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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler dahilinde politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Böylece bir hafta vadeli 

repo faizi %24’de sabit tutuldu. PPK geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana politika faizini sabit tutuyor. Karar notunda 

enflasyon ile ilgili paragrafta söylem değişiklikleri olduğu takip edildi. PPK, iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın 

etkililerinin enflasyondaki düşüşü destekletmekte olduğunu belirtirken, parasal duruşun korunmasının amacının fiyatlama 

davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonunun düşüş sürecini hızlandırmak olduğunu ifade etti.  

▪ ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşmasını bizzat kendisinin 

ertelediğini ve Çin’in, bu yılın başından üzerinde müzakere edilen şartlara geri dönüş yapmaması durumunda söz konusu 

anlaşmayı tamamlamayacağını ifade etti. Trump’ın bu açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda risk algısı bozulurken, 

güvenli liman talebinin yükseldiği görüldü. Trump’ın ifadelerinin ardından S&P500 ve Nasdaq vadelileri değer 

kaybederken, tahvil faizleri geriledi. Bununla birlikte ons altın yeniden 1338 seviyesi üzerini test etti.  

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve IMF Başkanı Christine Lagarde, dün ECB’nin düzenlediği bir 

konferansta konuşma gerçekleştirdiler. Draghi ve Lagarde konuşmalarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin 

yarattığı risklere vurgu yaptı. 

▪ Dün ABD’den gelen Mayıs ayı TÜFE verileri zayıf bir performansı işaret etti. ABD’de Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %0,1 

artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %1,8 artarak %1,9 olan beklentinin altında kaldı. Çekirdek TÜFE 

artışı ise hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentisinin altında bir performansı işaret etti. 

▪ Dün ABD’den gelen zayıf TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi kısa vadeli sert bir satış baskısına maruz kalarak 96,58 

seviyesine kadar gerilese de, endeksteki düşüş hareketinin kalıcı olmadığını gördük. Bir süredir devam eden “aşırı satım” 

sürecinin ardından dolar endeksi, teknik düzeltmenin de etkisi ile, yönünü yukarı çevirerek hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi ve 

97 seviyesi üzerini test etti.  

▪ Dün zayıf ABD verilerine rağmen dolar endeksine görülen sert yükseliş hareketi ile birlikte EURUSD kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırarak 1,13 seviyesi altına sarktı.  

▪ Başbakan Theresa May'in parti liderliğini bırakması sonrası partide genel başkanlık yarışı için Muhafazakar Parti'nin meclis 

grubunda ilk oylama bugün yapılacak.  

▪ ABD'de endeksler günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, endeksler teknoloji sektörü öncülüğünde geriledi. Dow Jones 

endeksi yüzde 0,17 azalışla 26.004,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 kayıpla 2.879,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 

0,38 düşüşle 7.792,72 puan seviyelerinde seyrediyor. 

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 Mayıs Ayı Aylık TÜFE (Nihai)  09:00 %0,2 %0,2 

 
Almanya Mayıs Ayı Yıllık TÜFE (Nihai) 09:00 %1,4 %1,4 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Aylık Sanayi Üretimi 12:00  -%0,5 -%0,3 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 12:00 -%0,6 -%0,6 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 215K 218K 
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Makroekonomik Gelişmeler 
Trump, Çin’in yanıt vermemesi durumunda ticaret anlaşmasın tamamlamayacağını belirtti 

ABD – Çin arasındaki ticaret gerilimi, piyasa gündeminde ön sıralarda yer almaya ve risk algısını etkilemeye devam 

ediyor. ABD Başkanı Trump, dün Iowa’ya seyahat etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret 

anlaşmasını bizzat kendisinin ertelediğini ve Çin’in, bu yılın başından üzerinde müzakere edilen şartlara geri dönüş yapmaması 

durumunda söz konusu anlaşmayı tamamlamayacağını ifade etti. Trump, “Şu an anlaşmayı bekleten benim. Çin ile ya 

mükemmel bir anlaşma yapacağız ya da hiçbir anlaşma yapmayacağız” dedi. Hatırlayacağımız üzere Trump, Pazartesi günü 

yaptığı açıklamasında ise Çin lideri Xi Jinping'in G-20'ye katılmaması durumunda gümrük vergilerini artıracağını belirtmişti. 

• Trump’ın bu açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda risk algısı bozulurken, güvenli liman talebinin yükseldiği 

görüldü. Trump’ın ifadelerinin ardından S&P500 ve Nasdaq vadelileri değer kaybederken, tahvil faizleri geriledi. 

Bununla birlikte ons altın yeniden 1338 seviyesi üzerini test etti.  

Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Cuma günü, ABD ve Meksika’nın anlaşmaya 

vardığını ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere uygulanacağı söylenen ek vergilerin durdurulduğunu belirtmiş, bunun 

üzerine küresel piyasalardaki risk iştahı iyileşirken, altın ve ABD tahvilleri gibi güvenli limanlara olan talebin azaldığı 

görülmüştü. Ancak bu açıklamaların olumlu bir sinyal olarak algılanmaması gerektiği belirtilirken, Haziran sonundaki G-20 

toplantısında yapılması planlanan ticaret görüşmelerine yönelik risklerin halen daha varlığını korumakta olduğu ifade ediliyor. 

Burada ABD – Çin arasındaki gerilimin sürmesi ve gümrük vergi oranlarının artırılması küresel büyümeyi aşağı çekerken 

enflasyonun artacağı olumsuz bir konjonktür ihtimalini artırarak gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki baskının daha da 

artmasına neden olabilir. 

PPK politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı 

Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler dahilinde politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Böylece bir hafta 

vadeli repo faizi %24’de sabit tutuldu. PPK geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana politika faizini sabit tutuyor. 
Karar notunda enflasyon ile ilgili paragrafta söylem değişiklikleri olduğu takip edildi. PPK, iç talep gelişmeleri ve parasal 

sıkılaştırmanın etkililerinin enflasyondaki düşüşü destekletmekte olduğunu belirtirken, parasal duruşun korunmasının amacının 

fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonunun düşüş sürecini hızlandırmak olduğunu ifade etti. Kurul bir 

önceki toplantıda “enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunduğuna karar 

verildiğini belirtmişti.  

• PPK karar notundaki değişikliklerin enflasyonda son dönemde görülen iyileşmenin onaylaması şeklinde okuyoruz. 

Kurum tahminimiz yıllık enflasyondaki geri çekilmenin Haziran ayı ile beraber hızlanarak Ekim ayına kadar devam 

etmesi yönünde. Ekim ayı itibariyle yıllık manşet enflasyonunun %11-12 seviyelerine kadar geri çekilmesini bekliyoruz. 

Yılın son iki ayında ise tekrar yukarı yönlü bir hareketle enflasyonunun 2019’u %16,3 seviyesinde kapacağı tahminimizi 

koruyoruz. Ancak risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz.  

• Bu beklentiler ışığında PPK’nın Temmuz ayı toplantısı ile beraber (25 Temmuz) faiz indirimlerine başlayacağını 

düşünüyoruz. Yılsonuna kadar politika faizinin %21 seviyesine düşeceğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayında takip 

edilecek önemli takvimlerden biri de TCMB’nin 31 Temmuz’da açıklayacağı 3. Çeyrek dönemli Enflasyon Raporu olacak.  

• Ancak söz konusu tahminlerimizde risk göstergelerindeki gelişiminin kritik önemde olduğunu düşünüyoruz.  5y CDS 

spreadlerinde halen 470 baz puan seviyeleri takip ediliyor. Mart sonunda yaşanan kur volatilitesi öncesinde CDS 

seviyelerinin 300-350 baz puan aralığı olduğu düşünüldüğünde halen yüksek bir risk priminin devam ettiği dikkat 

çekiyor. Diğer taraftan TRY tarafında da son dönemde görülen değer kazanımına rağmen, volatilitenin Mart öncesi 

dönemin üzerinde seyrettiği takip ediliyor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Haziran 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 4 
 

Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Dün ABD’den gelen Mayıs ayı TÜFE verilerinin zayıf bir performansı işaret etmesinin ardından dolar endeksi kısa vadeli sert bir 

satış baskısına maruz kalarak 96,58 seviyesine kadar gerilese de, endeksteki düşüş hareketinin kalıcı olmadığını gördük. Bir 

süredir devam eden “aşırı satım” sürecinin ardından dolar endeksi, teknik düzeltmenin ve piyasalardaki ABD – Çin arasındaki 

ilişkilerin G-20 toplantısı ile birlikte düzelebileceği iyimserliğinin de etkisi ile, yönünü yukarı çevirerek hızlı bir yükseliş 

gerçekleştirdi ve 97 seviyesi üzerini test etti. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte USDTRY paritesi, dün ABD TÜFE verilerinin hemen 

ardından 5,76’lı seviyelere kadar inse de, kurdaki düşüş kalıcı olamadı. Dolar endeksinde dün görülen bu yükseliş hareketi ve 

Türk lirasında etkisini sürdürmekte olan negatif ayrışma ile birlikte USDTRY paritesi kısa süre içerisinde yeniden 5,80 seviyesi 

üzerine geri döndü. 

USDTRY paritesinin bu sabah saatlerinde 5,83’lü seviyelerde hareket etmekte olduğunu ve aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kırmak girişimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Teknik 

göstergelerin kurdaki yükseliş eğilimini desteklediğini ve kurun trendi yukarı yönlü kırma girişiminin başarılı olabileceğini işaret 

ettiğini görmekteyiz. Bu noktada, kurun trendi yukarı yönlü kırması ile birlikte 5,85 seviyesi üzerinin hedef alınabileceği 

görüşündeyiz. Diğer yandan, kurda 20 günlük hareketli ortalamanın (mevcut durumda 5,88 – 5,90 bandına denk gelmekte) 

önemli bir direnç bölgesi olduğunu görmekteyiz (ortalamaya denk gelen seviyeler her gün değişmektedir). Kurun trendi 

kırılması sonrasında hedef bölgemiz olan 5,85 seviyesi üzerine çıkması durumunda 5,88 – 5,90 bandını yakından takip ediyor 

olacağız. Bu bandın aşılması, yükseliş hareketinin daha da hızlanmasına neden olabilir.  

Bugün yurt dışında Almanya’dan gelecek olan TÜFE ve Euro Bölgesinden gelecek olan Sanayi Üretimi verileri yakından takip 

edilecek. Yurt içi piyasalarda ise 24 Mayıs – 7 Haziran dönemine ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak.  
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EUR/USD 

Dün ABD’den gelen zayıf TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi kısa vadeli sert bir satış baskısına maruz kalarak 96,58 

seviyesine kadar gerilese de, endeksteki düşüş hareketinin kalıcı olmadığını gördük. Bir süredir devam eden “aşırı satım” 

sürecinin ardından dolar endeksi, teknik düzeltmenin de etkisi ile, yönünü yukarı çevirerek hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi ve 97 

seviyesi üzerini test etti. Dün zayıf ABD verilerine rağmen dolar endeksine görülen sert yükseliş hareketi ile birlikte EURUSD 

kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırarak 1,13 seviyesi altına sarktı. 

Bu haftaki EURUSD analizlerimizde, bu hafta içerisinde paritenin 1,1310 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağını 

takip edeceğimizi belirtmiş, bu seviye üzerinde tutunulamaması durumunda 1,13 seviyesi altında bir dönüş yaşanabileceğini 

ifade etmiştik. Dolar endeksinde dün gün içerisinde yukarı yönlü sert düzeltme hareketi sonrasında 1,1283 seviyesine kadar 

gerileyen EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,13 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Dün yaşanan kayıpların 

ardından EURUSD paritesinde, 1,1315 seviyesine doğru bir yükseliş çabası görebiliriz. Ancak dolar endeksindeki görece güçlü 

görünümün, paritenim 1,13 üzerinde kalıcı olmakta başarısız olmasına neden olabileceği görüşündeyiz.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan TÜFE ve Euro Bölgesinden gelecek olan Sanayi Üretimi verileri yakından takip edilecek. 
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XAU/USD  

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşmasını bizzat kendisinin 

ertelediğini ve Çin’in, bu yılın başından üzerinde müzakere edilen şartlara geri dönüş yapmaması durumunda söz konusu 

anlaşmayı tamamlamayacağını ifade etti. Trump’ın bu açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda risk algısı bozulurken, güvenli 

liman talebinin yükseldiği görüldü. Trump’ın ifadelerinin ardından S&P500 ve Nasdaq vadelileri değer kaybederken, tahvil 

faizleri geriledi. Bununla birlikte ons altın yeniden 1338 seviyesi üzerini test etti. Gün içerisinde, ABD’den gelen zayıf TÜFE 

verilerine rağmen dolar endeksinde görülen yukarı yönlü düzeltme hareketi ile birlikte ons altın kazançlarının bir kısmını geri 

vermiş ve 1320 seviyesi altını test olsa da, güvenli liman talebindeki artış ile birlikte 1320 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1335 seviyesinin hemen üzerinde hareketi ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, ons altının 

bugün içerisinde, dolar endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen 1330 seviyesi üzerinde tutunabileceğinin ve yükseliş eğilimini 

koruyabileceğinin sinyalini veriyor. Diğer taraftan, ABD – Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin her gün gelen haber akışı ve 

ABD başkanı Trump’ın açıklamalarının yarattığı gerginlik de altına olan talebin güçlü kalabileceğini işrete diyor. Genel 

görünüme baktığımızda; Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere küresel merkez bankalarının tonlarını yumuşatarak 

ekonomilerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki 

siyasi gerilimin yarattığı güvenli liman talebi ve majör merkez bankalarının altın alımlarına devam ediyor olması gibi faktörler, 

güvenli liman talebinin güçlü seyretmeye devam edebileceğini altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret 

ediyor. Dolayısı ons altındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde 1350 seviyesine doğru devam etmesini beklemekteyiz.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan TÜFE ve Euro Bölgesinden gelecek olan Sanayi Üretimi 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 2.880 -%0,2 %1,9 %2,4 %8,7 %14,9

DAX 12.116 -%0,3 %1,2 %2,0 %10,9 %14,7

FTSE 7.368 -%0,4 %2,0 %2,8 %7,1 %9,5

Nikkei 21.130 -%0,6 %1,1 -%0,9 -%3,7 %5,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92.606 -%0,2 %2,2 %7,3 %1,3 %1,5

Çin 2.909 %0,1 %1,8 %0,3 %10,6 %16,8

Hindistan 39.757 -%0,1 %0,5 %7,1 %10,6 %10,1

Endonezya 6.276 %0,1 %2,9 %2,4 %1,6 %1,4

Rusya 2.752 %0,3 %1,7 %9,4 %16,1 %16,1

Brezilya 98.321 -%0,6 %2,4 %7,2 %11,9 %11,9

Meksika 43.800 %0,2 %0,9 %1,5 %5,5 %5,2

Güney Afrika 58.711 -%0,1 %2,9 %4,1 %13,5 %11,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%0,5 -%1,1 -%0,8 -%25,9 %44,1

EM VIX 20 %3,3 -%4,5 -%6,7 -%19,9 %22,7

MOVE 68 %5,4 -%11,9 %27,9 %17,5 %46,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8086 %0,2 %1,3 -%2,9 %8,7 %52,9

Brezilya 3,8674 %0,2 -%0,4 -%2,2 %0,4 %16,9

Güney Afrika 14,8717 %1,4 %0,0 %5,0 %5,4 %20,1

Çin 6,9177 %0,1 %0,1 %1,4 %0,5 %6,3

Hindistan 69,35 -%0,1 a.d. -%0,8 -%3,7 %8,6

Endonezya 14235 %0,0 a.d. -%0,6 -%2,5 %4,9

CDS *

Türkiye 467,3 -3,4 5,8 -22,6 -64,0 127,5

Brezilya 165,6 -2,7 -5,4 -1,0 -47,8 98,5

Güney Afrika 202,0 4,5 -8,6 20,4 -50,5 43,7

Endonezya 102,3 1,2 -9,0 7,1 -53,7 41,4

Rusya 123,5 0,2 -4,0 -1,0 -25,8 11,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,3 -0,9 a.d. -3,9 -0,7 5,6

Brezilya %8,0 0,0 -0,3 -0,8 -2,0 -2,3

Hindistan %7,0 0,0 a.d. -0,4 -0,4 -0,3

Endonezya %7,7 0,0 a.d. -0,3 -0,5 1,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,8 -0,06 a.d. -0,46 0,21 a.d.

Brezilya %4,9 0,01 -0,08 -0,27 -0,32 0,31

Güney Afrika %4,6 0,06 0,04 -0,16 -0,53 0,10

Endonezya %3,5 -0,01 a.d. -0,39 -1,18 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 59,97 -%3,7 -%1,1 -%15,1 -%0,3 -%10,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 51,14 -%4,0 -%1,0 -%17,1 %0,0 -%15,4

Altın - USD / oz 1331,9 %0,4 %0,3 %3,5 %7,0 %1,7

Gümüş - USD / t oz. 14,753 %0,1 -%0,3 %0,2 %0,2 -%14,0

Commodity Bureau Index 413,1 %0,2 -%0,3 %0,7 -%0,5 -%4,5

* 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. 

 

 

 

 

 


