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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bugün gerçekleşecek olan ve kararın 14:30’da açıklanacağı toplantıda Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Geç Likidite Penceresi 

(GLP) faizini 25 baz puan artırarak %13’e çekmesini bekliyoruz. 

▪ Petrol fiyatları, Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin artması ve ABD'de azalan ham petrol stokları ile birlikte sert bir yükseliş 

hareketi içerisinde bulunuyor. Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İran'la nükleer anlaşma konusunda yeni bir müzakere 

teklifinde bulunması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri veren petrol fiyatlarının, halen daha oldukça güçlü seviyelerde 

seyrettiği görülüyor. Bu çerçevede Brent petrol varil başına 73 doların üzerinde seyrederken, ham petrol fiyatları da varil 

başına 67 dolar seviyesi yakınlarında dalgalanıyor.  

▪ ABD 10 yıllık tahvil faizi, Ocak 2014’ten bu yana ilk defa %3’ü aşması sonrasında yükseliş hareketini durdurdu. Bununla birlikte 

dolar endeksinin de, 91 seviyesi üzerini test etmesinin ardından kazançlarının ufak bir kısmını geri verdiği ve 90,70 seviyesine 

doğru hafif bir geri çekilme kaydettiği görüldü.  

▪ Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hareketi 

ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle satıcılı bir görünümün hâkim olduğunu görüyoruz.  

▪ ABD borsaları, Hazine tahvillerindeki yükselişin ardından, teknoloji ve sanayi hisselerindeki sert satışlarla işlem gününü 

kapattı. Dow Jones Sanayi Endeksi 6 Nisan'dan beri en büyük günlük düşüşünü gerçekleştirerek %1,74 geriledi ve 24,024 

puandan kapandı. S&P 500 Endeksi 15 günden fazla süredir en yüksek günlük düşüşünü kaydederek, %1,34 düştü ve 2,634 

puandan kapandı. 

▪ ABD'de Conference Board Tüketici Güveni Nisan'da 127'den 128.7'ye yükselerek 18 yılın zirvesine yaklaştı. Beklenti 126'ydı. 

▪ ABD'de yeni konut satışları Mart ayında 4 ayın zirvesine çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre konut 

satışları %4 artışla 694 bin oldu. Beklenti %1,9 artış olması yönündeydi. 

▪ ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 kentte konut fiyat endeksi Şubat ayında %0,83 artarak beklentiyi aştı. Beklenti %0,68'di. 

Yıllık bazda ise %6,8 artarak %6,35'lik beklentiyi aştı. 

▪ Reel Kesim Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 111,2 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım 

oranı aynı dönemde %77,3 seviyesine geriledi. Veri, geçtiğimiz ay %77,8 idi. 

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 

 
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 14:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Bugün gerçekleşecek olan PPK toplantısında GLP’nde 25 bp artırım bekliyoruz 

Bugün gerçekleşecek olan ve kararın 14:00’da açıklanacağı toplantıda Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Geç Likidite Penceresi 

(GLP) faizini 25 baz puan artırarak %13’e çekmesini bekliyoruz. TCMB’nin bu hafta yayınladığı Beklenti Anketi de (70 katılımcının 

oluşturduğu) piyasa beklentisinin 25 baz puanlık bir artış yönünde olduğunu ortaya koydu. 

• Mart başından bu yana Türk lirasında görülen değer kaybı manşet enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırmış 

durumda. 

• Bunu yanı sıra, orta vadeli enflasyon beklentilerindeki kötüleşmenin de sürdüğü görülüyor. 

• TCMB’nin mevcut sözlü yönlendirmesinin de faiz artırımı beklentilerini desteklediğini düşünüyoruz. 

• 25 baz puan faiz artırımının fiyatların içerisinde yer aldığını ve piyasa dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını 

düşünüyoruz. 

Ayrıntılı raporumuz için tıklayınız.  

Petrol fiyatlarındaki son görünüm ve temel gelişmeler 

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin artması ve ABD'de azalan ham petrol stokları ile birlikte sert bir 

yükseliş hareketi içerisinde bulunuyor. Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İran'la nükleer anlaşma konusunda yeni bir 

müzakere teklifinde bulunması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri veren petrol fiyatlarının, halen daha oldukça güçlü 

seviyelerde seyrettiği görülüyor. Bu çerçevede Brent petrol varil başına 73 doların üzerinde seyrederken, ham petrol fiyatları da 

varil başına 67 dolar seviyesi yakınlarında dalgalanıyor. 

Petrol fiyatlarındaki söz konusu yükseliş hareketinde Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler önemli rol oynuyor. İran ve 

Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin artması ile birlikte petrole yönelik arz endişelerinin de arttığı görülüyor. Suudi 

Arabistan'ın Yemen'de Husilerin fırlattığı balistik füzeleri düşürmesi ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husilerin 

önemli liderlerinden birini öldürmesinin ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin hızlandığı görüldü.   

• Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Mayıs itibariyle İran’a yönelik ekonomik yaptırımlara geri döneceğini 

belirtmesi de petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketi hızlandıran faktörler arasında yer alıyor. ABD Başkanı 

Donald Trump, İran'a füze programı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmezse İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan 

2015 tarihli nükleer uzlaşıyı 12 Mayıs itibarıyla iptal etme tehdidinde bulunmuş, bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı 

Ruhani ise ABD’nin nükleer anlaşmada kalmayı sürdürmemesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti. Bu 

noktada ABD’nin 12 Mayıs itibariyle söz konusu anlaşmadan çekilmesi İran’a yönelik yaptırımların yeniden gündeme 

gelmesi durumunda petrol üzerindeki yükseliş hareketinin hızlandığı görülebilir.  

• ABD yönetiminin OPEC’e yönelik suçlamaları da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. 

Trump, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, petrol fiyatlarındaki bu yükselişten OPEC’i 

sorumlu tutmuş ve yapay bir fiyat düzeyi yarattıklarını belirtmişti.  

Jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD’de azalan stokların da petrol fiyatları üzerinde destekleyici bir unsur olduğu dikkat 

geçiyor.  Aşağıdaki grafik üzerinden de (solda) görülebileceği üzere, ABD’de ham petrol stokları düşüş kaydetmeye (0’ın 

altında oluşum stoklarda azalmayı işaret ediyor) devam ediyor.  Bloomberg anketine göre ABD'de yarın açıklanacak resmi 

verilerin, ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil düştüğünü göstermesi bekleniyor.  

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_oncesi_Beklentilerimiz.pdf
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Tüm bu gelişmeler ışığında, OPEC’in 22 Haziran 2018’de Viyana’da gerçekleştireceği olağan toplantısında arz 

kesintisine yönelik bir karar değişikliğine gidip gitmeyeceği merak konusu. OPEC geçtiğimiz yıldan bu yana, Rusya’nın da 

katılımıyla uygulamaya koyduğu arz kesintisi ile birlikte günlük 1,8 milyon varillik arz kısıntısına gidiliyor. OPEC’ten son gelen 

açıklamalar, söz konusu uygulama ile birlikte petrol piyasasında arz-talep dengesinin büyük ölçüde yakalandığını belirtiyor. 

• Bu noktada, azalan arz endişeleri ve yükselen petrol fiyatları ile birlikte OPEC’in arz kesintilerine son verebileceği 

belirtiliyor. İran’ın OPEC’in fiyatların artmaya devam etmesi durumunda arz kesintilerini sona erdirebileceğini belirtmesi 

de bu yöndeki beklentileri artırıyor.  

• Ayrıca, petrol fiyatlarında son görülen hızlı yükseliş hareketi ile birlikte Rusya ve Nijerya gibi ülkelerin Avrupa’ya petrol 

ihracatı gerçekleştirmelerinin zorlaştığı belirtiliyor.  

• Ancak, mevcut jeopolitik riskler ve ABD’de azalan stoklar ile birlikte OPEC’ten gelen bu açıklamaların petrol fiyatları 

üzerinde herhangi bir aşağı yönlü etki yaratmadığı görülüyor. 

 Petrol fiyatlarındaki teknik görünüme bakıldığında ise: 

• Aşağıdaki grafik üzerinden de görüleceği üzere (sağdaki), Brent petrol fiyatları  Haziran 2017’den bu yana istikrarlı bir 

yükseliş hareketi içerisinde bulunuyor. Söz konusu orta vadeli kanalın üst sınırı 77$ - 78$ bandına denk geliyor. 

Dolayısı ile Brent petrolün kanal içerisinde yükseliş hareketine devam etmesi durumunda yukarıda 77- 78$ bandının 

direnç bölgesi oluşturduğunu ve fiyatların bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlanabileceğini belirtebiliriz.  

• Brent petroldeki aşağı yönlü hareketlerde ise, kanalın alt sınırına denk gelen 20 haftalık hareketli otalamanın, yani 68$ 

seviyesinin önemli bir destek oluşturduğunu ve fiyatların kısa – orta vadede bu seviyenin altına gerilemesinin zor oluğu 

görüşündeyiz. 

• Kısacası, mevcut jeopolitik riskler ve stok endişeleri ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam 

edebileceği ve 77-78$ bandının hedef haline gelebileceği görüşündeyiz. Ancak bu bandın aşılmasının teknik anlamda 

zor oluğunu görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 68$ seviyesinin önemli bir destek görevi gördüğünü belirtebiliriz. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

ABD 10 yıllık tahvil faizi, Ocak 2014’ten bu yana ilk defa %3’ü aşması sonrasında yükseliş hareketini durdururken, dolar endeksinin 

de, 91 seviyesi üzerini test etmesinin ardından kazançlarının ufak bir kısmını geri verdiği ve 90,70 seviyesine doğru hafif bir geri 

çekilme kaydettiği görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesinin de dün sabahki bültenimizde bahsettiğimiz teknik düzeltmeyi 

gerçekleştirdiğini ve 4,08’e doğru geri çekildiğini gördük. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde, dolar 

endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hareketi ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle satıcılı bir görünümün hâkim 

olduğunu görüyoruz. Bu noktada dolar endeksinin bir süre 90,75 – 91 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlemesini, ancak 

sonrasında 91 seviyesi üzerine çıkarak yükselişini sürdürmesini beklemekteyiz. Bu doğrultuda USDTRY paritesinin de kısa vadede 

4,08 – 4,10 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini, ancak daha sonra 4,10 seviyesinin aşılması ile birlikte yükseliş hareketini 

sürdürmesini bekliyoruz. Ancak, teknik görünümünü bir kenara bırakacak olursak, kurdaki kısa vadeli gidişat açısından bugün 

saat 14:00’da açıklanacak olan PPK kararı oldukça önemli olacak. Toplantıda Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Geç Likidite 

Penceresi (GLP) faizini 25 baz puan artırarak %13’e çekmesini bekliyoruz. 25 baz puan faiz artırımının fiyatların içerisinde yer 

aldığını ve piyasa dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. Ancak PPK’nın 50 baz puan ve üzeri bir faiz 

artırımına gitmesi durumunda piyasada TL lehine hareketlerinde hızlanabileceği ve kurda 4,05 seviyesine doğru bir hareket 

görülebileceği görüşündeyiz. Bu sabah saatleri itibariyle 4,0865 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde aşağı 

yönlü hareketlerde 4,0853 seviyesi destek, 4,0920 seviyesi ise direnç konumunda. 4,0920 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 4,0996, 4,0853 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 

4,0764d.  
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EUR/USD  

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin 1,22 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini beklememekle birlikte, 

paritenin bu seviyeden yönünü yukarı çevirmesini ve kayıplarının bir kısmını telafi etmesini beklediğimiz belirtmiştik. ABD tahvil 

faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükselişin kısmen durulmuş olması ile birlikte güçlenen EURUSD paritesi, 1,2240 seviyesi 

üzerine kadar çıkarak kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bu sabah saatleri itibariyle 1,22 seviyesi üzerindeki seyrini sürdüren 

paritenin, dolar endeksindeki yükselişin süreceğine yönelik beklentimize rağmen, 1,22 seviyesi altında kalıcı bir hareket 

sergilemesini beklemiyoruz.  Paritenin kısa vadede kayıplarını telafi ederek yeniden 1,24 – 1,25 bandını hedef haline getirmesini 

beklemekteyiz. Avrupa Merkez Bankasının 2018 yılı içerisinde parasal genişlemenin biteceğine yönelik sözlü yönlendirmesini 

sürdüreceği ve Euro Bölgesi’ndeki ekonomik toparlanmanın devam edeceği beklentimiz ile birlikte, paritenin önümüzdeki 

dönemde 1,24 – 1,25 bandının yukarı yönlü kırmasını ve 1,30 seviyesini hedef haline getirmesini olası görüyoruz. Dolayısı ile 

yatırımcılarımıza paritedeki Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2215 seviyesinden işlem görmekte 

olan EURUSD paritesinde, 1,2200 seviyesi destek, 1,2255 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2255 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2300, 1,2200 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,2167. 
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XAU/USD  

ABD 10 yıllık tahvil faizi, Ocak 2014’ten bu yana ilk defa %3’ü aşması sonrasında yükseliş hareketini durdururken, dolar endeksinin 

de 91 seviyesi üzerinden kısmen geri çekildiği ve kazançların ufak bir kısmını geri verdiği görüldü. Dolar endeksindeki yükselişin 

hareketinin durulması ile birlikte yönünü yukarı çeviren altın fiyatları ise, dün gün içerisinde 1330 seviyesi üzerine yükselerek 

kayıplarının bir kısmını telafi etti. Altın fiyatları bu sabah saatleri itibariyle 1325 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, 

dolar endeksindeki yükselişin altın fiyatları üzerinde yarattığı baskının geçici olduğu ve ABD’de enflasyonist beklentilerin ve tahvil 

faizlerindeki yükselişin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceği görüşündeyiz. Bu noktada altın fiyatlarının kısa vadede 1330 

seviyesini hedef haline getirmesini ve kayıplarının bir kısmını telafi etmesini bekliyoruz.  Genel görünüme bakacak olursak: Altının 

bu yıl içerisinde yükseliş performansını korumasını ve düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını beklemekteyiz. ABD reel faizi 

ile altının çok uzun bir süreden sonra yeniden beraber hareket etmeye başlaması, ABD’de enflasyonist beklentilerin yükseldiği 

bir ortamda altındaki yükseliş potansiyelinin korunabileceğini işaret ediyor. ABD reel faizinin yükselmesi altını “ABD’de enflasyon 

gelecek” beklentileri ile birlikte olumlu etkiliyor ve enflasyon karşısında en önemli güvenli limanlardan biri olan altın yatırımcılar 

tarafından korunma amacıyla talep görüyor. Bu da bize, altın fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelinin devam edebileceğini ve 

altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Altın fiyatlarının kısa – orta vadede yükseliş eğilimini 

korumasını ve 1380 seviyesi üzerini hedeflemesini beklemekteyiz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1327,11 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1325 seviyesi destek, 1330 seviyesi ise direnç konumunda. 

1330 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1335,06, 1325 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1320. 
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Piyasalara Genel Bakış  

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,635 -%1.3 -%2.7 %1.8 %3.0 -%1.5

DAX 12,551 -%0.2 -%0.3 %5.6 -%3.1 -%2.8

FTSE 7,425 %0.4 %2.8 %7.3 -%0.3 -%3.4

Nikkei 22,278 -%0.6 %0.0 %7.4 %2.0 -%2.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,059 -%0.8 -%0.6 -%5.6 %1.6 -%4.6

Çin 3,129 -%0.3 %0.9 -%1.1 -%8.2 -%5.7

Hindistan 34,617 -%0.1 %0.8 %6.1 %4.7 %1.6

Endonezya 6,230 -%1.0 -%2.4 -%0.7 %2.4 -%2.9

Rusya 2,254 %0.1 %2.9 -%1.4 %10.0 %6.8

Brezilya 85,469 -%0.2 %1.6 %1.3 %11.5 %11.9

Meksika 48,047 -%0.8 -%1.8 %3.3 -%1.7 -%2.6

Güney Afrika 57,675 %0.0 %1.5 %2.3 -%0.8 -%3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 18 %6.8 %18.2 -%27.5 %61.5 %63.2

EM VIX 20 %3.0 %0.5 -%33.1 %18.8 %22.7

MOVE 53 %0.6 %9.6 -%5.6 -%5.2 %13.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.0861 %0.2 -%0.3 %2.6 %9.2 %7.6

Brezilya 3.4734 %1.8 %1.9 %4.9 %7.0 %5.0

Güney Afrika 12.3262 %1.8 %2.8 %4.9 -%10.3 -%0.5

Çin 6.3065 %0.2 %0.4 -%0.2 -%5.0 -%3.1

Hindistan 66.3875 %0.4 %1.1 %2.1 %2.0 %3.9

Endonezya 13888 %0.1 %0.9 %0.8 %2.6 %2.4

CDS *

Türkiye 194.9 -1.8 -9.2 7.1 -15.1 60.2

Brezilya 169.7 -0.4 2.2 -1.9 -21.6 55.9

Güney Afrika 159.4 4.1 3.8 -12.6 -30.7 a.d.

Endonezya 101.7 3.3 2.3 -9.4 -15.5 42.9

Rusya 129.8 -6.9 -5.4 20.0 -17.9 30.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.7 0.1 -0.4 0.0 1.0 1.0

Brezilya %9.9 0.1 0.1 0.4 0.2 -0.3

Hindistan %7.7 0.0 0.2 0.1 0.9 0.4

Endonezya %7.0 0.2 0.3 0.0 0.2 0.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.0 0.04 -0.05 0.04 0.74 a.d.

Brezilya %5.1 0.05 0.14 0.08 0.37 0.51

Güney Afrika %4.8 0.00 0.05 -0.04 0.23 0.31

Endonezya %4.3 0.15 0.24 0.17 0.77 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 73.86 -%0.3 %3.2 %4.8 %26.6 %10.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 67.7 -%1.0 %1.8 %2.8 %29.0 %12.0

Altın - USD / oz 1331.4 -%0.4 -%1.2 -%1.4 %4.4 %1.7

Gümüş - USD / t oz. 16.703 -%2.7 -%0.5 %1.0 -%1.6 -%2.6

Commodity Bureau Index 444.9 -%0.2 %0.9 %1.3 %3.6 %2.9

* 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

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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 itibariyle 

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. 

 

 

 


