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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin 

bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar 

edilmemesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin 

yapılacağını kaydetti. Haber akışının etkisi ile birlikte TL’deki değer kazanımını önemli ölçüde hız kazanırken, USDTRY 

paritesi 6,80 seviyesi altına indi.  

▪ Yarın gerçekleşecek olan PPK toplantısında 50 baz puan faiz indirimi çerçevesinde politika faizinin %8,75 seviyesinden 

%8,25'e çekilmesini bekliyoruz. Gelecek dönem faiz indirimlerinin ise salgın sonrasında toparlanmanın hızına, risk 

göstergelerine ve bu çerçevede orta vadeli bekleyişlere bağlı olduğunu düşünüyoruz. 

▪ Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Tüketici Güven Endeksi ve Mart Kısa Vadeli Borç Stoku verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesinden gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri, FOMC Toplantı Tutanakları ve Euro 

Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. 

▪ ABD'de konut başlangıçları, koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan’da bir önceki aya göre %30,2 azalışla 891 bine, 

inşaat izinleri ise %20,8 düşüşle 1 milyon 74 bine geriledi. Böylelikle ABD’de konut başlangıçları Şubat 2015’ten bu 

yana en düşük seviyesine geriledi. 

▪ Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans sonrası 

ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, koronavirüs salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa’yla ortaklaşa 

Avrupa içinde 500 milyar euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi. Söz konusu haber 

akışının etkisi ile euro önemli ölçüde değer kazanırken, eurodaki değerlenme ile birlikte dolar endeksi 99,23 

seviyesine kadar geri çekildi. 

▪ Petrol fiyatları, koronavirus vakalarında görülen azalış çerçevesinde piyasalarda artan talep beklentileri ve OPEC’in 

üretim kesintilerinin devreye girmesi ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Brent petrol dün varil başına 35,63$ seviyesine 

yükselerek yaklaşık son 2 ayın zirvesine yükseldi. Ham petrol ise varil başına 34,90$ seviyesini test etti.  

▪ Fed Başkanı Powell, dün Senato Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirdiği sunumda, alınan önlemlerin ekonomik 

faaliyeti sınırlandırdığını belirtirken, Fed’in ekonomi düzelene kadar tüm araçlarını kullanmaya ve faizleri sıfıra yakın 

seviyede tutmaya hazırlıklı olduğu söylemini yineledi. 

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Alman mahkemesinin kararına rağmen parasal genişlemenin devam 

edeceğini söyledi. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
İngiltere Nisan Ayı Aylık TÜFE 09:00 -%0,1 %0 

 
İngiltere Nisan Ayı Yıllık TÜFE 09:00 %0,9 %1,5 

 
İngiltere Nisan Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 09:00 %1,4 %1,6 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Aylık TÜFE 12:00 %0,3 %0,3 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Yıllık TÜFE 12:00 %0,4 %0,7 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 12:00 %0,9 %0,9 

 
FOMC Toplantı Tutanakları 21:00   

 
Euro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi 17:00 -24 -22,7 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed Başkanı Powell, Fed’in ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu söylemini yineledi 

Fed Başkanı Powell, dün Senato Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirdiği sunumda, alınan önlemlerin ekonomik 

faaliyeti sınırlandırdığını belirtirken, Fed’in ekonomi düzelene kadar tüm araçlarını kullanmaya ve faizleri sıfıra yakın 

seviyede tutmaya hazırlıklı olduğu söylemini yineledi. Powell, sunumunda, virüsün yayılmasını kontrol altına almak 

amacıyla hayata geçirilen güçlü önlemlerin, ekonomik faaliyeti önemli ölçüde sınırlandırdığını bildirdi. Üretimde düşüş, işsizlik 

oranında ise keskin bir artış olduğuna işaret eden Powell, söz konusu ekonomik gerilemenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 

görülen en kötü durgunluk olduğunu aktardı. Powell, salgının ortaya çıkmasından bu yana 20 milyondan fazla kişinin işini 

kaybettiğini belirterek, salgının aynı zamanda finansal piyasalar üzerinde de baskı yarattığını ve ekonomideki kredi akışını 

bozduğunu ifade etti. Fed'in finansal sistemin istikrarı, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik hareket ettiğini 

anımsatan Powell, “Bu eylemlerin daha geniş bir kamu sektörü müdahalesinin sadece bir parçası olduğunun farkında olsak da 

ekonomiyi bu zorlu zamanda desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmakta kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.  

• Powell, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, politika faiz oranını neredeyse sıfıra 

indirdiklerini hatırlatarak, ekonominin bu yaşananları atlattığından emin olana ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı 

hedeflerini sağlayana kadar, faiz oranlarını bu seviyede tutmayı düşündüklerini kaydetti. 

• Fed'in bu süreçte ekonomiyi desteklemeye yönelik hayata geçirdiği diğer uygulamalara da değinen Powell, bankanın 

son birkaç ayda hızlı bir şekilde benzeri görülmemiş adımlar attığını aktardı. 

• Powell, "Biz bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmayı taahhüt ediyoruz. Bu 

hareketlerin geniş çaplı bir kamu sektörünün sadece bir parçası olduğunun farkındayız. Ekonominin son olayları 

atlattığından emin olana ve maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefimize ulaşma yoluna girene kadar faizleri bu 

seviyede tutmayı bekliyoruz." dedi. 

ECB) Başkanı Lagarde, Alman mahkemesinin kararına rağmen parasal genişlemenin devam 

edeceğini söyledi   

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Alman mahkemesinin kararına rağmen parasal genişlemenin devam 

edeceğini söyledi. Lagarde, Almanya'da üst mahkemenin programın yasallığını sorgulamasına karşın kurumun tahvil alım 

programlarını devam ettireceğini söyledi. Fiyat istikrarı hedefini yerine getirme konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade 

eden Lagarde, uygulamaya koyulan pandemi programı ve varlık alım programlarına ilişkin endişe duymadığını ifade etti. 

Largarde, ECB’nin Almanya mahkemesinin varlık alım programını açıklığa kavuşturulmasına yönelik beklentisinin karşısında 

duymaya hazır olduğunun sinyalini vererek. “Euro bölgesinde tüm ulusal merkez bankaları para politikasına bağlılık ve 

uygulamasında tam katılım göstermeli. Euro Bölgesi'ndeki her merkez bankası bağımsızdır ve hükümetlerden talimat almaz. 

Bu, antlaşma itibarıyla belirlenmiştir.” açıklamasında bulundu. 

• Hatırlanacağı üzere Almanya'da anayasa mahkemesi bu ay, 2015'te başlayıp 2,7 trilyon euroluk (3 trilyon euro) tahvil 

alımı gerçekleştiren ve halen daha devam etmekte olan varlık alım programının, yarattığı yan etkiler nedeniyle yasal 

olmayabileceğine hükmetmişti. Mahkeme ECB’ye programı açıklığa kavuşturması için üç ay süre tanımıştı.  

Euro, Merkel’in açıklamalarının ardından değer kazandı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans sonrası ortak 

basın toplantısı düzenledi. Merkel, koronavirüs salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa’yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 

milyar euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi. Fransa ve Almanya olarak koronavirüs salgınına karşı 

mücadelede bir mesaj vermek istediklerini belirten Merkel, bu mesajın AB bütçesinden 500 milyar euroluk bir fonun salgından 

en çok zarar gören bölgelerle sektörlere yönlendirilmesi olacağını ifade etti. Merkel, AB’nin yedi yıllık bütçesinin bağlandığına 

işaret ederek söz konusu fonun kaynağı üzerinde çalışılacağını bildirdi. 

• Söz konusu haber akışının etkisi ile euro önemli ölçüde değer kazanırken, eurodaki değerlenme ile birlikte dolar 

endeksi 99,23 seviyesine kadar geri çekildi. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Pazartesi günkü sabah bültenimizde, USDTRY paritesindeki düşüş eğiliminin korunduğunu belirtmiş ve kurdaki düşüşün kısa 

vadede 6,85 seviyesine doğru hızlanmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Beklediğimiz üzere düşüş hareketini hızlandıran 

USDTRY paritesi, belirttiğimiz seviyenin de altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin yerel paralarla ticareti de 

kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiğini belirtmeleri TL’deki değerlenmenin hız 

kazanmasında etkili oldu. Haber akışının etkisi ile birlikte USDTRY paritesi 6,80 seviyesi altına inerek 6,7532 seviyesine kadar 

geriledi. 

Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en 

fazla değer kaybeden para birimleri arasında yer aldığı görülüyor. Dün öğle saatlerinde 6,80 seviyesi altına inen USDTRY 

paritesi, bu sabah saatlerinde 6,7883 seviyesinden işlem görüyor. Almanya Başbakanı Merkel’in açıklamaları sonrasında değer 

kazanan euro paralelinde satış baskılarına maruz kalan dolar endeksinin ise 99,46 seviyesinden işlem gördüğünü ve yaklaşık 

son 2 haftanın en düşük seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Teknik olarak baktığımızda, aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere USDTRY paritesinin yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında sert satış baskılarına maruz kaldığını 

ve düşüş eğilimini halen daha koruduğunu görüyoruz. Teknik gösterge ve formasyonlar kurun kısa vadede 6,75 – 6,85 

seviyeleri arasında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Mayıs Tüketici Güven Endeksi ve Mart Kısa Vadeli Borç Stoku verileri açıklanacak. Yurt dışında ise 

İngiltere ve Euro Bölgesinden gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri, FOMC Toplantı Tutanakları ve Euro Bölgesi Mayıs Ayı 

Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. 
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EUR/USD 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans sonrası ortak basın 

toplantısı düzenledi. Merkel, koronavirüs salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa’yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar 

euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi.  Söz konusu haber akışının etkisi ile euro önemli ölçüde 

değer kazanırken, eurodaki değerlenme ile birlikte dolar endeksi 99,23 seviyesine kadar geri çekildi. Bununla birlikte sert bir 

yükseliş kaydederek 1,0976 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi, 4 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0942 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, 

gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunan EURUSD paritesinde 

yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde 

bulundurduğumuzda paritenin bugün içerisinde 1,09 seviyesi üzerinde tutunabileceğini ve 1,09 – 1,10 bandında 

dalgalanabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesinden gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri, FOMC Toplantı Tutanakları ve 

Euro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. 
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XAU/USD 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi bir süredir daralan üçgen formasyonu içerisinde hareket eden ons altın, 

geçtiğimiz hafta Perşembe günü bu formasyonu yukarı yönlü kırarak hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Pazartesi günü 1764 

seviyesine kadar yükselen altın fiyatları, dün yükselişinin bir kısmını geri alarak 1720’li seviyelere gerilese de bu sabah saatleri 

itibarıyla yeniden 1750 seviyesi civarında dengelenmiş durumda.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1747 seviyesinden işlem görüyor. Genel görünüm itibarıyla global piyasalarda güvenli 

liman talebi yüksek seyretmeye devam ederken, yatırımcılar ons altına yönelmeye devam ediyor. Vaka sayılarına dönem dönem 

yaşanan düşüşler risk algısını olumlu etkiliyor olsa da küresel çapta beklenen daralma ve koronavirüsün yarattığı belirsizlik 

etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile altın 

fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunmasını beklemekteyiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde 

bulundurduğumuzda ons altın fiyatlarının kısa vadede yeniden 1750 – 1760 bandına yükselmesini bekliyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesinden gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri, FOMC Toplantı Tutanakları ve 

Euro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi 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 2.923 -%1,0 %1,8 %3,5 -%6,0 -%9,5

DAX 11.075 %0,1 %2,4 %3,7 -%15,8 -%16,4

FTSE 6.002 -%0,8 %0,1 %3,3 -%17,4 -%20,4

Nikkei 20.433 %0,7 %1,6 %4,7 -%11,1 -%13,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101.983 %2,2 %4,3 %3,9 -%5,2 -%10,9

Çin 2.899 -%0,4 -%0,4 %1,2 -%0,9 -%5,4

Hindistan 30.196 %0,6 -%5,7 -%4,6 -%25,7 -%26,8

Endonezya 4.549 -%0,3 -%0,4 -%0,9 -%26,3 -%28,0

Rusya 2.712 %0,6 %2,6 %7,4 -%7,7 -%11,0

Brezilya 80.742 -%0,6 %3,7 %2,2 -%23,7 -%30,2

Meksika 35.862 -%3,4 -%4,3 %4,0 -%17,8 -%17,6

Güney Afrika 51.950 %1,1 %3,2 %6,3 -%9,4 -%9,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 31 %4,2 -%7,6 -%20,0 %137,4 %121,6

EM VIX 31 %2,5 -%8,4 -%15,0 %79,4 %77,1

MOVE 59 %3,8 -%4,7 -%16,0 -%8,5 %0,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,7773 -%1,6 -%3,1 -%2,2 %18,9 %13,9

Brezilya 5,7573 %0,7 -%2,2 %10,0 %37,1 %42,8

Güney Afrika 18,3385 -%0,1 -%0,5 -%2,5 %24,2 %31,0

Çin 7,099 -%0,1 %0,2 %0,4 %1,0 %2,0

Hindistan 75,64 -%0,4 %0,2 -%1,0 %5,5 %6,0

Endonezya 14770 -%0,5 -%0,9 -%4,5 %4,8 %6,5

CDS *

Türkiye 592,3 -14,2 -28,9 a.d. -89,9 179,1

Brezilya 330,1 -3,0 28,2 16,5 -34,6 85,1

Güney Afrika 375,1 -11,5 6,1 -19,2 -17,8 31,4

Endonezya 187,8 -12,3 -1,7 5,7 -13,7 a.d.

Rusya 179,3 -1,0 -10,5 a.d. -10,2 71,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,2 a.d. a.d. a.d. 0,6 -3,1

Hindistan %5,8 0,0 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,7 -0,24 -0,46 -1,19 1,53 1,53

Brezilya %5,2 0,08 0,69 1,00 1,31 1,49

Güney Afrika %5,2 -0,25 -0,45 -0,63 1,13 1,33

Endonezya %2,9 -0,09 -0,21 -0,37 -0,12 -0,02

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 34,65 -%0,5 %15,6 %23,4 -%43,1 -%47,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 32,5 %2,1 %26,1 %77,9 -%41,1 -%46,8

Altın - USD / oz 1745,6 %0,6 %2,3 %3,3 %18,4 %14,6

Gümüş - USD / t oz. 17,892 %2,5 %14,1 %17,0 %4,5 -%0,2

Commodity Bureau Index 367,92 %0,7 %1,6 %4,9 -%5,4 -%8,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


