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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve 

DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. 

▪ Türk lirası dün dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırdı. Bununla birlikte Türk lirası dolar karşısında Haziran ayından bu 

yana en zayıf günlük kapanışını gerçekleştirirken, 5,85 direncini yukarı yönlü kıran USDTRY paritesi 5,8787 seviyesine 

kadar yükseldi.  

▪ ABD ve Çin’den üze düzey yetkililerin katılacağı ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başlıyor. Görüşmelerde 

yarın da devam edecek. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert  Lighthizer ve ABD Hazine 

Bakanı Steven Mnuchin görüşmelere katılacak. 

▪ Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak olan ABD Eylül ayı TÜFE verileri, dolar endeksindeki kısa vadeli görünüm 

açısından önemli olacak. Manşet enflasyonda yıllık bazda hafifi bir yükseliş beklenirken, çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda 

%2,4’te sabit kalması bekleniyor. Detaylı analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Fed’in Eylül ayına ilişkin toplantı tutanakları dün akşam saatlerinde yayınlandı. Tutanaklarda FOMC üyelerinin, faiz 

indirim sürecinin ne kadar süreceği konusunun netleşmesine yönelik talepte bulunması dikkat çekti. Eylül 

toplantısında bazı üyeler, Fed Başkanı Powell'ın Temmuz ayından "döngü ortası uyarlama" olarak tanımladığı politika 

gevşemesinin sınırlarına ilişkin işaretlere yer verilmesi gerektiği talebinde bulundu. Tutanaklarda, "Birkaç katılımcı, 

komitenin toplantı sonrası açıklamasının, ticaret belirsizliğine tepki olarak gerçekleştirilen faiz indirimlerinin 

muhtemelen ne zaman sonlandırılacağına ilişkin daha fazla açıklık getirmesi gerektiğini vurguladı" denildi. 

▪ Avrupa Borsaları günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,72 yükselerek, 380,30 

puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,78 artarak 5.499,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,60 

değer kazanarak, 21.533,64 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %1,04 yükselişle 12.094,26 

seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,33’lük artışla 7.166,50 seviyesinden kapandı. 

▪ ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,70 artışla 26.346,01 puan, S&P 500 

endeksi %0,91 kazançla 2.919,40 puan ve Nasdaq endeksi %1,02 değer kaybıyla 7.903,74 puan seviyelerinde seyretti. 

 

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 Ağustos Ayı Cari İşlemler Dengesi (milyar €) 09:00 17,9 22,1 

 
Almanya Ağustos Ayı Ticaret Dengesi (milyar €) 09:00 18,8 21,6 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 220K 219K 

 
ABD Eylül Ayı Aylık TÜFE 15:30 %0,1 %0,1 

 
ABD Eylül Ayı Aylık Çekirdek TÜFE 15:30 %0,2 %0,3 

 
ABD Eylül Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %1,8 %1,7 

 
ABD Eylül Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %2,4 %2,4 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Bugün ABD Eylül Ayı TÜFE verileri açıklanacak  

Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak olan ABD Eylül ayı TÜFE verileri, dolar endeksindeki kısa vadeli görünüm 

açısından önemli olacak. Manşet enflasyonda yıllık bazda hafifi bir yükseliş beklenirken, çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda %2,4’te 

sabit kalması bekleniyor. Verilere ilişkin piyasa beklentileri şu şekilde:  

• ABD Eylül Ayı Aylık TÜFE → Piyasa beklentisi: %0,1, Önceki: %0,1  

• ABD Eylül Ayı Aylık Çekirdek TÜFE → Piyasa beklentisi: %0,2, Önceki: %0,3 

• ABD Eylül Ayı Yıllık TÜFE → Piyasa beklentisi: %1,8, Önceki: %1,7 

• ABD Eylül Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE → Piyasa beklentisi: %2,4, Önceki: %2,4 

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf veriler dolar endeksi üzerinde önemli bir baskı oluşturmuştu. ISM İmalat ve Hizmet 

Endeksleri, Tarım Dışı verisi ve en önemlisi ücret artışları verileri piyasa beklentilerinin oldukça altında bir performansı işaret 

etmişti. Bu noktada, bugün ABD’den gelecek olan Eylül ayı enflasyon verileri dolar endeksindeki kısa vadeli görünüm açısından 

önemli olacak.  

• Eylül TÜFE verilerinin beklentiler dahilinde gelmesi ve yıllık anket veride %1,8’e bir yükseliş ve çekirdek veride %2,4 

seviyesinin korunması durumunda dolar endeksinin 99 seviyesi üzerinde tutunmasını ve 99 – 99,20 seviyeleri arasında 

hareket etmesini bekleriz.  Böyle bir durumda USDTRY paritesinin de 5,85 – 5,88 bandında seyretmesi beklenebilir. 

• Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda ise piyasada dolar pozitif reaksiyonun daha kuvvetli olabileceği 

görüşündeyiz. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir performansı işaret eden Eylül ayı TÜFE verileri görmemiz durumunda 

dolar endeksinde 99,20 seviyesi üzerinde bir hareket oluşması beklenebilir. Böyle bir durumda USDTRY paritesindeki 

yükseliş 5,90’lı seviyelere ulaşabilir.  

• Aksi taktirde, yani TÜFE verilerinin daha zayıf bir performansı işaret etmesi durumunda dolar endeksinde 99 seviyesi 

altına doğru kısmi bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Ancak bu noktada, 99,75 seviyesinin önemli bir destek seviyesi 

olduğunu belirtmemizde fayda var. Kurda ise 5,80 seviyesine doğru bir gerileme söz konusu olabilir.  

Piyasalarda Fed politikalarına ve ABD ekonomisine ilişkin genel beklenti ve fiyatlamalara baktığımızda: 

18 Eylüldeki toplantıda iki nokta özellikle ön plana çıkmıştı: (i) FOMC Üyelerinin dot plot tahminlerinde 2019 yılının geri 

kalanında ve 2020 yılında herhangi bir faiz indirimi öngörmemiş olması ve (ii) FOMC üyeleri arasındaki fikir ayrılıkları.  Piyasa 

beklentilerinden daha şahin bir yeri işaret den dot plot tahminleri ve FOMC üyelerinin kendi aralarında yaşadıkları fikir ayrılığı ile 

birlikte, Fed kararının ardından dolar endeksi ve kurda bir yükseliş hareketi görmüştük.  

Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda Fed’in Ekim ayı toplantısında (20 Ekim) 25 baz puanlık bir 

faiz indirime gidebileceği ihtimalinin %80 olarak fiyatlandığını görüyoruz. Faizlerde bir değişik yapmama ihtimali ise %20 

olarak fiyatlanıyor. Bu beklenti iki hafta önce neredeyse yarı yarıyaydı- %52’ye %48. Ancak geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf 

veriler bu tabloyu 25 baz puanlık faiz indirim beklentileri lehine değiştirdi.  

ABD – Çin arasındaki görüşmeler bugün yeniden başlıyor 

ABD ve Çin’den üze düzey yetkililerin katılacağı ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başlıyor. Görüşmelerde yarın 

da devam edecek. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert  Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven 

Mnuchin görüşmelere katılacak. Hatırlayacağımız üzere ABD – Çin arasındaki ipler, Washington'ın Sincan Uygur Özerk 

Bölgesi'nde Müslüman azınlıkların insan haklarının ihlal edilmesinden dolayı bazı Çinli yetkililere seyahat yasağı koyması ve Çin'e 

yönelik sermaye girişlerinin kısıtlanmasını değerlendirmesinin ardından bu hafta başında yeniden gerilmişti. Bunun üzerine 

küresel borsalarda kayıplar yaşanırken, küresel risk algısında bir bozulma gözlemlenmişti. Dolayısı ile ABD – Çin görüşmelerine 

ilişkin gelecek olan haber akışı, küresel risk algısı açısından büyük önem taşıyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

Türk lirası dün dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırdı. Bununla birlikte Türk lirası dolar karşısında Haziran ayından bu yana en 

zayıf günlük kapanışını gerçekleştirirken, 5,85 direncini yukarı yönlü kıran USDTRY paritesi 5,8787 seviyesine kadar yükseldi. 

USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 5,8690 seviyesinden işlem görüyor. ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin varlığını 

koruması ile birlikte TL varlıklarına yönelik negatif risk algısının da sürmekte olduğunu görüyoruz. Dünkü yükseliş hareketi ile 

birlikte 5,85 direncini yukarı yönlü kırmış olan USDTRY paritesinde, teknik göstergeler yükseliş eğiliminin korunabileceğinin 

sinyalini veriyor. Fibonacci düzeltme seviyeleri, USDTRY paritesindeki mevcut yükseliş hareketinin, Mayıs – Ağustos ayları arasında 

yaşanan düşüş hareketinin %61,8 düzeltme seviyesine denk gelen 5,9380 seviyesini hedef alacak şekilde devam edebileceğinin 

sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda 27 Eylül – 4 Ekim haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Yurt dışında ise ABD’den gelen olan Eylül ayı TÜFE verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, ABD ve Çin’den üze düzey yetkililerin 

katılacağı ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başlıyor. Görüşmelerde yarın da devam edecek. Çin Başbakan Yardımcısı Liu 

He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin görüşmelere katılacak. ABD – Çin 

görüşmelerine ilişkin gelecek olan haber akışı, küresel risk algısı açısından büyük önem taşıyor. 
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EUR/USD 

Artan jeopolitik tansiyon ve ticaret belirsizliği ile birlikte dolar endeksinde yaşanan kısmi geri çekilme hareketleri ile birlikte 

EURUSD paritesi dün 1,0950 seviyesi üzerindeki seyrini korudu. Geçtiğimiz Asya seansında 1,0995 seviyesini test eden EURUSD 

paritesi, bu sabah saatlerinde 1,10 direnci altında hareket etmeye devam ediyor.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, kısa vadeli düşüş kanalı bünyesindeki hareketini sürdürmekte olan EURUSD 

paritesi, kanal direncine (kanalın üst çizgisine) denk gelen ve teknik ve psikolojik olarak önemli bir direnç oluşturan 1,10 

seviyesini aşmayı başaramamakta. Dün sabah bültenimizde de belirtmiş olduğumuz üzere, paritenin 1,10 seviyesini yukarı 

yönlü kıramayacağı ve mevcut yükseliş hareketinin satış fırsatı vereceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Gerek Euro Bölgesi 

büyüme dinamikleri gerekse de teknik gösterge ve formasyonların verdiği sinyaller çerçevesinde, paritenin 1,10 seviyesi 

altındaki hareketini sürdürmesini ve düşüş eğilimini koruyarak önümüzdeki dönemde yeniden 1,09 seviyesi altını hedef 

almasını beklemekleyiz.   

Bugün ABD’den gelen olan Eylül ayı TÜFE verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, ABD ve Çin’den üze düzey yetkililerin katılacağı 

ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başlıyor. Görüşmelerde yarın da devam edecek. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD 

Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin görüşmelere katılacak. ABD – Çin görüşmelerine ilişkin 

gelecek olan haber akışı, küresel risk algısı açısından büyük önem taşıyor. 
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XAU/USD 

Artan jeopolitik tansiyon ve ticaret belirsizliği ile birlikte dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte 1500 seviyesi üzerinde 

tutunmayı süren ons altın, piyasalardaki güvenli liman alımlarından da destek buluyor. Ons altın, küresel risk algısındaki bozulma 

ve dolar endeksinde görülen kısmi zayıflama aile birlikte Eylül ayının son haftasında yaşadığı kayıpların büyük kısmını telafi etmiş 

durumda.  

Asya seansında 1517 seviyesini test eden altın fiyatları, bu sabah saatlerinde 1507,35 seviyesinden işlem görüyor. Kırılan kanal 

çizgisinin direnç görevi gördüğünü altında, geçtiğimiz hafta Salı gününden bu yana etkili olan yükselişin bir “Return Move” 

formasyonu oluşturmuş olduğunu görüyoruz. (Return Move – Geri Dönüş hareketi: Yükselen bir trend / kanal kırıldıktan sonra 

fiyatlar tekrar bu trend / kanal çizgisine doğru atak yaparsa, trend / kanal çizgisi genelde direnç noktası olarak algılanır ve 

fiyatların yönünü tekrardan aşağı çevirmesi beklenir). Bu noktada, bu haftaki diğer bültenlerimizde de belirtmiş olduğumuz üzere, 

oluşan teknik formasyon ve trend göstergeleri altında kısa vadede 1430 – 1450 bandına doğru bir düşüş eğilimi yaşanabileceğini 

işaret ediyor. Ancak, orta – uzun vadeli görünümde altın fiyatlarında Ağustos 2018’den bu yana etkili olan yükseliş eğiliminin 

devam etmesini ve küresel büyümeye yönelik artan endişelerin ve güvenli liman arayışı ile birlikte altın fiyatlarının 1600 seviyesine 

doğru tırmanışını sürdürmesini bekliyoruz. Dolayısı ile ons altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı vermeyi sürdürmesi beklenebilir. 

Bugün ABD’den gelen olan Eylül ayı TÜFE verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, ABD ve Çin’den üze düzey yetkililerin katılacağı 

ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başlıyor. Görüşmelerde yarın da devam edecek. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD 

Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin görüşmelere katılacak. ABD – Çin görüşmelerine ilişkin 

gelecek olan haber akışı, küresel risk algısı açısından büyük önem taşıyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.919 %0,9 %1,1 -%2,0 %1,1 %16,5

DAX 12.094 %1,0 -%1,4 -%1,4 %1,6 %14,5

FTSE 7.167 %0,3 %0,6 -%1,4 -%3,4 %6,5

Nikkei 21.456 %0,3 %0,9 %0,6 -%0,7 %7,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99.649 -%2,2 -%3,7 -%1,5 %2,7 %9,2

Çin 2.925 %0,4 %0,3 -%2,8 -%9,4 %17,8

Hindistan 38.178 -%0,2 -%0,6 %2,5 -%1,3 %5,6

Endonezya 6.029 %0,1 -%0,1 -%4,8 -%6,9 -%2,6

Rusya 2.713 %0,2 -%0,2 -%2,7 %5,2 %14,5

Brezilya 101.249 %1,3 %0,2 -%1,7 %5,5 %15,2

Meksika 42.502 -%0,1 %0,7 -%0,2 -%5,4 %2,1

Güney Afrika 54.339 -%0,4 %0,6 -%1,8 -%7,0 %3,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%8,1 -%9,3 %22,1 %30,5 -%26,7

EM VIX 20 -%6,2 -%7,5 %11,8 %16,7 -%21,2

MOVE 79 -%1,4 -%11,3 %3,8 %62,4 %19,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8702 %0,7 %3,0 %2,1 %3,1 %11,0

Brezilya 4,1098 %0,4 -%0,5 %0,3 %6,7 %6,1

Güney Afrika 15,172 -%0,7 -%0,8 %2,7 %7,7 %5,8

Çin 7,1322 -%0,2 a.d. %0,1 %6,3 a.d.

Hindistan 71,07 a.d. a.d. -%0,9 %2,6 %1,9

Endonezya 14175 %0,1 -%0,2 %1,0 %0,3 -%1,5

CDS *

Türkiye 390,6 6,3 11,8 -20,0 -14,5 56,5

Brezilya 142,3 -1,6 3,6 17,7 -32,7 19,9

Güney Afrika 200,1 -0,8 1,1 34,4 -14,0 3,3

Endonezya 92,3 -0,1 -0,7 15,1 a.d. 9,9

Rusya 91,1 -0,8 1,0 6,1 -21,4 1,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14,0 -0,2 0,2 -1,5 -3,4 -2,4

Brezilya %6,9 -0,1 -0,1 -0,4 -2,0 -3,3

Hindistan %6,5 a.d. a.d. -0,1 -0,9 -0,9

Endonezya %7,3 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,07 0,08 -0,19 -0,54 a.d.

Brezilya %3,9 -0,04 -0,09 0,10 -1,45 -1,28

Güney Afrika %4,0 0,02 -0,15 0,22 -1,08 -1,11

Endonezya %2,8 0,00 -0,10 0,07 -1,10 -1,71

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58,32 %0,1 %1,1 -%6,8 -%17,4 %8,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,59 -%0,1 -%0,1 -%9,1 -%17,8 %15,8

Altın - USD / oz 1506,1 %0,6 %0,3 %0,1 %15,5 %17,5

Gümüş - USD / t oz. 17,81 %0,6 %0,7 -%1,2 %17,1 %14,6

Commodity Bureau Index 387,24 %0,3 -%0,3 %0,8 -%8,9 -%5,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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Uyarı Notu 

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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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. 

 

 

 

 

 

 


