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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Trump hükümeti koronavirüsün etkilerini hafifletmek için hazırlanan 2 trilyon dolar değerinde vergi indirimleri ve 

harcamayı içeren kurtarma paketi konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardı. Anlaşma, Hazine 

Bakanı Steven Mnuchin ve Senato Demokratik Lideri Chuck Schumer arasında uzun süren görüşmelerin ardından 

gerçekleşti. Bunun üzerine söz konusu teşvik paketi ABD Senatosundan geçti. Paketin yarın yapılacak oylamada 

Temsilciler Meclisinden de onay alması ve ardından imzalanması için Başkan Trump’a gönderilmesi bekleniyor. 

Trump, dün yaptığı açıklamasında, "Senatonun onayının ardından Temsilciler Meclisini de bu paketi onaylamaya 

davet ediyorum. Paket Kongreden geçip masama gelir gelmez imzalayacağım." ifadesini kullandı. 

▪ Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Şubat ayı Öncü ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verisi %0,9’luk düşüş beklentisine 

karşın %1,02 artış kaydederek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Siparişlerin şubat ayında yükseliş göstermesinde, 

ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin artması belirleyici rol oynadı.  Ancak Çekirdek veri %0,4’lük düşüş 

beklentisinin üzerinde bir daralma kaydetti ve -%0,6 olarak gerçekleşti.  

▪ İngiltere'de enflasyon, ekonominin virüsün olumsuz etkilerine henüz maruz kalmadığı Şubat ayında yavaşladı. Ulusal 

İstatistik Ofisi'nin verilerine göre TÜFE yıllık bazda Ocak ayındaki 6 ayın zirvesi olan %1,8'den %1,7'ye geriledi. 

Çekirdek enflasyon ise %1,7'de kaldı. Enflasyondaki yavaşlamada yakıt fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor. Petrol 

fiyatlarının 2003'ten beri en düşük seviyeye inmesinin ve koronavirüs salgınının etkilerinin, halihazırda İngiltere 

Merkez Bankasının %2'lik hedefinin altında seyreden enflasyon üzerinde gelecek aylarda baskı oluşturması 

bekleniyor. 

▪ Almanya'da İFO iş ortamı Endeksi Şubat ayındaki 96 seviyesinden 86,1'e düştü. Bu Temmuz 2009'dan beri en düşük 

seviye olarak kayda geçti. Beklenti Endeksi 93,1'den 79,7'ye gerilerken Güncel Koşullar Endeksi ise 99'dan 93'e düştü.  

▪ Dolar endeksindeki gerilemenin devam etmesi ve koronavirüs nedeniyle İsviçre’deki Valcambi, Argor-Heraeus ve 

PAMP altın rafinerilerinin en az bir haftalığına üretime ara vermesi ile birlikte ons altın fiyatları hafta başından bu yana 

önemli yükselişler kaydetti. Üretim zincirinde yaşanan aksaklıklar ve bunun beraberinde getirdiği negatif arz şoku 

vadeli ve spot fiyat arasındaki makasın önemli oranda açılmasına neden olurken, spot fiyatların yeniden 1600 seviyesi 

üzerine yerleşmesini sağladı. Dün güçlü seyrini sürdüren ons altın, gün içerisinde 1595 – 1640 seviyeleri arasında 

işlem gördü.  

▪ Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin sürmesi ile birlikte dün 6,40 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi ise bu 

sabah saatlerinde 6,45 seviyesinden işlem görüyor.  Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 600 baz puanın üzerine 

yükselen Türkiye 5 yıllık CDS primi ise dün itibarıyla 461,4 baz puana geriledi. 

 

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 Nisan Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi 10:00  7,5 9,8 

 
İngiltere Şubat Ayı Aylık Perakende Satışlar 12:30 %0,2 %0,9 

 
İngiltere Şubat Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar 12:30 -%0,2 %1,6 

 
İngiltere Şubat Ayı Yıllık Perakende Satışlar 12:30 %0,7 %0,8 

 
İngiltere Şubat Ayı Yıllık Çekirdek Perakende Satışlar 12:30 %1,1 %1,2 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 1500K 281K 

 
ABD 4Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 %2,1 %2,1 

 
ABD 4Ç19 Tüketici Harcamaları 15:30 %1,7 %1,7 

 
ABD 4Ç19 Çeyreklik Çekirdek Tüketici Harcamaları 15:30 51,2 %1,2 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD’de dün Senato’dan geçen teşvik paketi yarın Temsilciler Meclisinde oylanacak 

Trump hükümeti koronavirüsün etkilerini hafifletmek için hazırlanan 2 trilyon dolar değerinde vergi indirimleri ve 

harcamayı içeren kurtarma paketi konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardı. Anlaşma, Hazine 

Bakanı Steven Mnuchin ve Senato Demokratik Lideri Chuck Schumer arasında uzun süren görüşmelerin ardından gerçekleşti. 

Bunun üzerine ABD Senatosu, oybirliğiyle koronavirüs krizinin yol açtığı toplam ekonomik çöküşün etkilerini ortadan kaldırmayı 

amaçlayan 2 trilyon dolarlık bir acil durum paketini onayladı. İşsizlik ödeneği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle saatler süren 

gecikmelerden sonra onaylanan tasarı, ABD tarihindeki en büyük ekonomik kurtarma paketi.  

• Paketin Senato’dan geçmesi sonrasında tasarı Cuma günü Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Yarınki oyalamada 

Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin de paketi onaylaması bekleniyor. Temsilciler Meclisinin onayının 

ardından ise imzalanmak üzere Başkan Trump’a gönderilecek. Trump, dün yaptığı açıklamasında, "Senatonun onayının 

ardından Temsilciler Meclisini de bu paketi onaylamaya davet ediyorum. Paket Kongreden geçip masama gelir gelmez 

imzalayacağım." ifadesini kullandı. 

ABD’de Senatoya sunulan paketin onaylanmasının ardından Avrupa borsaları dünü yükselişle tamamlarken, ABD’de 

endeksler günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %2,3 artışla 

21.187,29 puana yükseldi. S&P 500 endeksi de %1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise %0,45 azalışla 7.384,3 

puana geriledi. Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması etkili oldu. Avrupa cephesinde ise 

kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %3,09 yükselerek 313,38 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %4,47 

artarak 4.432,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,74 değer kazanarak 17.243,68 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 

endeksi günü %1,79 yükselişle 9.874,26 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %4,45’lik artışla 5.688,2 seviyesinden 

kapandı. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Fed’in Pazartesi günü açıkladığı yeni teşvik paketi sonrasında hafta başından bu yana sert satış baskılarına maruz kalan dolar 

endeksi, geri çekilme hareketine dün de devam ederek düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Dün gün içerisinde 100,84 seviyesine 

kadar inen endeks, bugün Asya seansında 100,61 seviyesini test etti. Dolar endeksinde hızlanan geri çekilme ile birlikte 

gelişmekte olan ülke para birimleri dün primli seyrederken, USDTRY paritesi 6,3823 seviyesine kadar inerek yaklaşık son bir 

haftanın en düşük seviyesini test etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,45 seviyesinden işlem görüyor.  Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde genel olarak alıcılı bir seyir olduğunu ancak Türk lirasının dolar karşısında en zayıf performans gösteren para birimi 

konumunda yer aldığını görüyoruz. Teknik görünüme bakacak olursak, Salı günü yaşanan sert geri çekilmenin ardından 

USDTRY paritesinin günlük grafiğinde dün itibarıyla bir doji formasyonu oluşmuş olduğu görülüyor. Bir “dönüş” formasyonu 

olan doji, kurda bu hafta yaşanan geri çekilme hareketinin 6,35 – 6,40 bandında sınırlanabileceğini ve fiyatların yeniden yukarı 

çevirerek 6,50 seviyesi üzerini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor.  

• Bu noktada, piyasada artan volatilite nedeniyle teknik göstergelerin zaman zaman sağlıklı sonuçlar üretemediğini ve 

bu tip yüksek oynaklık dönemlerinde teknik göstergelerin ürettikleri sinyallerin doğru çalışmayabileceğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda 13 – 20 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri & para ve banka istatistikleri açıklanacak. 

Yurt dışında ise Almanya Nisan Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, İngiltere Şubat Ayı Aylık Perakende Satışlar, ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları ve ABD 4Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Tüketici 

Harcamaları verileri takip edilecek.  
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EUR/USD 

Fed’in Pazartesi günü açıkladığı yeni teşvik paketi sonrasında hafta başından bu yana sert satış baskılarına maruz kalan dolar 

endeksi, geri çekilme hareketine dün de devam ederek düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Dün gün içerisinde 100,84 seviyesine 

kadar inen endeks, bugün Asya seansında 100,61 seviyesini test etti. Dolar endeksinde etkili olmaya devam eden satış baskısı ile 

birlikte kayıplarını silmeyi sürdüren EURUSD paritesi ise dün 1,0896 seviyesine kadar çıkarak yükselişini dördüncü güne taşıdı.  

Bugün Asya seansında 1,0934 seviyesini test eden EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,0910 seviyesinden işlem görüyor. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte EURUSD paritesi kısa vadeli bir 

yükseliş kanalı oluşturmuş durumda. Teknik görünüme baktığımızda paritedeki aşağı yönlü hareketlerde 1,0888 seviyesinin güçlü 

bir teknik destek olarak ön plana çıktığını, yükseliş eğilimlerinde ise 1,0925 seviyesinin direnç konumunda olduğunu görüyoruz. 

1,0925 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda paritedeki yükselişin ilk etapta 1,0965 direncine doğru sürmesi ve paritenin 

yeniden bu direnci kırmaya çalışması beklenebilir. Diğer yandan, paritede yeniden düşüş eğiliminin ön plana çıkması ve 1,0888 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,0815 seviyesine doğru bir geri çekilme hareket görülebilir.  

Bugün Almanya Nisan Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, İngiltere Şubat Ayı Aylık Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları ve ABD 4Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Tüketici Harcamaları verileri 

takip edilecek.  
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XAU/USD 

Dolar endeksindeki gerilemenin devam etmesi ve koronavirüs nedeniyle İsviçre’deki Valcambi, Argor-Heraeus ve PAMP altın 

rafinerilerinin en az bir haftalığına üretime ara vermesi ile birlikte ons altın fiyatları hafta başından bu yana önemli yükselişler 

kaydetti. İsviçre’de üretime ara veren bu madenler, küresel altın arzının yaklaşık 3’te birini oluşturuyor. Diğer yandan, 

rafinerilerin üretim desteği vermesi durumunda dahi, koronavirüs nedeniyle küresel taşımacılıkta görülen aksamalar nedeniyle 

altındaki arz eksikliğinin tam anlamıyla giderilemeyebileceği ifade diliyor. Üretim zincirinde yaşanan aksaklıklar ve bunun 

beraberinde getirdiği negatif arz şoku vadeli ve spot fiyat arasındaki makasın önemli oranda açılmasına neden olurken, spot 

fiyatların yeniden 1600 seviyesi üzerine yerleşmesini sağladı. Dün güçlü seyrini sürdüren ons altın, gün içerisinde 1595 – 1640 

seviyeleri arasında işlem gördü. 

• Vadeli işlemlerin arkasında belirli bir fiziki desteğin olması gerekiyor. Ancak altın rafinerilerinde üretimin durması 

nedeniyle söz konusu fiziki destek azalınca, vadeli ve spot fiyatlar arasındaki fark önemli oranda arttı. Öyle ki COMEX’te 

hafta başındaki fiyatlamalara baktığımızda açık işlem adede 19,6 milyon onsa denk gelirken, COMEX’in kasasında 8,7 

milyon ons bulunduğunu görüyoruz. Altında spot ve vadeli fiyatlar arasındaki fark en son 1980’li yıllarda bu kadar fazla 

açılmıştı.  Bu dönemde, vadeli fiyatları kullanan ekranlarda normalin çok daha üzerinde fiyatların görülmesinin sebebini 

bu şekilde açıklayabiliriz.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1603,95 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda 1600 seviyesinin destek, 

1620 seviyesinin ise direnç olarak ön plana çıktığı görülüyor. 1620 direncinin aşılması durumunda yükseliş eğilimi 1633 

seviyesine doğru hızlanabilir. Altında aşağı yönlü hareketin ön planda olması ve 1600 desteğinin kırılması ise satışların kısa 

vadede 1595 seviyesine doğru hızlanmasına yol açabilir. Arza ilişkin endişeler ve piyasalarda artan güvenli liman talebi, ons 

altındaki yükseliş eğiliminin sürmesine neden olabilir. 

Bugün Almanya Nisan Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, İngiltere Şubat Ayı Aylık Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları ve ABD 4Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Tüketici Harcamaları 

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 2.476 %1,2 %3,2 -%20,6 -%16,9 -%23,4

DAX 9.874 %1,8 %17,0 -%22,7 -%19,6 -%25,5

FTSE 5.688 %4,4 %12,0 -%19,2 -%22,6 -%24,6

Nikkei 19.547 -%4,2 %11,9 -%16,5 -%15,1 -%20,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89.063 -%0,2 %4,1 -%22,7 -%12,6 -%22,2

Çin 2.782 -%0,2 %2,8 -%7,1 -%5,2 -%9,0

Hindistan 28.536 %1,9 %2,8 -%27,1 -%25,4 -%29,5

Endonezya 3.938 %7,9 -%1,9 -%26,6 -%30,9 -%32,5

Rusya 2.453 %1,5 %16,1 -%18,7 -%11,5 -%19,5

Brezilya 74.956 %7,5 %12,0 -%29,1 -%28,8 -%35,2

Meksika 35.537 %2,8 %0,0 -%16,8 -%17,3 -%18,4

Güney Afrika 43.278 %5,2 %12,1 -%21,4 -%21,7 -%24,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 64 %3,7 -%16,4 %129,6 %300,7 %364,1

EM VIX 59 %0,9 -%34,1 %121,3 %217,2 %240,9

MOVE 111 -%17,9 %1,1 %27,8 %33,7 %90,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,4171 %0,0 -%1,0 %4,4 %13,2 %7,8

Brezilya 5,0363 -%1,2 -%1,4 a.d. %21,4 %25,0

Güney Afrika 17,3346 -%1,1 %1,4 %13,9 %15,6 %23,8

Çin 7,1148 %0,7 %1,0 %1,4 -%0,2 %2,2

Hindistan 76,0762 -%0,3 %2,5 %5,7 %7,1 %6,6

Endonezya 16500 -%0,5 %8,7 %18,9 %17,0 %19,0

CDS *

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

Brezilya 229,9 -90,5 -56,2 273,2 -36,0 78,4

Güney Afrika 352,4 -36,8 -9,4 220,0 a.d. 36,3

Endonezya 214,3 -49,5 43,2 157,4 a.d. a.d.

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

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,7 -0,6 -0,1 0,3 -1,5 0,5

Brezilya %8,6 -0,9 0,0 a.d. 1,5 -1,6

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

Endonezya %8,4 0,1 0,8 1,8 1,1 1,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,0 -0,70 -1,01 2,07 1,10 1,86

Brezilya %4,2 -0,54 -1,28 1,10 0,29 0,49

Güney Afrika %6,7 -0,47 0,39 3,03 2,54 2,83

Endonezya %3,9 -0,24 0,64 1,47 1,11 1,05

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 27,39 %0,9 %10,1 -%50,2 -%56,1 -%58,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 24,49 %2,0 %20,2 -%50,9 -%56,6 -%59,9

Altın - USD / oz 1633,4 -%1,6 %10,5 -%0,8 %8,5 %7,2

Gümüş - USD / t oz. 14,837 %4,3 %26,4 -%18,4 -%17,4 -%17,2

Commodity Bureau Index 374,45 %0,2 -%0,7 -%6,3 -%3,3 -%6,8

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


