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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün saat 11:00’de “Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman 

Toplantısı” gerçekleştirecek. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimine ilişkin ilk canlı yayın 

tartışması bugün gerçekleşecek. Canlı tartışma programı bugün ABD doğu kıyısı saatiyle 21:00 – 22:30 arasında, 

Türkiye saatiyle ise bu gece (Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece) 04:00 – 05:30 saatleri arasında gerçekleşecek. 

▪ Avrupa Birliği (AB) Baş Müzakerecisi Michael Barnier ve İngiliz mevkidaşı David Forst bugün Brexit görüşmelerinin 

yeni turuna başlayacaklar. Tarafların Cuma gününe dek yeterli ilerlemeyi kaydedebilmeleri halinde daha yoğun iki 

haftalık görüşmelere başlaması bekleniyor. İlerleme kaydedilememesi durumunda ise İngiltere’nin AB’den anlaşmasız 

bir şekilde ayrılmasının neredeyse kesinleşeceği ifade ediliyor. 

▪ Geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş kaydederek 92,74 seviyesinden 94,74 seviyesine kadar yükselen ve birçok parite ve 

emtiada sert satış baskıları oluşmasına neden olan dolar endeksi, yeni haftaya görece zayıf bir başlangıç yaptı. Dün 

94,60 seviyesi üzerinden 94,14 seviyesine kadar gerileyen endeks günü düşüşle tamamladı. 

▪ EURUSD paritesi, dolar endeksinde dün gözlemlenen geri çekilme hareketi ile birlikte geçtiğimiz hafta yaşadığı 

kayıplarının bir kısmını telafi etti. 1,1620 seviyesi altından yükselişe geçen ve gün içerisinde 1,1680 seviyesi üzerine 

kadar tırmanan parite günü yükselişle tamamladı.   

▪ Dolar endeksindeki görece zayıf seyir paralelinde, ons altın fiyatlarında da haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü 

hareketlerin ön planda olduğu görüldü. Bununla birlikte 1850 seviyesi altından yönünü yukarı çeviren geçen altın 

fiyatları, 1880 seviyesi üzerine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı.  

▪ Haftanın ilk işlem gününde Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif ayrıştığı görüldü. Dolar 

endeksindeki geri çekilmeye rağmen, TL’deki satış baskısının etkisi ile birlikte USDTRY paritesi 7,83 seviyesi üzerini 

test ederken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 547,3 baz puana yükseldi. AOMF ise dün %10,99 seviyesine çıktı.  

▪ ECB Başkanı Lagarde dün yaptığı konuşmasında döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verileri çok 

dikkatli bir şekilde izlediklerini belirtti. ECB Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco da dün yaptığı açıklamada, son 

zamanlarda güçlenen euronun, fiyatları aşağı yönlü baskılayacağından dolayı, endişe verici olduğunun altını çizdi ve 

bunun fiyat istikrarını tehdit ettiği takdirde ECB’nin müdahale etmesi gerektiğini söyledi. 

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 

 
Euro Bölgesi Eylül Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai)  12:00 - -13,9 

 
Almanya Eylül Ayı Aylık TÜFE (Öncü) 15:00 %0 -%0,1 

 
Almanya Eylül Ayı Yıllık TÜFE (Öncü) 15:00 %0 %0 

 
New York Fed Başkanı Williams’ın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 16:15   

 
Phiadelphia Fed Başkanı Harker’ın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 16:30   

 
ABD Eylül Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi 17:00 90 84,8 

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 18:40   

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Quarles’in Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 20:00   

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Quarles’in Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 22:00   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Eylül 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 3 
 

Makroekonomik Gelişmeler 

Trump ve Biden’ın ilk canlı yayın tartışması bugün gerçekleşecek 

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimine ilişkin ilk canlı yayın 

tartışması bugün gerçekleşecek. Toplamda üç defa canlı tartışmaya katılacak olan liderlerin diğer canlı yayın programları 15 

ve 22 Ekim tarihlerinde olacak. Canlı tartışma programı bugün ABD doğu kıyısı saatiyle 21:00 – 22:30 arasında, Türkiye saatiyle 

ise bu gece (Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece) 04:00 – 05:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Bugünkü tartışma programının 

süresi 90 dakika olacak ve programda toplam 6 konu başlığı bulunacak. Başlıklar sırasıyla; adayların geçmişi, yüksek mahkeme, 

salgın, ekonomi, ırkçılık- şiddet olayları ve seçim güvenliği olacak. Münazarayı FOX TV sunucusu Chris Wallace yönetecek. 

• ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Demokrat Parti’nin Başkan Yardımcısı Kamala D. Harris ise 7 Ekim’de canlı 

yayında karşı karşıya gelecek.  

• Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bugünkü canlı yayının ardından Başkan adayları 15 ve 22 Ekim’de de canlı yayında karşı 

karşıya gelecek. Bu canlı yayınlar da yine ABD doğu kıyısı saatiyle 21:00 – 22:30 arasında, Türkiye saatiyle ise gece  

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, eurodaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, dün Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmasında, belirsizliğin 

yükseldiği mevcut ortamda ECB Yönetim Kurulu’nun döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verileri 

çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğini söyledi. Euro Bölgesindeki ekonomik toparlanmanın belirsiz ve dengesiz kalmaya 

devam ettiğini belirten Lagarde, ECB'nin koronavirüs krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal 

teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi. Euronun değerinin enflasyon üzerinde etkisinin olduğunu 

vurgulayan Lagarde, Euro Bölgesindeki manşet enflasyonun, güçlü euro nedeniyle önümüzdeki aylarda ekside kalmasının 

beklendiğini söyledi. Lagarde’ın yanı ECB Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco da dün yaptığı bir açıklamada, son zamanlarda 

güçlenen euronun, fiyatları aşağı yönlü baskılayacağından dolayı, endişe verici olduğunun altını çizdi ve bunun fiyat istikrarını 

tehdit ettiği takdirde ECB’nin müdahale etmesi gerektiğini ifade etti. 

• Eylül ayının başında 1,20 seviyesi üzerini test eden EURUSD paritesi, dolar endeksindeki dipten toparlanma eğilimi 

paralelinde ay başından bu yana düşüş kaydederek 1,17 seviyesi altına kadar geriledi. EURUSD paritesinde 1,20 

seviyesi üzerinden 1,16’lı seviyelere doğru yaşanan bu sert düşüşte, dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra, ECB 

yetkililerinden eurodaki yükselişe yönelik gelen uyarı açıklamaları da etkili olmuştu.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Yeni haftanın ilk işlem gününde TL varlıklarındaki satıcılı seyir ön plandaydı. Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri 

arasında negatif ayrıştığı ve dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğu görüldü. Dolar endeksindeki geri 

çekilmeye rağmen, TL’deki satış baskısının etkisi ile birlikte USDTRY paritesi 7,83 seviyesi üzerini test ederken, Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 547,3 baz puana yükseldi. AOMF ise dün %10,99 seviyesine çıktı.  

7,80 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 7,8125 seviyesinden işlem görüyor. Dün 

kazançlarının bir kısmını silerek 94,60 seviyesi üzerinden 94,14 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi ise bu sabah 

saatlerinde 94,18 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinde etkili olan görece zayıf seyir paralelinde gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde olumlu bir seyir hakimken, Türk lirasının negatif ayrışmaya devam ettiği görülüyor. USDTRY paritesi rekor 

yüksek seviyelerde seyrettiğinden dolayı aşağı yönlü hareketlerde tampon görevi görecek bir destek seviyesi veya yükselişlerde 

sınırlayıcı etkide bulunabilecek bir direnç seviyesi mevcut değil. Momentum göstergeleri ve oluşan fiyat formasyonları USDTRY 

paritesindeki yukarı yönlü eğilimin korunduğunun sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

kurun bugün içerisinde 7,75 – 7,85 seviyeleri arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. 7,85 seviyesinin yukarı yönlü kırılması 

yükselişin hızlanmasına neden olabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda Eylül Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün 

saat 11:00’de “Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı” gerçekleştirecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Eylül Ayı 

Tüketici Güven Endeksi (Nihai), Almanya Eylül Ayı TÜFE verileri (Öncü) ve ABD Eylül Ayı Conference Board Tüketici Güven 

Endeksi verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, bugün bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları ile ABD Başkanı Donald Trump 

ve Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimine ilişkin ilk canlı yayın tartışması da piyasalar tarafından 

yakından izlenecek. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş kaydederek 92,74 seviyesinden 94,74 seviyesine kadar yükselen ve birçok parite ve emtiada 

sert satış baskıları oluşmasına neden olan dolar endeksi, yeni haftaya görece zayıf bir başlangıç yaptı. Dün 94,60 seviyesi 

üzerinden 94,14 seviyesine kadar gerileyen endeks günü düşüşle tamamladı. EURUSD paritesi ise, dolar endeksinde dün 

gözlemlenen geri çekilme hareketi ile birlikte geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıplarının bir kısmını telafi etti. 1,1620 seviyesi 

altından yükselişe geçen ve gün içerisinde 1,1680 seviyesi üzerine kadar tırmanan parite günü yükselişle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1672 seviyesinden işlem görüyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde 

görülen aşağı yönlü eğilim çerçevesinde EURUSD paritesindeki kayıpların bir kısmı telafi edilmiş olsa da paritedeki zayıflığın 

sürdüğünü görmekteyiz. Teknik görünüme baktığımızda, aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi, EURUSD paritesi 

geçtiğimiz haftaki sert geri çekilme hareketi ile birlikte Temmuz ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü 

kırmış bulunuyor. Kanal kırılması hareketi, paritedeki aşağı yönlü eğiliminin bir süre daha etkili olabileceğinin sinyalini veriyor. 

Bu çerçevede, kısa vadeli teknik göstergelerin de işaret ettiği üzere, paritedeki düşüş hareketinin kısa vadede 1,16 seviyesi altını 

hedef alabileceği görüşündeyiz. Ancak bu noktada, 1,16 seviyesi altında pariteye yönelik talebin güçlenebileceğini ve bu seviye 

altındaki hareketlerin kalıcı olmakta zorlanabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi Eylül Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai), Almanya Eylül Ayı TÜFE verileri (Öncü) ve 

ABD Eylül Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, bugün bölgesel Fed 

başkanlarının konuşmaları ile ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimine 

ilişkin ilk canlı yayın tartışması da piyasalar tarafından yakından izlenecek. 
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XAU/USD 

Piyasalarda geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki güçlenme önemli ölçüde etkili olmuş, ons altın fiyatları hızlı yükseliş kaydeden 

dolar endeksi paralelinde 1950 üzerinden 1850’lere kadar geri çekilmişi. CFTC COT raporlarına baktığımızda yatırımcıların net 

altın pozisyonlarındaki azalışın geçtiğimiz hafta da devam etmiş olduğunu görüyoruz. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise, 

yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını silen dolar endeksi, ons altının haftaya görece güçlü bir başlangıç yapmasını 

sağladı. Dün 94,60 seviyesi üzerinden 94,14 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi günü düşüşle tamamlarken, ons altın 

fiyatlarında da haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlerin ön planda olduğu görüldü. Bununla birlikte 1850 seviyesi 

altından yönünü yukarı çeviren geçen altın fiyatları, 1880 seviyesi üzerine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1876 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde maruz kaldığı sert satış baskıları ile 

birlikte Mart ayından bu yana sürdürmekte olduğu yükseliş trendini aşağı yönlü kıran ons atlın fiyatlarında kısa vadeli düşüş 

eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, kısa vadeli teknik göstergelerin ve fiyat formasyonlarının da işaret ettiği 

üzere, altın fiyatlarının kısa vadede yeniden 1850 seviyesi altına doğru geri çekilebileceği görüşündeyiz.   

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi Eylül Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai), Almanya Eylül Ayı TÜFE verileri (Öncü) ve 

ABD Eylül Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra, bugün bölgesel Fed 

başkanlarının konuşmaları ile ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın başkanlık seçimine 

ilişkin ilk canlı yayın tartışması da piyasalar tarafından yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.352 %1,6 %2,1 -%4,5 %31,9 %3,7

DAX 12.871 %3,2 %2,6 -%1,2 %33,6 -%2,9

FTSE 5.928 %1,5 %2,1 -%0,6 %7,6 -%21,4

Nikkei 23.512 -%0,3 %0,3 %2,4 %20,9 -%0,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.121 -%0,3 %3,1 %1,9 %27,2 -%2,0

Çin 3.218 %0,4 -%1,3 -%5,1 %16,5 %5,9

Hindistan 37.982 %1,6 -%0,1 -%3,8 %27,4 -%7,9

Endonezya 4.907 %0,9 %0,3 -%7,4 %8,9 -%21,4

Rusya 2.927 %1,0 %2,2 -%1,8 %21,9 -%3,9

Brezilya 94.666 -%2,4 -%2,4 -%7,3 %28,9 -%18,1

Meksika 37.232 %1,8 %4,8 -%1,5 %10,2 -%14,5

Güney Afrika 54.719 %2,1 %0,1 -%2,4 %27,4 -%4,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 -%0,7 -%5,7 %14,1 -%60,0 %90,1

EM VIX 26 -%1,0 %6,9 %15,1 -%57,2 %52,6

MOVE 37 -%0,7 -%0,7 -%22,8 -%57,6 -%36,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8052 %1,8 %2,3 %6,6 %20,9 %31,2

Brezilya 5,6624 %1,8 %4,6 %5,1 %11,0 %40,5

Güney Afrika 17,0563 -%0,4 %1,6 %2,8 -%3,2 %21,8

Çin 6,8113 -%0,2 %0,1 -%0,8 -%4,0 -%2,2

Hindistan 73,785 %0,2 %0,5 %0,5 -%1,5 %3,4

Endonezya 14900 %0,2 %1,4 %1,8 -%7,9 %7,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,4 a.d. a.d. 0,2 -1,2 -2,8

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

Endonezya %6,9 0,0 0,0 0,0 -1,0 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,09 -0,09 0,23 -1,13 0,81

Brezilya %3,9 0,04 0,29 0,28 -0,22 0,19

Güney Afrika %4,1 0,09 0,09 0,00 -2,51 0,24

Endonezya %2,3 -0,01 0,11 0,06 -0,76 -0,60

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 42,43 %1,2 %2,4 -%5,8 %70,2 -%35,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 40,6 %0,9 %3,3 -%5,5 %88,7 -%33,5

Altın - USD / oz 1872,8 %0,8 -%1,5 -%4,8 %15,2 %23,0

Gümüş - USD / t oz. 23,528 %2,2 -%3,2 -%14,8 %62,3 %31,3

Commodity Bureau Index 403,52 %0,3 -%1,6 %3,5 %7,8 %0,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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 46 46

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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


