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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Haftalardır etkili olan piyasa fiyatlamaları sonrasında ABD’de seçim günü gelirken, seçimin piyasalardaki olası etkileri 

halen daha hesaplanmaya çalışılıyor. Hesaplamalar ise birçok senaryoyu beraberinde getiriyor. Seçim senaryolarını ve 

olası piyasa etkilerini analiz ettiğimiz yazımıza Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

▪ Bugün gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde düşüş kaydeden dolar endeksi, dün öğle saatlerinde 

94,20 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek 93,95 seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen dün 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf bir seyir hakimken, TL’deki olumsuz ayrışmanın sürdüğü gözlemlendi.  

▪ Dün gelişen ülke para birimlerinin genelinde satış eğilimi gözlemlenirken, Türk lirasının Rus rublesinden sonra dolar 

karşısında en fazla değer kaybeden ikinci para birimi konumunda olduğu görüldü. Böylelikle Türk lirasındaki negatif 

ayrışma dün de etkisini sürdürürken, 8,44 seviyesine üzerini test eden USDTRY paritesi yükselişini sekizinci güne 

taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 566,5 baz puana çıkarken, AOFM ise %13,45’e yükseldi. 

▪ ABD’de ISM İmalat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3’e yükseldi ve beklentilerin 

üzerinde bir performansı işaret etti. Böylelikle endeks Kasım 2018’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. 

Üretim endeksi ekimde aylık 2 puan artışla 63 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 7,7 puanlık yükselişle 67,9 

seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de ekimde 3,6 puan artışla 53,2 değerine yükseldi. 

▪ Dün Avrupa genelinde Ekim ayına ilişkin açıklanan nihai (son okuma) İmalat PMI Endeksi verilerinin beklentilerin 

üzerinde gerçekleştiğini ve öncü verilerde yukarı yönlü revizyonları işaret ettiğini takip ettik. Beklentilerin üzerinde bir 

performansı işaret eden İmalat PMI verilerinin etkisi ile birlikte Avrupa borsaları da günü yükselişle tamamladı.   

▪ Rus petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak’ın petrol üretim kısıtlamalarının 

2021’in ilk çeyreğine uzatılması olasılığını tartıştığı haberleri petrol fiyatlarının kayıplarının bir kısmını telafi etmesini 

sağladı. Varil başına 37$ seviyesi üzerinden yükselişe geçen Brent petrol 39$ seviyesi üzerine yükselirken, ham petrol 

fiyatları ise 37$ seviyesi üzerini test etti.  

▪ ABD’de endeksler, başkanlık seçimleri öncesinde haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow 

Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,60 artışla 26.924,46 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,22 

artarak 3.309,76 puana ve Nasdaq endeksi %0,42 kazançla 10.957,61 puana çıktı. 

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 

 
ABD Eylül Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 18:00 %1,9 %1,9 

 
ABD Eylül Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 18:00 %0,8 %0,8 

 
ABD Eylül Ayı Fabrika Siparişleri 18:00 %1 %0,7 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD'de başkanlık seçimleri bugün gerçekleşecek 

Haftalardır etkili olan piyasa fiyatlamaları sonrasında ABD’de seçim günü gelirken, seçimin piyasalardaki olası etkileri 

halen daha hesaplanmaya çalışılıyor. Hesaplamalar ise birçok senaryoyu beraberinde getiriyor. Şu ana kadar anket 

sonuçları Biden’ın açık ara bir başkanlığını öne çıkarırken, Trump’in sürpriz yapması senaryoları da tartışılıyor. Diğer taraftan 

Başkan’ın kim olacağının yanı sıra Meclis’in iki kanadında çoğunluğun hangi tarafta olacağı da senaryoların çeşitlenmesine 

neden oluyor.  

• Bugün gerçekleşecek olan seçimlerin sonucunda ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 435 

sandalyenin tamamı, üst kanadı olan Senato’daki 100 sandalyenin ise 35’i değişecek. Mevcut sistemde Temsilciler 

Meclisinde Demokratlar çoğunluktayken (232 sandalye), Senato’daki çoğunluk ise Cumhuriyetçilerde bulunuyor. 

Senaryo 1: Anketlere baktığımızda Demokratların adayı Joe Biden’ın yaklaşık 7 puan farkla önde kalmaya devam ettiğini 

görmekteyiz. Bu görünüm çerçevesinde bugünkü seçim sonucuna ilişkin Mavi Dalga senaryosu piyasalarda ön plana çıkarılıyor. 

Mavi Dalga, Demokratların Başkanlığın yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde de üstünlüğü sağladığı bir seçim zaferini 

ifade ediyor. Demokratların seçimi kazanması noktasında ilk piyasa reaksiyonun özellikle hisse senedi piyasasında sınırlı negatif 

olabileceği belirtilirken, fiyatlamanın hızlıca pozitife döneceği beklentisinin de öne çıktığını belirtmek gerekir. Zira son 

dönemde piyasalardaki ılımlı bir Biden fiyatlamasının dikkat çektiği, bu noktada güçlü mali canlandırma paketi ve virüsle daha 

etkin mücadele başlıklarının önem arz ettiği izlendi. Bunun yanı sıra, Mavi Dalga senaryosunda posta oylarına itirazların ön 

plana çıktığı tartışmalı bir seçim sonucu ihtimali ortadan kalacağından ve ABD’nin küreselleşme karşıtı dış politika düzleminden 

kısmen uzaklaşabileceğine ilişkin iyimserlik artacağından dolayı piyasa reaksiyonunun hızlı bir şekilde olumluya dönebileceği 

ifade diliyor.  

• Sonuç olarak Demokratların seçim zaferi senaryosu altında piyasadaki ilk reaksiyonun sınırlı negatif olabileceği ve 

ardından görünümün varlık fiyatları açısından hızlıca pozitife dönebileceği dile getirilirken, ABD tahvil getirilerinde ve 

hisse senetlerinde bir yükseliş hareketi oluşabileceği bekleniyor.  

• Kurlar tarafındaki fiyatlamanın ise ayrıştığı görülüyor. Demokratların zafer kazanması senaryosu altında dolar endeksi 

tarafında beklentilerinin aşağı yönlü olduğu takip ediliyor. Böyle bir durumda dolar endeksinde hızlı bir geri çekilme 

beklenirken, GoÜ performansı açısında Biden’ın seçilme ihtimalinin özellikle TL ve Ruble’de olumsuz ayrışmaya neden 

olduğu takip ediliyor. Trump döneminde yaptırım baskısı altında olan Çin ve Meksika gibi ülkelerin Demokratların 

yönetime gelebileceği yeni dönemde rahatlaması beklenirken, Trump yönetimi sürecinde ilişkilerin görece iyileştiği 

Rusya ve Türkiye üzerindeki baskıların artabileceği ifade ediliyor.   

Senaryo 2: Biden’ın Başkan seçildiği ancak Demokratların Senato’da üstünlük sağlayamadığı ve dolayısıyla Mavi Dalga 

senaryosunun gerçekleşemediği bir seçim sonucu ikinci önemli olasılık olarak öne çıkıyor. Bu durumda piyasalarda ilk 

reaksiyonun kısmen negatif olması ve ilk aşamada güvenli liman varlıklarına bir miktar talep getirebileceği belirtiliyor.  

• Bu senaryo altında özellikle ek mali teşvik paketinin seçimlerden sonraki dönemde dahi yürürlüğe geçirilemeyeceği 

veya daha küçük bir meblağın uygulamaya konabileceği endişelerinin piyasadaki risk iştahını zayıflatabileceği 

belirtiliyor. Bu durumda ABD tahvil faizlerinde kısmi bir gerilme, Dolar endeksinde de yükseliş tahmin ediliyor.  

Senaryo 3: Cumhuriyetçilerin vergi politikaları konusunda şirketler tarafından olumlu karşılanan söylemleri nedeniyle Trump’ın 

ikinci defa başkan seçildiği olası bir sürpriz seçim sonucu durumunda hisse senedi piyasasındaki reaksiyonun olumlu 

olabileceği belirtiliyor.  

• Ayrıca, tarihsel fiyatlamalara bakıldığında ABD başkanının ikinci seçimlerini kazanması durumunda da pozitif fiyatlama 

resmi öne çıkıyor.  

• Bu noktada hisse senedi fiyatlamasının pozitif olacağı ancak tahvil fiyatlamasının karışık bir görünüm çizebileceği 

anlaşılıyor. Zira Trump’ın yeniden Başkan seçilmesi ancak Senato tarafında üstünlüğün Cumhuriyetçilerde olmaması 

durumunda yeniden mali canlandırma paketine ve virüsle mücadele yöntemlerine ilişkin olarak tartışmaların önemli 

oranda devam ettiği ve güvenli liman talebinin de masa üzerinde kalmayı sürdürebileceğini anlıyoruz. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün gelişen ülke para birimlerinin genelinde satış eğilimi gözlemlenirken, Türk lirasının Rus rublesinden sonra dolar karşısında 

en fazla değer kaybeden ikinci para birimi konumunda olduğu görüldü. Böylelikle Türk lirasındaki negatif ayrışma dün de 

etkisini sürdürürken, 8,44 seviyesine üzerini test eden USDTRY paritesi yükselişini sekizinci güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 566,5 baz puana çıkarken, AOFM ise %13,45’e yükseldi. Bugün gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimlerinde Joe 

Biden’ın zafer kazanacağına ilişkin ihtimallerin TL üzerindeki baskıyı artırdığını gözlemliyoruz. 

• TCMB dünkü duyurusunda likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bugünden geçerli 

olmak üzere TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 

sıfırlayarak, APİ kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli 

repo işlemleri durdurma kararını açıkladı. Söz konusu adımla beraber AOFM’nin hızlıca GLP faizine yakınlaştırılmaya 

başlandığı izleniyor. GLP faizi %14,75 seviyesinde.  

Bu sabah saatlerinde, dolar endeksindeki geri çekilme paralelinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir 

hakimken, Türk lirasının en zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer alarak olumsuz ayrışmaya devam ettiğini 

görmekteyiz. USDTRY paritesinin ise 8,4390 seviyesinden işlem gördüğünü takip ediyoruz. Teknik görünüme baktığımızda, kısa 

vadeli trend ve momentum göstergeleri USDTRY paritesindeki yükseliş eğiliminin korunduğunun sinyalini verirken, kurun 8,20 

seviyesi üzerinde tutunmaya devam edebileceğini işaret ediyor. 

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim TÜFE verileri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den Eylül ayına ilişkin gelecek olan Dayanıklı Mal 

Siparişleri ve Fabrika Siparişleri verileri izlenecek. Diğer yandan, bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine 

ilişkin haber akışı da yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Bugün gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde düşüş kaydeden dolar endeksi, dün öğle saatlerinde 94,20 

seviyesi üzerinden düşüşe geçerek 93,95 seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki satıcılı seyre ve Avrupa genelinde açıklanan 

Ekim ayı İmalat PMI Endeksi verilerinin sergilediği olumlu performansa rağmen EURUSD paritesindeki zayıf seyrin korunduğu 

görüldü. Haftanın ilk işlem gününde 1,1620 – 1,1660 seviyeleri arasında hareket eden EURUSD paritesi, düşüşünü altıncı güne 

taşıdı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1658 seviyesinden işlem görüyor. Bugün ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık 

seçimleri ve devam eden teşvik paketi görüşmeleri, parite ve emtialardaki volatilitenin arttığı bir zemin oluşturma potansiyeli 

taşıyor.  Bu nedenle risk iştahında ve güvenli limanlarda yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmak gerekiyor. Teknik 

görünüme baktığımızda, kısa vadeli göstergelerin paritenin bugün içerisinde 1,16 – 1,1770 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den Eylül ayına ilişkin gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fabrika Siparişleri verileri 

izlenecek. Diğer yandan, bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da yakından takip 

edilecek. 
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XAU/USD 

Dün sabahki bültenimizde belirtmiş olduğumuz üzere haftanın ilk işlem gününde 1850 – 1900 bandındaki hareketini sürdüren 

ons altın fiyatları, dünü yükselişle tamamlayarak yükselişini ikinci güne taşıdı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1892 seviyesinden işlem görüyor. Bugün ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri 

ve devam eden teşvik paketi görüşmeleri, parite ve emtialardaki volatilitenin arttığı bir zemin oluşturma potansiyeli taşıyor.  

Bu nedenle risk iştahında ve güvenli limanlarda yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmak gerekiyor. Teknik 

görünüme baktığımızda momentum ve trend göstergeleri altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı 

sürdürebileceğini işaret ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı 

yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den Eylül ayına ilişkin gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fabrika Siparişleri verileri 

izlenecek. Diğer yandan, bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da yakından 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 3.310 %1,2 -%2,7 -%1,1 %16,9 %2,5

DAX 11.788 %2,0 -%3,2 -%7,1 %8,5 -%11,0

FTSE 5.655 %1,4 -%2,4 -%4,2 -%1,9 -%25,0

Nikkei 23.295 %1,4 -%0,8 %1,2 %18,7 -%1,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.134 %1,9 -%4,8 -%1,0 %12,1 -%0,9

Çin 3.225 %1,1 %0,2 %1,4 %14,0 %6,9

Hindistan 39.758 %1,0 -%0,9 %3,8 %19,1 -%2,6

Endonezya 5.115 %0,6 %1,1 %4,5 %9,2 -%18,3

Rusya 2.738 %1,7 -%1,7 -%4,0 %3,3 -%10,1

Brezilya 93.952 -%2,7 -%7,2 -%0,1 %16,7 -%18,8

Meksika 36.988 %0,5 -%4,4 %0,9 %1,4 -%15,1

Güney Afrika 52.618 %1,8 -%4,1 -%3,0 %4,5 -%7,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 37 -%2,3 %14,4 %34,4 -%0,2 %169,4

EM VIX 34 %5,7 %16,7 %23,6 -%15,1 %96,9

MOVE 62 %1,0 %5,9 %57,9 %15,5 %6,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,4264 %1,0 %4,2 %8,4 %20,2 %41,6

Brezilya 5,7451 -%0,6 %2,2 %2,4 %4,7 %42,5

Güney Afrika 16,2264 -%0,1 %0,0 -%1,8 -%13,7 %15,9

Çin 6,6909 %0,0 -%0,3 a.d. a.d. -%3,9

Hindistan 74,4375 a.d. %0,8 a.d. a.d. %4,3

Endonezya 14640 a.d. -%0,1 -%1,5 a.d. %5,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,9 0,1 0,0 0,3 a.d. -2,4

Hindistan %5,9 a.d. 0,1 a.d. a.d. -0,7

Endonezya %6,6 a.d. 0,0 -0,3 a.d. -0,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,3 0,10 0,27 0,56 a.d. 1,15

Brezilya %3,7 -0,04 0,03 -0,12 -0,83 -0,03

Güney Afrika #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya %2,3 a.d. 0,09 0,01 a.d. -0,64

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 38,97 %4,0 -%3,7 -%0,8 %47,4 -%41,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 36,81 %2,8 -%4,5 -%0,6 %86,1 -%39,7

Altın - USD / oz 1892,5 %0,7 -%0,5 -%0,4 %11,3 %24,3

Gümüş - USD / t oz. 24,033 %1,6 -%1,6 %0,0 %61,7 %34,1

Commodity Bureau Index 409,19 -%0,1 -%1,5 %1,4 %15,8 %1,9

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


