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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ Şubat ayında TÜFE artışı %0,91 olarak açıklanırken piyasa medyan beklentisi olan %0,75 ve kurum tahminimiz olan 

%0,5 seviyesinin üzerinde bir gerçekleşme kaydetti. 18 Mart PPK toplantısında ölçülü faiz artırımı ihtimalinin 

yükseldiğini düşünüyoruz. Yıllık TÜFE artışının Nisan ayına kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıntılı 

raporumuz için tıklayınız.  

▪ Salı günkü geri çekilme hareketinin ardından dün yönünü yeniden yukarı çeviren dolar endeksi, 91,06 seviyesine 

kadar yükselmesinin ardından günü 90,95 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 

91,05 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün %1,4980 seviyesine kadar çıktı.  

▪ Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında %1,38’lik değer 

kaybı ile en zayıf performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olduğu takip edildi. Bununla birlikte gün 

içerisinde 7,50 seviyesini test eden USDTRY paritesi günü 7,4480 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 316,81 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %13,48’e çıktı. 

▪ Dün ABD borsaları düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti %0,39 azalışla 31.270,09 

puana, S&P 500 endeksi %1,30 kayıpla 3.820 puana ve Nasdaq endeksi %2,70 azalışla 12.997,75 puana düştü. 

Avrupa’da ise borsalar İtalya hariç yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,05 artarak 

413,42 puan seviyesine, Almanya’da DAX 30 endeksi ise %0,29 değer kazanarak 14.080,03 puana yükseldi. 

▪ Bugün gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısında Nisan ayından itibaren uygulanacak olan üretim kesintileri ele 

alınacak. OPEC+ toplantısına ilişkin yazımıza Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

▪ Almanya’da Şubat ayı Hizmet PMI Endeksi dün açıklanan son okumada (nihai) 45,9’dan 45,7’e revize edilirken, Bileşik 

PMI Endeksi ise 51,3’ten 51,1’e çekildi. Piyasa beklentisi verilerde bir revizyona gidilmemesi yönündeydi. Euro 

Bölgesinde ise Hizmet PMI Endeksi 44,7’den 45,7’e revize edilirken, Bileşik PMI Endeksi ise 48,1’den 48,8’e yükseltildi. 

Euro Bölgesi verilerine ilişkin piyasa beklentisi de verilerin ilk okumadaki seviyelerinde sabit kalması yönündeydi. 

▪ ABD Şubat Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 205K olan piyasa beklentisinin altında gelerek 117K olarak 

gerçekleşti. Ocak ayı verisi ise 174K’dan 195K’ya revize edildi.  

▪ ABD Şubat ayı Hizmet PMI Endeksi dün açıklanan son okumalarda 58,9 seviyesinden 59,8 seviyesine revize edilirken, 

Bileşik PMI Endeksi ise 58,82den 59,5’e çekildi. ABD Şubat Ayı ISM Hizmet PMI Endeksi verisi ise 58,7 olan piyasa 

beklentisi altında gelerek 55,3 olarak gerçekleşti.  

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 Ocak Ayı Aylık Perakende Satışlar 13:00 -%1,4 %2 

 
Euro Bölgesi Ocak Ayı Yıllık Perakende Satışlar 13:00 -%1,2 %0,6 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 755K 730K 

 
ABD Ocak Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 18:00 %3,4 %3,4 

 
ABD Ocak Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 18:00 %1,4 %1,4 

 
ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri  18:00 %2,1 %1,1 

 
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 20:05   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Bugün OPEC ve OPEC dışı ülkelerin (OPEC+) toplantısı gerçekleşecek 

Bugün OPEC ve OPEC dışı ülkelerin (OPEC+) toplantısı gerçekleşecek. OPEC+’in bugünkü toplantısında Nisan ayından 

itibaren uygulanacak olan üretim kesintileri ele alınacak. Üretim stratejisi tarafında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki görüş 

farklılıklarının devam ettiği görülüyor. Suudi Arabistan üretim kesintileri programı konusunda daha yavaş ve temkinli bir 

değişim taraftarı iken, Rusya yükselen fiyatlar sonrasında üretim artışına gidilmesi gerekliliğini savunuyor, zira bu yıl içinde 

küresel ekonomilerde beklenen toparlanma ile beraber yılsonu itibariyle petrol talebinin petrol arzının oldukça üzerinde bir 

yerde olacağı beklentileri öne çıkıyor. Ocak ayında gerçekleşen OPEC+ toplantısında da söz konusu anlaşmazlık yaşanmış ve 

toplantı Suudi Arabistan’ın gönüllü ek 1 milyon varillik üretim kesintisi yapma kararı ile sonuçlanmıştı. Suudi Arabistan bu 

üretim kesintisinin Şubat ve Mart aylarında yapılacağını belirtmişti. Bugünkü toplantıya gelindiğinde ise Suudi Arabistan’ın 

Nisan ile beraber üretim miktarı konusunda ne yönde adım atacağı en önemli konulardan biri olacak. Mevcut noktada OPEC+ 

ülkeleri toplamda günlük 7 milyon varil üretim kesintisi ile çalışmaya devam ediyor (Küresel arzın %7’si) 

• Hatırlanacağı üzere OPEC+ piyasa koşullarını değerlendirmek ve Şubat ayına ilişkin üretim kesintisi miktarını görüşmek 

için 4 Ocak Pazartesi günü video konferans yöntemiyle bir araya gelmiş, ancak toplantıdan herhangi bir karar 

çıkmamıştı. Grup içerisinde bir uzlaşı sağlanamamasının ardından toplantı 5 Ocak Salı gününe ertelenmişti. Salı günü 

yeniden gerçekleşen OPEC+ toplantısı sonucunda Rusya ve Kazakistan’ın iki aylık üretim artışına karşılık, Suudi 

Arabistan’ın OPEC+ grubunun ekonomisini korumak için Şubat ve Mart aylarında gönüllü olarak 1 milyon varillik ek 

petrol üretim kesintisi uygulayacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları değer kazanmıştı.   

Petrol fiyatlarındaki teknik görünüme bakacak olursak: Son dönemde paylaştığımız petrol analizlerimizde Brent petrolün 

varil başına 65$ seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanabileceği ve bu bölgeden aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleştirebileceğini 

ifade etmiştik. Aynı şekilde ham petrol fiyatlarında da benzer bir aşağı yönlü düzeltme görmeyi beklediğimizi ifade etmiştik. 

Beklentimiz doğrultusunda geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana kazançlarının bir kısmını silen petrol fiyatlarında 

aşağı yönlü bir düzletme eğilimi takip ettik. Bu çerçevede Brent petrol varil başına 62,50$ seviyesi altına inerken, ham petrol ise 

varil başına 60$ seviyesi altına geriledi. Mevcut teknik görünüme baktığımızda Brent petrol için önümüzdeki döneme ilişkin 

varil başına 60$ – 70$ bandının öne çıktığını görüyoruz. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, 

Brent petrolün kısa vadede 60$ seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Ham petroldeki mevcut teknik görünümde ise 

57$ – 67$ bandının ön plana çıktığını görmekle birlikte, fiyatların kısa vadede 57$ seviyesi üzerinde tutunabileceği 

görüşündeyiz.  

Fed Başkanı Powell’ın 20:05’teki konuşması önemli olacak 

Fed Başkanı Powell bugün Türkiye saatiyle 20:05’te Wall Street Journal İstihdam Zirvesi’nde konuşma yapacak. Tahvil 

getirilerindeki yükselişin sürdüğü mevcut ortamda Powell’ın konuya ilişkin yapacağı açıklamalar önemli olacak. 

Hatırlayacağımız üzere Fed başkanlarından son dönemde gelen açıklamalarda tahvil faizlerindeki yükselişin ekonomiye yönelik 

iyimserliği yansıttığı ve bu yükselişin endişe yaratmadığı vurgusu ön plandaydı. Bu tür açıklamaların tahvil getirilerindeki 

yükselişi beslediğini takip etmiştik. Diğer yandan Fed Başkanı Powell da bugüne kadar yaptığı değerlendirmelerde yükselen 

getirilerin sağlıklı bir toparlanmaya işaret ettiğini dile getirmişti. Fed’den tahvil getirilerindeki yükselişe ilişkin endişe dile 

getiren tek üye Lael Brainard olmuştu. Dolayısı ile Fed Başkanı Powell’ın bugün piyasayı yatıştıracak nitelikte açıklamalar yapıp 

yapmayacağı önemli olacak. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin sürmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki 

baskının artmasına neden olabilir.  

• ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah saatlerinde %1,47 üzerinde hareket ederken, 5 yıllık break even oranının (5 yıllık 

tahvil faizleri ve enflasyona endeksli tahvil faizleri arasındaki fark) dün %2,5’e yükselerek 2008 Temmuz ayından bu 

yana en yüksek seviyesine çıktı. 10 yıllık break even oranı ise %2,2 üzerinde seyretmeye devam ediyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Salı günkü geri çekilme hareketinin ardından dün yönünü yeniden yukarı çeviren dolar endeksi, 91,06 seviyesine kadar 

yükselmesinin ardından günü 90,95 seviyesinden yükselişle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün %1,4980 seviyesine 

kadar çıktı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında %1,38’lik değer 

kaybı ile en zayıf performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olduğu takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 7,50 

seviyesini test eden USDTRY paritesi günü 7,4480 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 316,81 baz 

puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %13,48’e çıktı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4570 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 91,05 seviyesinde seyrettiği, ABD 

10 yıllık tahvil faizinin ise %1,47 civarında hareket ettiği takip ediliyor. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde zayıf bir seyir hakimken, TL’nin ise dolar karşısında yatay bir seyir izlediği ve üst sıralarda yer aldığı görülüyor. 

Teknik göstergeler, USDTRY paritesindeki kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürdüğünün sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 7,25 – 7,50 bandında işlem görmesini beklemekteyiz. Ancak 

bu noktada, kurun 7,50 seviyesini aşması durumunda yükseliş hareketinin mevcut durumda 7,60 seviyesine denk gelen 100 

günlük hareketli ortalamaya doğru devam edebileceğini ifade etmemizde fayda var. 

Bugün yurt içinde Şubat Reel Efektif Kur Endeksi ile 19 – 26 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka 

istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Ocak Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak 

Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai), ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması takip edilecek. Powell’ın 

açıklamaları gelişen ülke para birimlerindeki görünüm açısından önemli olacak.  
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EUR/USD 

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde dün görülen yükseliş hareketi, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının 

sonuçsuz kalmasına neden oldu. Bununla birlikte 1,21 seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olan parite, öğle saatlerinde 

1,2113 seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi ve günü 1,2062 seviyesinden düşüşle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2057 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD paritesi ve dolar endeksindeki teknik 

görünüm paritede aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini işaret ediyor. Hatırlayacağımız üzere EURUSD paritesi haftalık 

grafiğinde Mart 2020’den bu yana devam ettirdiği yükseliş kanalını aşağı yönlü kırarak düşüş sürecine girebileceğine yönelik 

bir sinyal vermişti. Daha kısa vadeli görünümde de paritede aşağı yönlü sinyallerin ön planda olduğu takip ediyoruz. Öyle ki 

EURUSD paritesi Cuma günkü sert düşüş hareketi ile birlikte günlük grafiğindeki yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış 

durumda (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Diğer yandan dolar endeksinin 90 seviyesi altında kalıcı olmakta zorlandığı 

ve bir süredir yükseliş çabası içerisinde olduğu görülüyor. Bu gelişmeler paritedeki yukarı yönlü hareketlerin satış fırsatı 

olarak sınırlı kalabileceğine ilişkin bir sinyal veriyor. Bu çerçevede EURUSD paritesinde Ocak ayının başından bu yana etkili 

olan düşüş eğiliminin devam etmesini ve paritenin önümüzdeki dönemde 1,20 seviyesi altını hedef alarak bu bölgede 

stabilize olmasını beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Ocak Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak Dayanıklı Mal 

Siparişleri (Nihai), ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması takip edilecek. 
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XAU/USD 

Salı günü gerçekleştirdiği sınırlı yukarı yönlü düzeltme hareketinin ardından ons altın, dün düşüş eğilimine kaldığı yerden devam 

etti. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yükselişe geçmesi ve dolar endeksinin tekrardan 91 seviyesi üzerine ulaşması ile birlikte 

dün 1702,02 seviyesine kadar gerileyen ons altın, Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyesini test etti.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1717,70 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,47 civarında seyrederken, 

dolar endeksi ise 91,05 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinde Ocak ayının ilk haftasından bu yana etkili olan yükseliş 

eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Teknik göstergeler dolar endeksinde kısa vadede 90 – 92 bandını ön plana çıkarıyor. Diğer 

yandan ABD 10 yıllıklarındaki güçlü seyrin de devam ettiğini ve henüz aşağı yönlü bir eğilim oluşmadığını takip ediyoruz. Bu 

gelişmeler de ons altının baskı altında kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda ons altının kısa vadede 1700 – 1750 bandında hareket etmesini beklemekteyiz. Ancak bu noktada ons altının 

1700 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda düşüş eğiliminin hız kazanabileceğini belirtmemizde fayda var. 1700’ün altına 

inilmesi durumunda 1680 ve 1650 seviyelerini takip edeceğiz. 

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Ocak Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak Dayanıklı Mal 

Siparişleri (Nihai), ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 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 3.820 -%1,3 -%2,7 -%1,3 %11,5 %1,7

DAX 14.080 %0,3 %0,7 %0,1 %9,6 %2,6

FTSE 6.675 %0,9 %0,2 %2,6 %15,1 %3,3

Nikkei 29.559 -%2,8 -%4,8 %1,3 %23,8 %4,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.531 %0,1 %3,2 -%0,3 %40,9 %3,7

Çin 3.577 -%1,6 -%1,8 %0,5 %4,9 %1,4

Hindistan 51.445 -%1,5 -%0,8 %0,1 %32,1 %6,1

Endonezya 6.377 -%1,5 -%0,1 %2,8 %19,9 %5,0

Rusya 3.416 %0,2 %0,9 %1,3 %16,9 %3,9

Brezilya 111.184 -%0,3 -%3,9 -%6,8 %9,8 -%6,6

Meksika 46.377 %1,5 %2,7 %5,0 %27,2 %5,2

Güney Afrika 68.327 -%0,3 %3,2 %7,1 %26,8 %15,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 27 %10,7 %25,0 %16,4 -%20,6 %17,2

EM VIX 27 %1,5 %1,4 %17,5 -%15,5 %10,5

MOVE 58 -%16,0 -%6,5 %25,7 %28,6 %17,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4612 %1,4 %4,1 %4,2 %0,4 %0,3

Brezilya 5,6233 -%0,7 %3,8 %4,6 %6,2 %8,2

Güney Afrika 15,0916 %1,0 %4,1 %1,0 -%9,8 %2,7

Çin 6,4679 %0,0 %0,2 %0,1 -%5,6 -%0,9

Hindistan 72,72 -%0,9 %0,5 -%0,3 -%1,0 -%0,5

Endonezya 14245 -%0,6 %1,1 %1,7 -%3,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,5 0,1 0,3 0,4 a.d. 0,6

Brezilya %8,6 -0,2 0,2 1,1 a.d. -1,7

Hindistan %6,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4

Endonezya %6,5 0,0 0,1 0,4 -0,4 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,0 0,14 0,18 0,45 -0,56 0,56

Brezilya %4,1 0,09 0,38 0,66 0,59 0,87

Güney Afrika %4,7 0,00 0,02 0,19 -0,33 a.d.

Endonezya %2,5 -0,04 0,05 0,42 0,40 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,07 %2,2 -%4,4 %9,6 %45,4 %23,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,28 %2,6 -%3,1 %10,0 %48,1 %26,3

Altın - USD / oz 1715,8 -%1,0 -%4,5 -%6,4 -%11,1 -%9,5

Gümüş - USD / t oz. 26,357 -%1,8 -%5,4 -%2,0 -%1,4 -%0,2

Commodity Bureau Index 489,33 -%0,2 -%0,1 %5,7 %23,9 %10,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


