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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dün öğle saatlerinde, Fed Başkanı Powell’ın bu hafta Kongre’nin alt ve üst kanadında gerçekleştireceği sunumun metni 

yayınlandı. Powell'ın dünkü sunumu öncesinde yayınlanan konuşma metninde FOMC’nin Haziran toplantısından bu yana 

belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü belirtildi. Konuşma metninde ticaret ve küresel büyüme 

görünümüne ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Powell, Haziran toplantısında birçok politika yapıcının bir miktar daha geniş 

para politikası için uygun ortam gördüğünün altını çizdi. Sunum metninin paylaşılmasının ardından dolar endeksi sert satış 

baskılarına maruz kalarak 97,46 seviyesi üzerinden 97,20 seviyesi altına doğru düşüşe geçti. Akşam saatlerinde ise Powell’ın 

sunumu ile birlikte dolar endeksi düşüşünü genişleterek 97 seviyesi altına indi.  

▪ Powell bugün aynı sunumu Senato Bankacılık Komitesinde yapacak. Burada da soru-cevap kısmı yakından takip edilecek.  

▪ Powell’ın sunumundan birkaç saat sonra ise Fed’in 18-19 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları yayınlandı. 

Tutanaklarda ABD ekonomi görünümüne yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin önemli ölçüde arttığı ifade edilirken, 

"Çoğu katılımcı, bu son gelişmelerin devam edeceği ve ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturacağının anlaşılması 

durumunda ilave para politikası genişlemesine gerek duyulacağı değerlendirmesinde bulundu," açıklaması yer aldı. 

▪ Dün Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesinde yayınlanan konuşma metni 

sonrasında dolar endeksinde görülen sert düşüş, ons altının yeniden 1420 seviyesi üzerine yükselmesine neden oldu. 

Sabah saatlerinde 1,12 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi ise dolar endeksinde gerileme ile birlikte 1,128 

▪ 0 seviyesi üzerine çıktı. Gün içerisinde 5,75 seviyesi üzerine kadar yükselen USDTRY paritesi ise Powell’ın konuşma metni ve 

akşamki açıklamaları ile birlikte 5,70 seviyesi altına yerleşti. 

▪ ABD'de hisse senetleri Fed'in Temmuz ayında faizi düşüreceğine yönelik güçlü mesajlardan destek bularak günü yükselişle 

tamamlarken, S&P 500 endeksi seans içerisinde tarihinde ilk kez 3.000 puan seviyesini aştı. Dow Jones endeksi %0,29 

artışla 26.860,20 puan, S&P 500 endeksi %0,45 kazançla 2.993,07 puan ve Nasdaq endeksi %0,75 değer kazancıyla 8.202,53 

puan seviyelerinden günü tamamladı.  

▪ İngiltere ekonomisi Mayıs ayında beklentiye paralel büyüdü. Dün gelen verilere göre İngiltere'de GSYİH Mayıs'ta önceki 

aya göre %0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel bir performans gösterdi.  

▪ Avrupa Komisyonu çeyreklik projeksiyonlarında artan aşağı yönlü risklere bağlı olarak Euro Bölgesi'nin 2020 büyüme 

tahminini %1,5'ten %1,4'e düşürdü. Enflasyon tarafında hem 2019 hem de 2020 tahminleri %1,3'e geriledi. AMB orta 

vadede %2'nin hemen altında enflasyon hedefliyor. Avrupa Merkez Bankası toplantısı 25 Temmuz’da gerçekleşecek. Bölge 

ekonomisine yönelik beklentilerin azalması bankanın faiz indirmesi ya da olası bir teşvik sinyali vermesi ihtimalini artırıyor. 

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 Haziran Ayı Aylık TÜFE 09:00 %1,6 %1,6 

 
Almanya Haziran Ayı Yıllık TÜFE 09:00 %0,3 %0,3 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 221K 22,5K 

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

 
ABD Haziran Ayı Aylık Çekirdek TÜFE 15:30 %0,2 %0,1 

 
ABD Haziran Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %1,6 %1,8 

 
ABD Haziran Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %2 %2 

 
Fed Başkanı Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi Sunumu 17:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Dolar endeksi, Powell’ın Yarı Yıllık Para Politikası Sunumu ile birlikte değer kaydetti 

Fed Başkanı Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Yarı Yıllık Para Politikası Sunumunu 

gerçekleştirdi. Sunumdan önce Powell’ın konuşma metni yayınlandı. Powell'ın dünkü sunumu öncesinde yayınlanan konuşma 

metninde FOMC’nin Haziran toplantısından bu yana belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü belirtildi. Konuşma 

metninde ticaret ve küresel büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Powell, Haziran toplantısında birçok politika 

yapıcının bir miktar daha geniş para politikası için uygun ortam gördüğünün altını çizdi. Akşam saatlerinde yaptığı konuşmasında 

ise Powell, verileri izlemeye devam edeceklerini ve FOMC toplantısına kadarki süreçte gelen verilere bakacaklarını belirterek, 

küresel büyüme konusundaki belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeye devam ettiğini yineledi. Haziran ayı istihdam 

raporunun çok olumlu olduğunu vurgulayan Powell, yine de Haziran toplantısından bu yana gelen verilerin hayal kırıklığı 

yaratmaya devam ettiğini vurguladı. Powell ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin gitmesini istemesi durumunda 

gitmeyeceğini, Kanunların kendisine 4 yıllık bir görev süresi tanıdığını ve bu süre boyunca hizmet edeceğini ifade etti.  

• Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam verileri sonrasında piyasalarda Fed’in 

faiz indirimini Eylül toplantısına öteleyebileceğine ilişkin beklentiler güç kazanmıştı. Ancak Powell’ın dünkü açıklamaları 

sonrasında Temmuz ayında bir faiz indirimine gidileceğine ilişkin görüşler yeniden güçlenirken, Temmuz ayı 

toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimine gidilebileceğine yönelik beklentiler yeniden %0’dan %25 olasılığa yükseldi.  

• Fed Başkanı Powell’ın Sunum metninin paylaşılmasının ardından dolar endeksi sert satış baskılarına maruz kalarak 97,46 

seviyesi üzerinden 97,20 seviyesi altına doğru düşüşe geçti. Akşam saatlerinde ise Powell’ın sunumu ile birlikte dolar 

endeksi düşüşünü genişleterek 97 seviyesi altına indi. 

• Dün dolar endeksinde görülen sert düşüş, ons altının yeniden 1420 seviyesi üzerine yükselmesine neden oldu. Sabah 

saatlerinde 1,12 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi ise dolar endeksinde gerileme ile birlikte 1,1280 seviyesi 

üzerine çıktı. Gün içerisinde 5,75 seviyesi üzerine kadar yükselen USDTRY paritesi ise Powell’ın konuşma metni ve akşamki 

açıklamaları ile birlikte 5,70 seviyesi altına yerleşti. 

• Powell bugün aynı sunumu Senato Bankacılık Komitesinde yapacak. Burada da soru-cevap kısmı yakından takip edilecek.  

Powell’ın sunumundan birkaç saat sonra ise Fed’in 18-19 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları 

yayınlandı. Tutanaklarda ABD ekonomi görünümüne yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin önemli ölçüde arttığı ifade 

edilirken, "Çoğu katılımcı, bu son gelişmelerin devam edeceği ve ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturacağının 

anlaşılması durumunda ilave para politikası genişlemesine gerek duyulacağı değerlendirmesinde bulundu," açıklaması yer aldı. 

Tutanaklarda, birkaç politika yapıcının, kısa vadeli faiz indiriminin risk yönetimi açısından garanti edildiğini, zira bu durumun 

ekonomiye yönelik gelecekteki olası ters şokların etkilerine tampon sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirttiği kaydedildi. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

Dün öğle saatlerinde, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’nin alt ve üst kanadında gerçekleştireceği sunumun metni yayınlandı. 

Powell'ın dünkü sunumu öncesinde yayınlanan konuşma metninde FOMC’nin Haziran toplantısından bu yana belirsizliklerin 

görünümü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü belirtildi. Konuşma metninde ticaret ve küresel büyüme görünümüne ilişkin 

belirsizliklere dikkat çeken Powell, Haziran toplantısında birçok politika yapıcının bir miktar daha geniş para politikası için 

uygun ortam gördüğünün altını çizdi. Sunum metninin paylaşılmasının ardından dolar endeksi sert satış baskılarına maruz 

kalarak 97,46 seviyesi üzerinden 97,20 seviyesi altına doğru düşüşe geçti. Akşam saatlerinde ise Powell’ın Temsilciler Meclisinde 

açıklamaları ile birlikte dolar endeksi düşüşünü genişleterek 97 seviyesi altına indi. Dün gün içerisinde 5,75 seviyesi üzerine 

kadar yükselen USDTRY paritesi ise Powell’ın konuşma metni ve akşamki açıklamaları ile birlikte 5,70 seviyesi altına yerleşti . 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,66 seviyesi civarında seyrediyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, 

UYSDTRY paritesi, dün dolar endeksinde görülen sert satış baskısı ile birlikte kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kırma 

girişiminde başarısız oldu ve trend çizgisinden dönerek 5,66’lı seviyelere kadar geriledi. Bu sabah saatlerinde dolar 

endeksindeki zayıf seyrin sürdüğünü, gelişen ülke para birimlerinin ise bu doğrultuda pozitif bir seyir izlemekte olduğunu 

düşünüyoruz. Bununla birlikte USDTRY paritesinin bugün içerisinde 5,65 – 5,72 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz.  

Bugün ABD ve Almanya’dan gelecek olan Haziran ayı TÜFE verileri önemli olacak. 
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EUR/USD 

Fed Başkanı Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Yarı Yıllık Para Politikası Sunumunu gerçekleştirdi. 

Sunumdan önce Powell’ın konuşma metni yayınlandı. Powell'ın dünkü sunumu öncesinde yayınlanan konuşma metninde 

FOMC’nin Haziran toplantısından bu yana belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü belirtildi. Akşam 

saatlerinde yaptığı konuşmasında ise Powell, verileri izlemeye devam edeceklerini belirterek, küresel büyüme konusundaki 

belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeye devam ettiğini yineledi. Sunum metninin paylaşılmasının ardından dolar endeksi 

sert satış baskılarına maruz kalarak 97,46 seviyesi üzerinden 97,20 seviyesi altına doğru düşüşe geçti. Akşam saatlerinde ise 

Powell’ın sunumu ile birlikte dolar endeksi düşüşünü genişleterek 97 seviyesi altına indi. Sabah saatlerinde 1,12 seviyesine 

kadar gerileyen EURUSD paritesi ise dolar endeksinde gerileme ile birlikte 1,1280 seviyesi üzerine çıktı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1270 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksindeki zayıf seyrin bu sabah 

saatlerinde etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,1250 – 1,1300 seviyeleri 

arasında hareket etmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD ve Almanya’dan gelecek olan Haziran ayı TÜFE verileri takip edilecek. 
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XAU/USD  

Fed Başkanı Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Yarı Yıllık Para Politikası Sunumunu gerçekleştirdi. 

Sunumdan önce Powell’ın konuşma metni yayınlandı. Powell'ın dünkü sunumu öncesinde yayınlanan konuşma metninde 

FOMC’nin Haziran toplantısından bu yana belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü belirtildi. Akşam 

saatlerinde yaptığı konuşmasında ise Powell, verileri izlemeye devam edeceklerini ve FOMC toplantısına kadarki süreçte gelen 

verilere bakacaklarını belirterek, küresel büyüme konusundaki belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeye devam ettiğini 

yineledi. Fed Başkanı Powell’ın Sunum metninin paylaşılmasının ardından dolar endeksi sert satış baskılarına maruz kalarak 

97,46 seviyesi üzerinden 97,20 seviyesi altına doğru düşüşe geçti. Akşam saatlerinde ise Powell’ın sunumu ile birlikte dolar 

endeksi düşüşünü genişleterek 97 seviyesi altına indi. Dün dolar endeksinde görülen sert düşüş, ons altının yeniden 1420 

seviyesi üzerine yükselmesine neden oldu. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1420 seviyesi civarında hareket ediyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, 

ons altın fiyatlarının günlük grafiğinde bir ikili tepe formasyonu oluşmuş durumda. Hatta ons altın, dün dolar endeksinde 

görülen düşüş ile birlikte gösterdiği yükseliş eğilimi ile bu formasyonu “üçlü tepe” formasyonuna dönüştürme çabası içerisinde. 

Bir “dönüş” formasyonu olan ikili – üçlü tepe formasyonu bize, altın fiyatlarının 1270’li seviyelerden başlayan ve 1438 seviyesi 

üzerine kadar çıkan yükseliş eğiliminin, 1450 seviyesi üzerine doğru devam etmeye gücü olmadığını ve altın fiyatlarının 1380 

(formasyonunun boyun çizgisi) seviyesi altına gerilemesi durumunda da mevcut yükseliş trendinin bozulabileceğinin sinyalini 

veriyor. Dolayısı ile, formasyonun boyun çizgisine denk gelen ve aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş hareketinin 

hızlanmasına neden olabilecek 1380 güçlü desteğini yakından takip edeceğiz. Bu seviyensin aşağı yönlü kırılması ikili tepe 

formasyonunun çalıştığına işaret edeceğinden, ons altının 1350 seviyesine doğru sert bir düşüş gerçekleştirmesine enden 

olabilir. Formasyonun çalışıp çalışmayacağını yakından izliyor olacağız.  

Bugün ABD ve Almanya’dan gelecek olan Haziran ayı TÜFE verileri 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 2.993 %0,5 %0,7 %3,7 %15,3 %19,4

DAX 12.373 -%0,5 -%1,9 %1,8 %13,6 %17,2

FTSE 7.531 -%0,1 -%1,0 %1,8 %8,9 %11,9

Nikkei 21.533 %0,5 -%0,3 %2,0 %6,3 %8,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.585 %1,8 -%0,8 %6,2 %7,5 %8,0

Çin 2.915 %0,3 -%2,7 %0,0 %14,5 %17,3

Hindistan 38.557 %0,4 -%3,0 -%3,1 %7,5 %7,3

Endonezya 6.411 %0,1 %0,6 %1,8 %0,9 %3,6

Rusya 2.823 %0,0 %0,0 %2,6 %15,5 %19,1

Brezilya 105.817 %1,2 %5,2 %6,9 %13,0 %20,4

Meksika 42.806 %0,0 -%1,6 -%2,1 -%1,7 %2,8

Güney Afrika 57.598 %1,1 -%0,7 -%2,0 %7,4 %9,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%7,5 %3,7 -%18,3 -%33,2 %18,0

EM VIX 17 -%5,2 %0,1 -%13,6 -%20,7 %2,5

MOVE 62 -%0,8 -%8,7 -%4,9 %10,1 %33,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,6763 -%1,0 %1,0 -%1,7 %4,8 %49,4

Brezilya 3,7543 -%1,0 -%2,0 -%3,5 %1,1 %13,5

Güney Afrika 13,9837 -%1,4 -%0,5 -%5,7 %0,9 %12,9

Çin 6,8729 -%0,2 -%0,1 -%0,8 %1,2 %5,6

Hindistan 68,5725 %0,0 -%0,5 -%1,6 -%2,6 %7,4

Endonezya 14133 %0,0 %0,1 -%0,8 %0,6 %4,2

CDS *

Türkiye 397,0 1,4 20,9 -88,4 45,0 131,3

Brezilya 132,7 -5,0 -9,1 -21,7 -12,6 84,1

Güney Afrika 164,6 -2,3 4,8 -35,7 -26,9 30,4

Endonezya 87,8 -1,5 1,8 -13,7 -28,9 40,2

Rusya 109,2 -1,2 -0,9 -12,2 -12,1 -4,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,2 0,2 1,0 a.d. 0,3 5,5

Brezilya %7,2 a.d. -0,1 -0,9 -2,0 -3,0

Hindistan %6,5 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8

Endonezya %7,3 0,1 0,0 -0,4 -0,6 1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,3 0,05 0,31 -0,48 -0,02 a.d.

Brezilya %4,5 -0,11 -0,09 -0,36 -0,40 -0,01

Güney Afrika %4,1 0,00 0,11 -0,38 -0,98 -0,37

Endonezya %3,4 0,06 0,07 -0,10 -1,03 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67,01 %4,4 %5,0 %7,6 %8,6 %0,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 60,43 %4,5 %5,4 %13,5 %14,9 %0,0

Altın - USD / oz 1412,5 %0,9 -%0,6 %6,6 %9,7 %7,9

Gümüş - USD / t oz. 15,147 %0,5 -%0,7 %3,5 -%3,2 -%11,7

Commodity Bureau Index 403,74 %0,5 -%0,5 -%1,7 -%1,8 -%6,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Temmuz 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

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. 

 

 

 

 

 


