500 Endeksi de 7,71 puan (%0,29) kazançla 2.636,98 puana yükselerek düşüş eğilimini sonlandırdı. 

▪ Bugün Türkiye saatiyle 16:30’da açıklanacak olan ABD istihdam verileri yakından izleniyor olacak. Veri seti içerisinde Tarım 

Dışı İstihdam verisinden ziyade Ortalama Saatlik Kazançlar verisi daha fazla önem arz etmeye devam edecek.  
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Ekim Ayı Ticaret Dengesi  10:00 21,9B 24,1B 

 
Türkiye Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi 10:00 %0,3 %0,6 

 
Türkiye Ekim Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 10:00 %5,3 %10,4 

 
İngiltere Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi 12:30 %0 %0,7 

 
İngiltere Ekim Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 12:30 %3,5 %2,5 

 
İngiltere Ekim Ayı Aylık İmalat Üretimi 12:30 %0 %0,7 

 
İngiltere Ekim Ayı Ticaret Dengesi 12:30 -11,50B -11,25B 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar 16:30 %0,3 %0 

 
ABD Kasım Ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar 16:30 %2,7 %2,4 

 
ABD Kasım Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi 16:30 195K 261K 

 
ABD Kasım Ayı İşsizlik Oranı 16:30 %4,1 %4,1 

 
ABD Aralık Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 18:00 99 98,5 
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Makroekonomik Gelişmeler  

ABD istihdam verileri ve dolar beklentimiz 

Ekim ayı tarım dışı istihdam artışı, 310,000’lik piyasa beklentisinin altında kalarak 261,000 kişi artışı işaret etmişti. Eylül verisi ise 

33,000 bin kişi düşüşten 18,000 kişi artışa revize edilmişti. 

Bugün Türkiye saatiyle 16:30’da açıklanacak olan ABD Kasım ayı istihdam verilerine ilişkin piyasa beklentileri:  

• Kasım ayı tarım dışı istihdam artışının ise 195,000 kişilik bir artışı işaret etmesi bekleniyor.   

• İşsizlik oranının %4,1’de kalması bekleniyor. (Aralık 2000’den bu yana en düşük seviye)  

• Saatlik ortalama kazançlar verisi Ekim ayında bir önceki aya göre değişme kaydetmeyerek %0 olarak gerçekleşmişti. Söz 

konusu verisinin Kasım ayında aylık %0,3’lük, yıllık bazda ise %2,7’lik bir artış kaydetmesi beklenmekte.   

Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış 

gerçekleştiği olacak. Tam istihdam koşullarına oldukça yaklaşmış bir ABD ekonomisi ve %4,5’in altına gerilemiş bir işsizlik oranı 

çerçevesinde, Tarım Dışı İstihdam verisinde yaşanacak yükselişten çok ücret artışlarındaki performans çok daha önemli bir unsur 

olmaya devam ediyor.  

Bu çerçevede: Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 200,000 altında gelerek bir önceki döneme göre zayıf bir artışı işaret 

etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir 

fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda dolar endeksinin 94 seviyesi ve üzerini hedef alması ve USDTRY paritesinin de yeniden 

3,90’a doğru yükselişe geçtiği gözlenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin altın gerçekleşmesi durumunda 

USDTRY paritesindeki geri çekilmenin 3,84 seviyesi altına sarkması beklenebilir. Ancak, istihdam verileri sonrasında kurda 

oluşabilecek oynaklığın etkilerinin kısa vadeli olmasını ve kalıcı bir etki yaratmamasını bekliyoruz.  

Dolar endeksi üzerinde kısa vadede hareketlilik yaratacak bir diğer gelişme ise ABD’de bu geceye kadar onaylanması gereken 

yeni bütçe tasarısı.   

• ABD’de Kongre'den Eylül sonunda geçen geçici bütçe, federal kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı için yeni 

bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi (bugün) Washington yerel saatiyle 23:59'a kadar kabul edilmesi gerekiyor.   

• Aksi halde, federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13. kez geçici olarak kapanacak.  

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de hemen her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 

2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden olmuştu. Dolayısı ile bugün, ABD’deki istihdam verilerinin yanı sıra, 

bu cephedeki gelişmeleri de yakından izliyor olacağız. ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamasında federal 

hükümetin, Demokratlar yüzünden kapanmasının mümkün olduğunu belirtti. Demokratlar daha önce, bütçe tasarısına ülkeye 

küçük yaşta yasa dışı giren göçmen çocukların, ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem 

(DACA) programının sürdürülmesi şartıyla destek vereceklerini belirtmişlerdi. Kongre'deki Demokrat liderler Nancy Pelosi ve 

Chuck Schumer bütçe konusunu görüşmek üzere bugün Trump ile bir araya gelecek. Burada Trump ve Demokratların anlaşmaya 

varamaması durumunda ABD hükümeti geçici olarak kapanabilir. Hükümetin kapanmasının ekonomiye olan maliyeti oldukça 

yüksek olduğundan dolayı, böyle bir durum yaşanması halinde bugün ABD piyasalarının kapanmasına yakın ve Pazartesi günü 

piyasa açılışında dolar endeksi üzerinde sert satış baskıları oluştuğu görülebilir.  
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ABD’de hükümet 2 hafta daha açık kalacak 

ABD’de bütçe tasarısı dün Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından oylanarak Kongre’den geçti. Böylelikle ABD hükümetinin geçici 

olarak kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Kongre’nin Washington saatine göre bu gece 23:59’a kadar bütçe tasarısının 

geçirmesi gerekiyordu. Şimdi son aşama olarak Kongre’den geçen tasarı, yasalaşması için Başkan Trump’a gönderildi. 

Hatırlayacağımız üzere ABD’de Kongre'den Eylül sonunda geçen geçici bütçe, federal kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman 

sağladığı için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi Washington yerel saatiyle 23:59'a kadar kabul edilmesi gerekiyordu. Aksi 

halde federal hükümet 13. kez geçici olarak kapanacaktı. Kongre’de dün varılan anlaşma sonrasında ABD’de hükümet iki hafta 

daha (22 Aralık’a kadar) açık kalacak. Ancak 22 Aralık’a kadar harcamalar konusundaki görüş ayrılıklarının çözülmesi gerekiyor. 

ABD’de hükümetin kapanma riskinin “şimdilik” ortadan kalkması sonrasında, vergi tasarısının onaylanmasının ardından 93 

seviyesi üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksinin yükseliş hareketini hızlandırdığını ve 93,80 seviyesi üzerine çıktığını gördük.  

Japonya ve Çin’den gelen iyimser veriler sonrasında Asya piyasaları pozitif 

Asya seansında Japonya ve Çin’den gelen olumlu verilerin ardından  Asya piyasalarında pozitif bir seyrin hâkim olduğunu 

görüyoruz. Asya seansında açıklanan verilere göre Japonya ekonomisi, üçüncü çeyrekte, sermaye harcamalarındaki büyük 

artışların etkisiyle %2,5 oranında büyüdü ve beklentilerin oldukça üzerinde bir performans sergiledi.  Gayri safi yurtiçi hasılanın 

sermaye harcamaları kalemi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 artarak tahmini %0,4 artış ve %0,2 olan bir önceki dönem verisinin 

üzerine çıktı. Ekonomi, Temmuz-Eylül döneminde yıllık bazda %2,5 oranında büyüdü ve yıllık büyümenin %1,5 ile %1,4'lük yıllık 

büyüme tahminin aştı.  Yine aynı verilere göre, reel ücretler neredeyse bir yıldır ilk kez Ekim ayında yükseldi ve tüketici 

harcamalarının yükselişine dair bazı umutlar verdi. Büyüme verisinin yanı sıra, Çin’de açıklanan dış ticaret verileri de olumlu bir 

performans sergiledi. Çin'in dolar bazındaki ihracatı Kasım ayında geçen yıla göre %12,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. 

Ekim ayında %6,9 oranında bir düşüş görülen ihracatta Kasım ayında %5 artış bekleniyordu. Yıllık olarak Ekim ayında %17,2 artan 

Çin'in ithalatı ise %17 oranında arttı. Piyasadaki beklenti %11,3 artış olacağı şeklindeydi. Çin verilerinin yanı sıra, Japonya’dan 

gelen olumlu veriler de Asya piyasalarındaki yükselişte etkili oldu. Asya seansında açıklanan verilere göre Japonya'nın cari işlem 

fazlası Ekim ayında 2,18 yen trilyon seviyesine yükseldi. Bir yıl önce aynı ayda 1,55 trilyon YEN olan fazla 1,72 trilyon yen olan 

piyasa tahminlerinin çok üzerinde gerçekleşti.  İthalattaki artış %18,5'e yükselirken, mal dış ticareti fazlası 4,30 trilyon yene (2016 

yılının Ekim ayında 5,66 trilyon yen) çıktı. İhracat, yıllık bazda %14,3 oranında arttı. Japonya ve Çin’den gelen verilerin beklentilerin 

üzerinde bir performans sergilemesi sonrasında Shanghai ve Nikkei endekslerinde değer kazançları görülürken, söz konusu 

primlenmenin Asya geneline yayıldığı görüldü. Asya’daki pozitif hava, yurt içi piyasalar üzerinde de etkili olabilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

ABD’de bütçe tasarısı dün Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından oylanarak Kongre’den geçti ve ABD hükümetinin geçici olarak 

kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Böylelikle ABD’de hükümet iki hafta daha (22 Aralık’a kadar) açık kalacak. ABD’de hükümetin 

kapanma riskinin “şimdilik” ortadan kalkması sonrasında, vergi tasarısının onaylanmasının ardından 93 seviyesi üzerinde 

tutunmayı başaran dolar endeksinin yükseliş hareketini hızlandırdığını ve 93,80 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Dolar 

endeksindeki sert yükselişe rağmen USDTRY paritesindeki yükselişlerin görece sınırlı kaldığını ve paritenin 3,87 seviyesini 

aşamadığını görüyoruz.  Kur bir süredir 3,85 – 3,87 seviyeleri arasında yatay bir seyir izliyor. Kurda bugünkü görünüm açısından 

ABD’den gelecek olan istihdam verileri olukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat 

edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 

200,000 altında gelerek bir önceki döneme göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler 

dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda dolar endeksinin 

94 seviyesi ve üzerini hedef alması ve USDTRY paritesinin de yeniden 3,90’a doğru yükselişe geçtiği gözlenebilir. Ortalama Saatlik 

Kazançlar verisinin beklentilerin altın gerçekleşmesi durumunda USDTRY paritesindeki geri çekilmenin 3,84 seviyesi altına 

sarkması beklenebilir. Ancak, istihdam verileri sonrasında kurda oluşabilecek oynaklığın etkilerinin kısa vadeli olmasını ve kalıcı 

bir etki yaratmamasını bekliyoruz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8697 seviyesinden 

işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8861 seviyesi direnç, 3,8678 seviyesi ise destek konumunda. 3,8861 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8971, 3,8502 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,8435. 
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EUR/USD  

Kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmasının ardından düşüş eğilimini sürdürmekte olan EURUSD paritesi, 1,1750 seviyesi 

civarında dalgalı bir seyir izliyor. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD cephesinden gelecek olan istihdam verileri 

oldukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama 

kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 200,000 altında gelerek bir önceki 

döneme göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda 

global anlamda dolar “pozitif” bir fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda dolar endeksinin 94 seviyesi ve üzerini hedef alması ve 

EURUSD paritesinin de 1,17 seviyesine doğru düşüşünü hızlandırması beklenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin 

beklentilerin altın gerçekleşmesi durumunda ise EURUSD paritesi kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 1,18 seviyesi 

üzerini hedefleyebilir. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1761 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1815 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1815 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,1711. 
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XAU/USD 

Altın fiyatlarının, aşağı yönlü kırmasını beklemediğimiz 1260 desteğini, beklentilerimizin aksine kırmış olduğunu görüyoruz. 

Altının bu desteği kırmasında, bütçe tasarısının onaylanması ve ABD’de hükümetin 22 Aralık’a kadar daha açık kalmasını sağlayan 

anlaşma sonrasında güçlenen dolar endeksinin etkili oluğunu belirtebiliriz. 1260 güçlü desteğini aşağı yönlü kırması sonrasında 

düşüşünü hızlandıran ve 1250 seviyesi altına gerileyen altında, kısa vade görünüm açısından ABD’den gelecek olan verileri izliyor 

olacağız. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD cephesinden gelecek olan istihdam verileri oldukça önemli olacak. 

Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış 

gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 200,000 altında gelerek bir önceki döneme göre zayıf bir artışı 

işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar 

“pozitif” bir fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda altın fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve altının 1240 seviyesine doğru 

düşüşe geçtiği görülebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin altın gerçekleşmesi durumunda ise altın fiyatlarının 

kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1260 seviyesine doğru yüksekliğini görebiliriz.  Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1249,04 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1245 seviyesi destek, 1250 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1250 direncinin yukarı yönlü kırılması 1240,67 bir sonraki direnç seviyemiz 1255, 1245 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1260.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,637 %0.3 -%0.4 %1.6 %8.3 %17.8

DAX 13,045 %0.4 %0.2 -%2.5 %2.6 %13.6

FTSE 7,321 -%0.4 -%0.1 -%2.8 -%1.7 %2.5

Nikkei 22,498 %1.2 -%0.3 -%0.7 %14.3 %19.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,448 %1.1 %2.4 -%4.9 %8.6 %36.2

Çin 3,272 %0.2 -%1.2 -%4.0 %4.1 %5.6

Hindistan 32,949 %0.3 %0.6 -%0.6 %5.8 %24.1

Endonezya 6,007 %0.5 %1.4 -%0.3 %5.8 %13.9

Rusya 2,103 -%1.0 %0.1 -%2.8 %12.2 -%5.8

Brezilya 72,487 -%1.1 %0.7 -%2.5 %15.5 %20.4

Meksika 46,987 %0.0 -%0.2 -%3.8 -%4.3 %2.9

Güney Afrika 58,013 %0.0 -%2.9 -%3.4 %11.7 %14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%7.8 -%9.9 %2.7 -%2.2 -%27.6

EM VIX 18 -%4.4 -%4.1 %7.3 %12.5 -%18.8

MOVE 49 -%0.2 %5.1 %11.4 -%10.2 -%31.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8621 %0.3 -%1.5 -%0.6 %8.8 %9.6

Brezilya 3.2934 %1.8 %0.8 %0.6 %0.7 %1.3

Güney Afrika 13.7334 %1.6 %0.3 -%3.5 %7.0 %0.0

Çin 6.6193 %0.1 %0.2 -%0.3 -%2.6 -%4.7

Hindistan 64.57 %0.1 %0.2 -%0.7 %0.4 -%4.9

Endonezya 13554 %0.1 %0.2 %0.3 %1.9 %0.6

CDS *

Türkiye 186.8 0.3 -15.1 -3.8 -33.9 13.3

Brezilya 165.4 2.8 -8.5 -4.5 -54.9 14.9

Güney Afrika 179.3 4.9 -6.3 -15.4 -14.2 a.d.

Endonezya 94.6 0.5 1.3 -3.7 -19.4 3.9

Rusya 131.4 1.2 3.2 -12.8 -15.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.3 -0.2 1.5 0.6

Brezilya %10.2 0.1 -0.1 0.2 -0.6 a.d.

Güney Afrika %9.2 0.1 -0.1 0.0 0.8 0.3

Hindistan %7.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5

Endonezya %6.6 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.6 0.08 -0.10 -0.16 -0.23 -0.91

Güney Afrika %4.7 0.00 0.00 -0.14 0.19 -0.23

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.2 %1.6 -%2.2 -%2.3 %29.4 %9.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.69 %1.3 -%1.2 -%0.9 %24.0 %5.5

Altın - USD / oz 1249.8 -%1.0 -%1.8 -%2.0 -%3.1 %8.5

Gümüş - USD / t oz. 15.715 -%1.0 -%4.1 -%7.2 -%10.8 -%1.7

Commodity Bureau Index 427.19 -%0.2 -%0.5 -%0.8 -%1.9 %1.0

* 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: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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. 

 

 

 


