
Global Piyasalar Bülteni 
16 Mart 2020 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Fed, bu hafta 17 – 18 Mart’ta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde ikinci defa gerçekleştirdiği olağanüstü 

toplantı ile faiz indirimine gitti.  Fed, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 100 baz puanlık faiz indirimine 

giderek faizleri %0 - %0,25 aralığına çektiğini ve tahvil alımlarını 700 milyar $ artıracağını duyurdu. Fed Başkanı 

Powell, bu toplantının ek bir toplantı olmadığını, bu hafta Salı – Çarşamba günlerin gerçekleştirilmesi planlanan 

toplantının yerine yapıldığını belirtti. Dolayısı ile bu hafta Çarşamba günü Fed’den başka bir faiz kararı gelmeyecek. 

▪ Fed’in kararının ardından ABD tahvil faizlerinin yeni haftaya satıcılı bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Cuma günü 

%0,9 seviyesi üzerine çıkan ABD’de 10 yıllık tahvil faizi bugün piyasa açılışında %0,64 seviyesine kadar gerilerken, 

gösterge tahvil faizi ise %0,2740’a kadar indi.  

▪ Cuma gününü 98,74 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, Fed’in sürpriz faiz indirim kararının ardından haftaya 

97,70 seviyelerden başladı. Ancak bu sabah saatleri itibarıyla endeksin kayıplarını telafi ettiğini ve piyasa açılışında 

gerçekleştirdiği aşağı yönlü fiyat boşluğunu kapatmış olduğunu görüyoruz.  

▪ Cuma gününü 6,33 seviyesi üzerinde tamamlayan USDTRY paritesi, bugün piyasa açılışı sonrasında 6,28’li seviyelere 

kadar gerilese de kurdaki geri çekilme kalıcı olamadı. Asya seansı içerisinde yeniden 6,30 seviyesi üzerine yükselen 

kur, bu sabah saatlerinde 6,31 – 6,33 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izliyor.   

▪ Fed’in faiz indirimi sonrasında haftaya yükselişle başlayan EURUSD paritesi, Asya seansında 1,12 seviyesine kadar 

yükseldi. Daha sonra kazançlarının bir kısmını geri veren parite bu sabah 1,1120 seviyesi civarında dalgalanıyor. 

▪ Yatırımcıların küresel borsalarda görülen değer kayıpları sonucunda sonucu teminat kapatmak için altın satışlarına 

gitmeleri ile birlikte geçtiğimiz hafta sert satış baskılarına maruz kalan ve 1505 seviyesine kadar gerileyen ons altın, 

yeni haftaya kısmi yükseliş çabaları ile başladı. Fed’in faiz indirim hamlesi sonrasında piyasa açılışında 1574 seviyesi 

üzerine kadar çıkan altın, Asya seansının ilerleyen saatlerinde 1540 seviyesi etrafında dalgalandı. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ulusal acil 

durum ilan ettiğini belirtti. Trump’ın açıklamaları sonrasında ABD borsaları %9’u aşan yükselişler kaydederken, Avrupa 

borsaları da günü yükselişle tamamladı. 

▪ Avrupa Merkez Bankası, Fed, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre 

Merkez Bankası, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak ve piyasaların ABD doları cinsinden 

likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme ve swap hattını genişletme kararı aldı.  

▪ Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta Perşembe günü düzenlenecek olan toplantısı bugüne çekildi. Faizlerde bir 

değişikliğe gitmeyen Banka, teşvikleri güçlendirerek ETF net alımları için belirlediği hedefi 6 trilyon yenden 12 trilyon 

yene yükseltti. 

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 

 
ABD Mart Ayı New York Empire State İmalat Endeksi 15:30 5,1 12,9 
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Makroekonomik Gelişmeler 
Fed 100 baz puan faiz indirirken, tahvil alımlarını en az 700 milyar $ artıracağını ifade etti 

Fed, bu hafta 17 – 18 Mart’ta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde ikinci defa gerçekleştirdiği olağanüstü 

toplantı ile faiz indirimine gitti.  Fed, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 100 baz puanlık faiz indirimine giderek 

faizleri %0 - %0,25 aralığına çektiğini ve tahvil alımlarını en az 700 milyar $ artıracağını duyurdu. Bunun en az 500 milyar $’lık 

kısmının Hazine tahvillerinden, yine en az 200 milyar $’lık kısmının ise mortgage’a dayalı menkul kıymet alımından oluşacağı 

ifade edildi. Fed Başkanı Powell, bu toplantının ek bir toplantı olmadığını, bu hafta Salı – Çarşamba günlerin gerçekleştirilmesi 

planlanan toplantının yerine yapıldığını belirtti. Dolayısı ile bu hafta Çarşamba günü Fed’den başka bir faiz kararı gelmeyecek.  

• Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüsün ABD ekonomisi ve tüm dünyada güçlü bir etkisinin olduğunu belirtti. 

Enflasyonun bu yıl virüs nedeniyle büyük bir ihtimalle baskılanacağını ifade eden Powell, Hazine tahvili piyasası ve 

diğerlerinin güçlü stres ve düşük likidite sinyalleri verdiğini belirterek, Fed'in 700 milyar dolarlık ek Hazine tahvili ve 

mortgage'a dayalı menkul kıymet alımı planladığının altını çizdi. 

• Kredi maliyetinin herkes için arttığını, borsaların ise dünya genelinde sert bir şekilde düştüğünü anlatan Powell, hızla 

gelişen durumun finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti. 

• Powell, genel olarak ekonomik faaliyetin ılımlı bir genişleme gösterdiğini belirterek, güçlü Amerikan bankalarının 

yüksek sermaye ile likidite seviyesini barındırdığını ve hanehalkıyla işletmelere kredi sağlayacak konumda olduğunu 

ifade etti. 

• Powell, "Bu tahvil alımlarının öncelikli amacı piyasa işleyişini iyileştirmek olsa da alımlar daha uyumlu finansal koşulları 

da geliştirecektir." diye konuştu. Bunun yanı sıra Powell, ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam 

ile fiyat istikrarı hedefinin tutturulabileceğinden emin olana kadar faizleri bu seviyede sürdürmeyi umduklarını ifade 

etti.  

Fed’in kararının ardından piyasalarda yeniden panik havasının etkili olmaya başladığını görüyoruz. Fed’in kararının 

ardından bu sabah saatlerinde ABD endeks vadelilerinde %4’ü aşan kayıpların yaşandığını görüyoruz. Asya borsalarında ise 

karışık bir görünüm hâkim.  

• Fed’in kararının ardından ABD tahvil faizlerinin yeni haftaya satıcılı bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Cuma günü %0,9 

seviyesi üzerine çıkan ABD’de 10 yıllık tahvil faizi bugün piyasa açılışında %0,64 seviyesine kadar gerilerken, gösterge 

tahvil faizi ise %0,2740’a kadar indi.  

• Cuma gününü 98,50 seviyesi üzerinde tamamlayan dolar endeksi, Fed’in sürpriz faiz indirim kararının ardından haftaya 

97,70 seviyelerden başladı. Ancak bu sabah saatleri itibarıyla endeksin kayıplarını telafi ettiğini ve piyasa açılışında 

gerçekleştirdiği aşağı yönlü fiyat boşluğunu kapatmış olduğunu görüyoruz.  

• Cuma gününü 6,33 seviyesi üzerinde tamamlayan USDTRY paritesi, yeni haftaya 6,3121 seviyesinden başladı. Kur Asya 

seansında 6,31 – 6,33 seviyeleri arasında dalgalandı.   

 

ABD Başkanı Trump ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti  

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ulusal acil 

durum ilan ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan 

Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti. 

Trump, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.  

• Cuma günü piyasa kapanışının ardından ABD Başkanı Trump’ın ülke genelinde ulusal acil durum ilan ettiğini duyurması 

ile birlikte ABD borsaları %9’u aşan yükselişler kaydederken, Avrupa borsaları da günü yükselişle tamamladı. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Fed, bu hafta 17 – 18 Mart’ta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde ikinci defa gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile 

faiz indirimine gitti.  Fed, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 100 baz puanlık faiz indirimine giderek faizleri %0 - %0,25 

aralığına çektiğini ve tahvil alımlarını 700 milyar $ artıracağını duyurdu. Cuma gününü 98,74 seviyesinden tamamlayan dolar 

endeksi, Fed’in sürpriz faiz indirim kararının ardından haftaya 97,70 seviyelerden başladı. Ancak bu sabah saatleri itibarıyla 

endeksin kayıplarını telafi ettiğini ve piyasa açılışında gerçekleştirdiği aşağı yönlü fiyat boşluğunu kapatmış olduğunu 

görüyoruz. Cuma gününü 6,33 seviyesi üzerinde tamamlayan USDTRY paritesi ise bugün piyasa açılışı sonrasında 6,28’li 

seviyelere kadar gerilese de kurdaki geri çekilme kalıcı olamadı. Asya seansı içerisinde yeniden 6,30 seviyesi üzerine yükselen 

kur, bu sabah saatlerinde 6,31 – 6,33 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izliyor.   

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,3150 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin ve panik 

havasının bu sabah saatlerinde sürdüğünü görüyoruz. ABD vadelilerinde satıcılı bir seyir hakimken, Asya borsalarında ise karışık 

bir resim ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin büyük çoğunluğu dolar karşısında satıcılı bir seyir izlerken, 

Türk lirasının olumlu ayrıştığı ve dolar karşısında görece olumlu bir performans izlediği dikkat çekiyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS 

priminin ise 495 baz puan üzerinden 476 baz puana gerilediği görülüyor. Bu noktada, piyasalarda yüksek seyretmekte olan 

volatilite ile birlikte USDTRY paritesindeki gün içi işlem aralığının geniş kalmaya devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik 

göstergeler, kurun bugün içerisinde 6,25 – 6,35 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak mevcut 

yüksek volatilite ortamında teknik seviyelerin uzun süre çalışmayabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda Şubat ayı Konut Satış istatistikleri ve Şubat ayı merkezi yönetim bütçe istatistikleri açıklanacak. Yurt 

dışı piyasalarda ise ABD Mart Ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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EUR/USD 

Fed, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 100 baz puanlık faiz indirimine giderek faizleri %0 - %0,25 aralığına çektiğini ve 

tahvil alımlarını 700 milyar $ artıracağını duyurdu. Fed’in sürpriz faiz indirimi sonrasında dolar endeksinde piyasa açılışında oluşan 

gerileme ile birlikte haftaya yükselişle başlayan EURUSD paritesi, Asya seansında 1,12 seviyesine kadar yükseldi. Ancak daha 

sonra kazançlarının bir kısmını geri veren parite bu sabah saatlerinde 1,1120 seviyesi civarında dalgalanıyor. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1120 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi 

EURUSD paritesi kısa vadeli bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Artan piyasa volatilitesi nedeniyle EURUSD paritesinde de 

gün içi işlem aralığı önemli ölçüde genişlemiş durumda. Teknik analiz kuralları çerçevesinde, EURUSD paritesinin söz konusu 

düşüş kanalı bünyesindeki hareketini devam ettirebileceğini ve bugün içerisinde 1,1150 seviyesi altında kalarak 1,1050 – 1,1150 

bandında hareket edebileceğini düşünüyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Mart Ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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XAU/USD 

Fed, bu hafta 17 – 18 Mart’ta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde ikinci defa gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile 

faiz indirimine gitti.  Fed, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 100 baz puanlık faiz indirimine giderek faizleri %0 - %0,25 

aralığına çektiğini ve tahvil alımlarını 700 milyar $ artıracağını duyurdu. Yatırımcıların küresel borsalarda görülen değer kayıpları 

sonucunda sonucu teminat kapatmak için altın satışlarına gitmeleri ile birlikte geçtiğimiz hafta sert satış baskılarına maruz 

kalan ve 1505 seviyesine kadar gerileyen ons altın, yeni haftaya kısmi yükseliş çabaları ile başladı. Fed’in faiz indirim hamlesi 

sonrasında piyasa açılışında 1574 seviyesi üzerine kadar çıkan altın, Asya seansının ilerleyen saatlerinde 1540 seviyesi etrafında 

dalgalandı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1540,66 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki risk iştahının halen daha oldukça 

düşük seyrettiğini görüyoruz. Fed’in dün olağanüstü toplantı gerçekleştirerek faizleri 100 baz puan daha aşağı çekmesi 

sonrasında bu sabah saatlerinde ABD endeks vadelilerinde satışlar ön plandayken, Asya piyasalarında da karışık bir resmin 

olduğu görülüyor. ABD tahvil faizlerinde de düşüş eğilimi ön planda. Piyasalarda riskli varlıklardan kaçış hareketinin sürüyor 

olması, altın fiyatlarında yatırımcıların teminat kapama amacıyla gerçekleştirdikleri satışların ve bu doğrultuda oluşan düşüş 

eğiliminin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatı verebileceğini ortaya koyuyor. Teknik göstergelerin de bu tezi doğruladığını 

görüyoruz. Bu doğrultuda ons altın fiyatlarının bugün içerisinde 1550 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olmasını 

bekliyoruz. Teknik göstergelerin ürettiği sinyaller ve piyasalardaki mevcut düşük risk iştahı çerçevesinde ons altının 

önümüzdeki dönemde yeniden 1600 seviyesi üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Mart Ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi 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 2.711 %9,3 -%8,8 -%19,8 -%9,6 -%16,1

DAX 9.232 %0,8 -%20,0 -%32,8 -%25,4 -%30,3

FTSE 5.366 %2,5 -%17,0 -%27,6 -%26,7 -%28,9

Nikkei 17.431 %0,1 -%11,4 -%26,3 -%20,6 -%26,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95.605 %2,1 -%12,8 -%20,4 -%6,8 -%16,4

Çin 2.887 -%0,2 -%2,1 -%1,2 -%4,9 -%5,5

Hindistan 34.103 %4,0 -%11,4 -%17,3 -%8,1 -%17,3

Endonezya 4.908 -%2,9 -%7,2 -%18,7 -%23,4 -%24,3

Rusya 2.316 %1,3 -%17,8 -%25,2 -%18,3 -%24,0

Brezilya 82.678 %13,9 -%15,6 -%27,7 -%20,3 -%28,5

Meksika 38.085 %4,0 -%8,0 -%15,4 -%11,1 -%12,5

Güney Afrika 44.178 -%0,3 -%15,1 -%23,6 -%23,6 -%22,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 58 -%23,4 %37,9 %308,7 %320,9 %319,7

EM VIX 67 %2,1 %93,4 %269,6 %310,4 %286,9

MOVE 138 -%9,3 %10,5 %117,9 %61,8 %137,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,3331 %0,3 %4,0 %4,9 %11,4 %6,4

Brezilya 4,8345 %0,8 %4,5 %11,0 %18,3 %20,0

Güney Afrika 16,276 -%1,6 %3,8 %8,8 %11,6 %16,3

Çin 7,0086 -%0,3 %1,1 %0,5 a.d. %0,7

Hindistan 73,9037 -%0,4 %0,2 %3,6 %4,2 %3,5

Endonezya 14778 %1,8 %3,8 %7,9 %5,8 %6,6

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. a.d. -91,2 39,7

Brezilya 272,4 -46,4 176,7 45,7 -18,4 57,0

Güney Afrika 302,8 -50,0 a.d. a.d. 7,8 12,9

Endonezya 157,0 -36,2 91,7 39,7 -7,7 a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. a.d. -24,3 70,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,0 -0,2 0,4 0,7 -3,0 -0,2

Brezilya %7,8 -0,8 1,0 1,3 0,4 -2,5

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

Endonezya %7,3 0,1 0,6 0,8 0,1 0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,2 -0,02 1,13 1,56 0,13 1,10

Brezilya %4,0 -0,33 1,18 0,76 0,15 0,32

Güney Afrika %4,8 0,00 0,43 1,16 0,91 0,96

Endonezya %3,1 0,27 0,84 0,48 0,28 0,25

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 33,85 %1,9 -%25,2 -%39,9 -%43,8 -%48,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 31,73 %0,7 -%23,1 -%38,3 -%42,2 -%48,0

Altın - USD / oz 1516,7 -%4,6 -%9,3 -%3,7 %1,6 -%0,4

Gümüş - USD / t oz. 14,456 -%9,4 -%16,0 -%18,0 -%17,1 -%19,3

Commodity Bureau Index 387,35 -%2,2 -%2,8 -%3,7 %0,7 -%3,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

(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

(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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

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

(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

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


