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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ TCMB Çeyreklik Dönemli Enflasyon Raporunda beklendiği üzere 2019 yılı enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü hafif bir 

revizyon olduğu takip edildi. Bu çerçevede 2019 yılı TÜFE tahmini %14,6’dan %13,9’a çekildi. – Kurum tahminimiz yılsonu 

için %15 iken, aşağı yönlü risklerin altını çiziyoruz. Temmuz ayı enflasyon gerçekleşmesi sonrasında beklentimizi aşağı 

yönlü revize edeceğiz. Politika faizine ilişkin gelecek dönem beklentileri çerçevesinde Başkan Uysal kaydadeğer bir alan 

olduğunu ancak zamanlaması ve boyutu konusunda verilerin de yakından takip edileceğini belirttiğini gördük. Yılsonu 

itibariyle politika faizinin %16-16,5 seviyelerine getirilebileceğini düşünüyoruz.   

▪ Euro Bölgesi’nde 2Ç19 GSYİH Büyüme Oranı çeyreklik bazda %0,2 ile piyasa beklentisini karşılarken, yıllık bazda ise %1,1 

oldu  (beklenti %1’di). Euro Bölgesinde enflasyon ise Temmuz ayında yıllık bazda %1,1 ile piyasa beklentisini karşılarken, 

çekirdek enflasyon %0,9 ile %1 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Veriler sonrasında EURUSD paritesinde kısmi bir 

toparlanma hareketi oluştuğunu gördük. Parite, verilerin açıklanmasının ardından 1,1143 seviyesinden 1,1155 seviyesine 

doğru hafif bir yükseliş kaydetmesinin ardından, fed kararı sonrası 1,11 seviyesi altına indi.   

▪ ABD'de ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Temmuz'da 156 bin arttı. Beklenti 150 bin artıştı. Haziran ayı verisi 102 binden 

112 bine yukarı yönlü revize edildi. Yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin 165 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. 

▪ Fed, dün sona eren Temmuz toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve 

faizleri %2,25 - %2,5 aralığından %2 - %2,25 aralığına çekti.  Şahin söylemleri ile tanınan Fed Başkanlarından olan Kansas 

Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimine karşı oy kullandı. Faiz indiriminin yanı sıra 

Fed, Eylül ayı itibarıyla sonlanacak olan bilanço küçültülmesinin sonlanma tarihini öne çekti. Buna göre bilanço daraltımı 

bugün itibarıyla sona eriyor. 

▪ Fed Başkanı Powell, Temmuz toplantısı ardından konuştuğu basın konferansında beklendiği kadar güvercin söylemlerde 

bulunmadı. ABD ekonomisi için görünümün destekleyici olmayı sürdürdüğünü ifade eden Powell, faiz indiriminin global 

risklere karşı bir savunma aracı olarak ortaya konduğunu ve aşağı yönlü risklere karşı sigorta olmasının hedeflendiğini 

söyledi. Powell, zayıf küresel büyüme ve imalatın ABD için risk oluşturduğunu söyledi. Özetle Powell, bu faiz indiriminin, 

ekonomide aşağı yönlü risklere karşı atılmış olan bir önlem adımı olduğunu ve bu hamlenin uzun soluklu bir gevşeme 

döngüsünün başlangıcı olmadığını ifade etti. 

▪ Fed kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksinin sert bir şekilde değer kazandığını ve 98,90 seviyesi üzerine 

çıkarak Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gördük. Fed kararı öncesinde 5,51’li seviyelere kadar 

gerilemiş olan USDTRY paritesi, dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte karar sonrasında 5,6190 seviyesine doğru hızlı bir 

yükseliş gerçekleştirdi. Kur bu sabah saatlerinde 5,57 seviyesi civarında seyrediyor. 

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 Temmuz Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 10:55 43,1 43,1 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 11:00 46,4 46,4 

 
İngiltere Temmuz Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 11:30 47,6 48 

 
İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı 14:00 %0,75 %0,75 

 
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in Konuşması 14:30   

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 214K 206K 

 
ABD Temmuz Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 16:45 50 50 

 
ABD Temmuz Ayı ISM İmalat Endeksi 17:00 52 51,7 

 
ABD Haziran Ayı İnşaat Harcamaları 17:00 %0,3 -%0,8 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Dolar, Fed kararının ardından değer kazandı 

Fed, dün sona eren Temmuz toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve 

faizleri %2,25 - %2,5 aralığından %2 - %2,25 aralığına çekti.  Şahin söylemleri ile tanınan Fed Başkanlarından olan Kansas 

Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimine karşı oy kullandı. Faiz indiriminin yanı sıra 

Fed, Eylül ayı itibarıyla sonlanacak olan bilanço küçültülmesinin sonlanma tarihini öne çekti. Buna göre bilanço daraltımı bugün 

itibarıyla sona eriyor. Karar metninde faiz indirimine gerekçe olarak küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon işaret edildi. Görünüm 

üzerindeki belirsizliklerin sürdüğü belirtilen metinde, bankanın uygun şekilde hareket etmeyi sürdüreceğinin altı çizildi. 

Hanehalkı harcamalarının yükseldiği belirtilen Fed metninde, ekonominin ılımlı bir hızda büyümeyi sürdürdüğü ve istihdam 

piyasasının güçlü durumda olduğu ifade edildi. Manşet ve çekirdek enflasyonun %2 altında seyrettiğinin altı çizilirken, anket 

bazlı enflasyon göstergelerinin çok az değiştiği belirtildi. Bankanın gelecekteki politika kararları açısından verileri izleyeceği 

vurgulanırken, piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergelerinin düşük kalmaya devam edeceği ifade edildi. 

Fed Başkanı Powell, Temmuz toplantısı ardından konuştuğu basın konferansında beklendiği kadar güvercin 

söylemlerde bulunmadı. ABD ekonomisi için görünümün destekleyici olmayı sürdürdüğünü ifade eden Powell, faiz 

indiriminin global risklere karşı bir savunma aracı olarak ortaya konduğunu ve aşağı yönlü risklere karşı sigorta olmasının 

hedeflendiğini söyledi. Powell, zayıf küresel büyüme ve imalatın ABD için risk oluşturduğunu söyledi. Özetle Powell, ABD 

ekonomisindeki görünümün önemli bir soruna işaret etmediğini, bu faiz indiriminin küresel görünümündeki aşağı yönlü 

risklere karşı atılmış olan bir önlem adımı olduğunu ve bu hamlenin uzun soluklu bir gevşeme döngüsünün başlangıcı 

olmadığını ifade etti. Bununla birlikte Powell, önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine devam edilebileceğine ilişkin beklentilerin 

azalmasına ve bu konuya ilişkin bir belirsizlik oluşmasına neden oldu.  

• Fed kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksinin sert bir şekilde değer kazandığını ve 98,90 seviyesi 

üzerine çıkarak Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gördük. Fed kararı öncesinde 5,51’li 

seviyelere kadar gerilemiş olan USDTRY paritesi, dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte karar sonrasında 5,6190 

seviyesine doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Kur bu sabah saatlerinde 5,57 seviyesi civarında seyrediyor. 

• Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte EURUSD paritesi, sabah bültenlerimizde bir süredir belirttiğimiz hareketi 

gerçekleştirerek 1,11 seviyesi altına indi. 1,1034 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, Mayıs 207’den bu yanaki 

en düşük seviyesini test etti.   

• Ons altın ise, dolar endeksindeki güçlenme nedeniyle kazançlarının bir kısmını geri vererek 1404’lü seviyelere indi. 

Altında 1400 – 1405 bandının destek görevi göreceği ve bu seviye altında kalıcılı bir hareket oluşmayabileceğine 

yönelik beklentimizi korumaktayız.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

Fed, dün sona eren Temmuz toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve faizleri 

%2,25 - %2,5 aralığından %2 - %2,25 aralığına çekti.  Faiz indiriminin yanı sıra Fed, Eylül ayı itibarıyla sonlanacak olan bilanço 

küçültülmesinin sonlanma tarihini öne çekti. Buna göre bilanço daraltımı bugün itibarıyla sona eriyor. Fed Başkanı Powell, 

Temmuz toplantısı ardından konuştuğu basın konferansında beklendiği kadar güvercin söylemlerde bulunmadı. Özetle Powell, 

ABD ekonomisindeki görünümün önemli bir soruna işaret etmediğini, bu faiz indiriminin küresel görünümündeki aşağı yönlü 

risklere karşı atılmış olan bir önlem adımı olduğunu ve bu hamlenin uzun soluklu bir gevşeme döngüsünün başlangıcı olmadığını 

ifade etti. 

Fed kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksinin sert bir şekilde değer kazandığını ve 98,90 seviyesi üzerine 

çıkarak Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gördük. Fed kararı öncesinde 5,51’li seviyelere kadar gerilemiş 

olan USDTRY paritesi, dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte karar sonrasında 5,6190 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş 

gerçekleştirdi. Kur bu sabah saatlerinde 5,57 seviyesi civarında seyrediyor. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde oldukça satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu görmekteyiz. Dolar endeksi ise 98,80 seviyesi üzerinde hareket etmekte. 

Bu noktada kurun bugün içerisinde yeniden ,560 seviyesi üzerini hedef alabileceğini düşünmekteyiz. 5,60 seviyesi üzerine 

çıkılması durumunda ise kurun kısa vadede 5,60 – 5,65 seviyeleri arasında dalgalanabileceği görüşündeyiz.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Temmuz ayı Markit İmalat PMI Endeksi verileri, ABD Temmuz 

Ayı ISM İmalat Endeksi verisi, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Haziran Ayı İnşaat Harcamaları verileri izlenecek. Bunların 

yanı sıra gün bugün, İngiltere Merkez Bankası toplantısı (Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor) ve Başkan Carney’in 

yapacağı konuşma da küresel piyasalarda takip edilecek.   
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EUR/USD 

Bültenlerimizde bir süredir EURUSD paritesinde 1,11 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu ve paritenin bu seviyenin altına inmesi 

durumunda düşüşünü hızlandırabileceğini belirtiyorduk. Diğer yandan, teknik görünümün de paritedeki düşüş hareketini 

devamına işaret ettiğinin altını çiziyorduk. Dün Euro Bölgesi’nden gelen 2Ç19 GSYİH Büyüme Oranı ve TÜFE verilerinin genel 

olarak piyasa beklentilerinin üzerinde ve beklentiler dahilinde bir performansa işaret etmesinin ardından gün içerisine 1,1150 

seviyesi üzerine yükselen EURUSD paritesi, Fed toplantısı sonrasında kazançlarının tamamını geri vererek 1,11 seviyesi altına indi.  

• Fed, dün sona eren Temmuz toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve 

faizleri %2,25 - %2,5 aralığından %2 - %2,25 aralığına çekti.  Faiz indiriminin yanı sıra Fed, Eylül ayı itibarıyla sonlanacak 

olan bilanço küçültülmesinin sonlanma tarihini öne çekti.  

• Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisindeki görünümün önemli bir soruna işaret etmediğini, bu faiz indiriminin küresel 

görünümündeki aşağı yönlü risklere karşı atılmış olan bir önlem adımı olduğunu ve bu hamlenin uzun soluklu bir 

gevşeme döngüsünün başlangıcı olmadığını ifade etti.  

Fed kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksinin sert bir şekilde değer kazandığını ve 98,90 seviyesi üzerine 

çıkarak Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gördük. Bununla birlikte 1,1034 seviyesine kadar gerileyen 

EURUSD paritesi, Mayıs 207’den bu yanaki en düşük seviyesini test etti. Parite bu sabah saatlerinde 1,1045 seviyesi civarında 

seyrediyor. Mevcut satıcılı seyrin bugün içerisinde de devam etmesini beklemekle birlikte, teknik göstergeler paritenin kısa 

vadede e 1 1,10 – 1,1070 seviyeleri arasında hareket edebileceğine işaret ediyor.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Temmuz ayı Markit İmalat PMI Endeksi verileri, ABD Temmuz 

Ayı ISM İmalat Endeksi verisi, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Haziran Ayı İnşaat Harcamaları verileri izlenecek. Bunların 

yanı sıra gün bugün, İngiltere Merkez Bankası toplantısı (Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor) ve Başkan Carney’in 

yapacağı konuşma da küresel piyasalarda takip edilecek.   
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XAU/USD 

Fed, dün sona eren Temmuz toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti ve faizleri 

%2,25 - %2,5 aralığından %2 - %2,25 aralığına çekti. Faiz indiriminin yanı sıra Fed, Eylül ayı itibarıyla sonlanacak olan bilanço 

küçültülmesinin sonlanma tarihini öne çekti. Fed Başkanı Powell, Temmuz toplantısı ardından konuştuğu basın konferansında 

beklendiği kadar güvercin söylemlerde bulunmadı. Powell, ABD ekonomisindeki görünümün önemli bir soruna işaret etmediğini, 

bu faiz indiriminin küresel görünümündeki aşağı yönlü risklere karşı atılmış olan bir önlem adımı olduğunu ve bu hamlenin uzun 

soluklu bir gevşeme döngüsünün başlangıcı olmadığını ifade etti. Bununla birlikte Powell, önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine 

devam edilebileceğine ilişkin beklentilerin azalmasına ve bu konuya ilişkin bir belirsizlik oluşmasına neden oldu.  

Fed kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksinin sert bir şekilde değer kazandığını ve 98,90 seviyesi üzerine 

çıkarak Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gördük. Bununla birlikte ons altın, kazançlarının bir kısmını 

geri vererek 1404’lü seviyelere indi. Altında 1400 – 1405 bandının destek görevi göreceği ve bu seviye altında kalıcılı bir hareket 

oluşmayabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Altının bugün içerisinde ise 1400 – 1415 seviyeleri arasında seyretmesini 

beklemekteyiz.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Temmuz ayı Markit İmalat PMI Endeksi verileri, ABD Temmuz 

Ayı ISM İmalat Endeksi verisi, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Haziran Ayı İnşaat Harcamaları verileri izlenecek. Bunların 

yanı sıra gün bugün, İngiltere Merkez Bankası toplantısı (Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor) ve Başkan Carney’in 

yapacağı konuşma da küresel piyasalarda takip edilecek.   

 

 

XAU/USD 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ağustos 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 7 
 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.980 -%1,1 -%1,3 %0,5 %10,1 %18,9

DAX 12.189 %0,3 -%2,7 -%2,7 %9,0 %15,4

FTSE 7.587 -%0,8 %1,1 %1,2 %8,1 %12,8

Nikkei 21.522 %0,0 -%1,0 -%0,9 %3,6 %7,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.083 -%0,6 -%1,3 %2,4 -%0,8 %11,8

Çin 2.933 -%0,8 -%0,9 -%4,4 %11,1 %16,7

Hindistan 37.481 -%0,3 -%1,2 -%5,8 %2,5 %3,7

Endonezya 6.391 %0,0 -%0,2 %0,1 -%2,3 %3,1

Rusya 2.740 %0,2 %2,1 -%2,2 %8,6 %15,6

Brezilya 101.812 -%1,1 -%2,2 %0,5 %4,0 %15,8

Meksika 40.863 -%0,7 -%0,7 -%5,9 -%6,6 -%1,9

Güney Afrika 56.785 -%0,8 -%1,6 -%2,9 %5,3 %7,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %15,6 %33,6 %6,9 -%2,7 %46,0

EM VIX 17 -%0,2 %7,8 -%11,4 -%13,3 %7,6

MOVE 55 -%4,5 -%9,0 -%21,6 %10,9 %18,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,5827 %0,4 -%2,2 -%3,6 %8,1 %47,0

Brezilya 3,8148 %0,6 %1,0 -%0,9 %4,6 %15,3

Güney Afrika 14,3429 %0,9 %3,3 %1,8 %8,2 %15,8

Çin 6,8844 %0,0 %0,2 %0,3 %2,8 %5,8

Hindistan 68,8 -%0,1 -%0,3 -%0,3 -%3,2 %7,7

Endonezya 14022 %0,0 %0,2 -%0,8 %0,4 %3,3

CDS *

Türkiye 361,4 7,4 -7,2 -36,4 146,9 156,6

Brezilya 126,3 0,1 -0,3 -23,7 9,6 51,5

Güney Afrika 174,2 1,7 15,2 -10,9 11,9 24,5

Endonezya 82,0 -0,1 -3,5 a.d. -16,9 25,6

Rusya 98,7 -0,9 -1,6 -12,2 -6,2 3,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15,5 0,0 -0,9 -1,3 1,2 3,8

Brezilya %7,2 0,0 0,0 -0,2 -1,6 -3,0

Hindistan %6,4 0,0 -0,1 -0,5 -0,9 -1,0

Endonezya %7,4 0,0 0,1 0,0 -0,6 1,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,04 -0,03 -0,36 0,20 a.d.

Brezilya %4,4 -0,02 -0,09 -0,34 -1,06 -0,12

Güney Afrika %4,3 0,03 0,28 0,19 -0,85 -0,23

Endonezya %3,1 -0,04 -0,06 -0,26 -1,01 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65,17 %0,7 %3,1 -%2,1 %5,3 -%2,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,58 %0,9 %4,8 %0,2 %8,9 -%3,0

Altın - USD / oz 1426,1 -%0,3 %0,2 %0,9 %8,1 %8,9

Gümüş - USD / t oz. 16,405 -%0,9 -%0,9 %7,6 %2,1 -%4,3

Commodity Bureau Index 403,16 -%0,4 -%1,0 -%1,2 -%2,3 -%6,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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

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

(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

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

(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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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
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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. 

 

 

 

 

 


