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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ Dün piyasalarda ABD’den gelen güçlü veriler ve dolar endeksindeki (DXY) sert yükseliş eğilimi ön plandaydı. DXY’deki 

yükseliş güçlü ADP istihdam verileri ile tetiklenirken, beklentilerin üzerinde bir performansı işaret eden Hizmet & Bileşik 

PMI Endeksi ve ISM Hizmet Endeksi verileri de yükselişte etkili oldu. Bununla birlikte 90 seviyesinden 90,50 seviyesi 

üzerine yükseldiği takip edildi. 90,55 seviyesine kadar tırmanan dolar endeksi günü 90,53 seviyesinden yükselişle kapattı. 

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,6340 seviyesine çıkmasının ardından günü %1,6250 seviyesinden tamamladı. 

▪ Güçlü ABD verileri ve dolar endeksindeki hızlı yükseliş ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satış 

baskıları oluşurken, Türk lirasının dolar karşısında en zayıf performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olduğu ve 

olumsuz ayrışmaya devam ettiği takip edildi. Bu çerçevede yeniden 8,70 seviyesi üzerinde yükselerek 8,7201 seviyesini 

test eden USDTRY paritesi, günü 8,7025 seviyesinden kapattı. Sepet/TL ise 9,63 seviyesini aştı. Satış baskısının TL 

varlıkları geneline yayıldığını gözlemlendi. BIST-100 endeksinde gün içinde %1’in üzerinde kayıplar takip edilirken, 10 

yıllık tahvil faizi ise %18,91 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 410,32 baz puana çıktı. 

▪ Dolar endeksindeki güçlü yükseliş eğilimi ile birlikte dün satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,22 seviyesi 

üzerinden 1,2118 seviyesine kadar gerileyerek kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı. Parite günü 1,2127 

seviyesinden düşüşle tamamladı.  

▪ Dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ve ABD 10 yıllıklarının %1,63 seviyesi üzerine ulaşması ile birlikte değerli 

metallerin dün satış baskılarına maruz kaldığı takip edildi. Altının ons fiyatları 1900$ seviyesi üzerinden 1865,38 seviyesine 

inmesi sonrasında günü 1870,61 seviyesinden düşüşle tamamlarken, gümüş fiyatları ise 27,03 seviyesine kadar geri 

çekilmesi ve kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında günü 27,43 seviyesinden kapattı.  

▪ ABD’de Mayıs Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi 650.000 olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelerek 

978.000 olarak gerçekleşti ve Haziran 2020’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.  

▪ Dün Euro Bölgesinde Mayıs ayı Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verilerinin son okuması açıklandı. Buna göre Euro Bölgesi 

Mayıs Hizmet PMI Endeksi verisi, ilk okumadaki 55,1 seviyesinden 55,2 seviyesine, Bileşik PMI Endeksi ise 59,6 

seviyesinden 57,1 seviyesine revize edildi. Almanya’da ise Mayıs Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri ilk okumadaki 52,8 

ve 56,2 seviyelerinde sabit kaldı. 

▪ ABD’de Mayıs ayı Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri dün açıklanan son okumada sırasıyla 70,1 ve 68,1 seviyelerinden 

70,4 ve 68,7 seviyelerine revize edildi.  

▪ ABD Mayıs ayı ISM Hizmet Endeksi verisi 63,2 olan beklentinin üzerinde gelerek 64 oldu. 

▪ Dün, ABD’den gelen güçlü verilerin yanı sıra Fed Başkanlarından gelen açıklamaları da takip ettik. Detayları 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ ABD borsaları düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,07 azalarak 34.577,04 puana düştü. S&P 500 endeksi 

%0,36 kayıpla 4.192,85 puana ve Nasdaq endeksi ise %1,03 azalışla 13.614,51 puana geriledi. 

▪ Avrupa borsaları karışık bir seyirle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,61 değer kaybederek 7.064,35 puana ve 

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,21 gerileyerek 6.507,92 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,19 artarak 15.632,67 

puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,29 değer kazanarak 25.452,33 puana çıktı. 

▪ Bugün, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.  Moodys’in herhangi bir not ya da 

görünüm değişikliğine gitmesini beklemiyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde 

ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. 

Raporun açıklaması durumunda ise değerlendirmenin piyasa kapanışının ardından gelmesi bekleniyor. 

▪ Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bugün Türkiye saatiyle 14:00’te BIS tarafından 

düzenlenen iklim değişikliği paneline katılacak 

▪ G-7 Maliye Bakanları toplantısı 4 – 5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.  
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Aylık Perakende Satışlar 12:00 -%1,5 %2,7 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Yıllık Perakende Satışlar 12:00 %25 %12 

 

Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, BIS 

tarafından düzenlenen iklim değişikliği paneline katılacak 
14:00   

 
ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi 15:30 655K 266K 

 
ABD Mayıs Ayı İşsizlik Oranı 15:30 %5,9 %6,1 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar  15:30 %0,2 %0,7 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30 %1,6 %0,3 

 
ABD Nisan Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 17:00 -%1,3 -%1,3 

 
ABD Nisan Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Nihai) 17:00 %1 %1 

 
ABD Nisan Ayı Fabrika Siparişleri 17:00 -%0,3 %1,1 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed Başkanlarından gelen açıklamaları takip ettik 

Dün, ABD’den gelen güçlü verilerin yanı sıra Fed Başkanlarından gelen açıklamaları da takip ettik. Dallas Fed Başkanı 

Robert Kaplan (bu yıl FOMC’de oy sahibi değil), Fed’e ekonomi için desteğini nasıl ve ne zaman azaltmaya başlayacağını 

tartışması için çağrısını yinelerken, New York Fed Başkanı John Williams (FOMC’de oy sahibi) ise desteklerin geri çekilmesi için 

henüz erken olduğunu belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Richard Clarida ise (FOMC’de oy sahibi) Fed’in ekonomiyi 

desteklemeyi bu yıl da sürdüreceğini dile getirdi.  

• Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD’nin pandemiyi atlattığını ve tam istihdam ve %2 enflasyona doğru ilerleme 

kaydetmeye başladığını ifade ederek ve Fed’e ekonomi için desteğini nasıl ve ne zaman azaltmaya başlayacağını 

tartışması için çağrısını yineledi. Kaplan, varlık alımlarının azaltılması konusunda tartışmalara geç kalınmadan 

başlanması gerektiğini vurguladı. Kaplan ayrıca, para politikasının milyonlarca Amerikalı işsiz durumda iken bile 

işverenlerin işçi bulmakta güçlük çektiği işgücü piyasası bulmacasını çözmek için fazla bir şey yapamayacağını söyledi 

ve Fed’in ekonomi için er ya da geç desteğini azaltması gerektiği görüşünü yineledi. Kaplan işgücü piyasasına pandemi 

işsizlik yardımlarının işçilere teklif edileni almak yerine daha iyi bir iş bekleme seçeneği sunduğunu belirtti ve bunun 

emek talebi ve arzı arasında bir dengesizlik yarattığını ifade etti. 

• New York Fed Başkanı John Williams ise Fed yetkililerinin para politikasını ayarlama seçeneklerini tartışmaya başlaması 

mantıklı olsa da, ABD ekonomisinin Fed’in desteğini geri çekmeye başlayabileceği noktadan hala çok uzakta olduğunu 

söyledi.  Williams, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımına atıfta bulunarak, “Alımlarımızda ayarlamalar açısından 

gerçekten aradığımız önemli ilerlemeye ulaşmaktan hala oldukça uzaktayız. Şimdi herhangi bir önlem alma zamanının 

geldiğini düşünmüyorum.” dedi. 

• Fed Yönetim Kurulu Üyesi Richard Clarida, Fed’in uyguladığı desteklerin, geçen yıl ABD ekonomisine yönelik benzeri 

görülmemiş darbeyi dengelemeye yardımcı olduğunu ve bu yıl da desteklemeye devam edeceğini söyledi. Clarida, 

Mart 2020’den bu yana alınan maliye ve para politikası eylemlerinin ölçek, kapsam ve hız açısından emsalsiz olduğunu 

kaydetti. Clarida, “Birlikte ve tarihi bir maliye politikası yanıtıyla birlikte alınan bu önlemler, 2020’de ekonomiye önemli 

destek sağladı ve 2021'de güçlü bir ekonomik toparlanma olması beklenen şeye katkıda bulunmaya devam ediyor.” 

dedi. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TRY 

Güçlü ABD verileri ve dolar endeksindeki hızlı yükseliş ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satış baskıları 

oluşurken, Türk lirasının dolar karşısında en zayıf performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olduğu ve olumsuz ayrışmaya 

devam ettiği takip edildi. Bu çerçevede yeniden 8,70 seviyesi üzerinde yükselerek 8,7201 seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 

8,7025 seviyesinden kapattı. Sepet/TL ise 9,63 seviyesini aştı. Satış baskısının TL varlıkları geneline yayıldığını gözlemlendi. BIST-100 

endeksinde gün içinde %1’in üzerinde kayıplar takip edilirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,91 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 410,32 baz puana çıktı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,7133 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90,56 seviyesinde hareket ettiği, 

ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,6260 seviyesinde bulunduğu görülüyor. Mevcut görünüme baktığımızda gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde satıcılı bir seyrin olduğunu, TL’nin ise en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimleri arasında 

yer aldığı görmekteyiz. USDTRY’deki teknik görünüme baktığımızda kurdaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü görmekteyiz. 

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. Ancak yükseliş eğiliminin sürmesi 

durumunda 8,75 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması TL üzerindeki baskının artmasına neden olabilir.  

Bugün yurt içinde TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Mayıs Reel Efektif Kur Endeksi ve Moody’s Türkiye değerlendirmesi takip 

edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi & İşsizlik Oranı ve 

Ücret Artışları verileri, ABD Nisan Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve ABD Nisan Ayı Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek. Ayrıca, Fed 

Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bugün Türkiye saatiyle 14:00’te BIS tarafından düzenlenen iklim 

değişikliği paneline katılacak. 
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EUR/USD 

Dün piyasalarda ABD’den gelen güçlü veriler ve dolar endeksindeki (DXY) sert yükseliş eğilimi ön plandaydı. Güçlü istihdam, 

PMI ve ISM Hizmet verileri ile birlikte 90,50 seviyesi üzerine çıkan dolar endeksi, 90,53 seviyesinden yükselişle kapattı. Dolar 

endeksindeki güçlü yükseliş eğilimi ile birlikte dün satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,22 seviyesi üzerinden 

1,2118 seviyesine kadar gerileyerek kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı. Parite günü 1,2127 seviyesinden düşüşle 

tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2111 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi 

parite kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış bulunuyor. Bu kırılma hareketi de bize paritedeki satıcılı seyrin 

sürebileceğinin sinyalini veriyor. Dün yaşanan sert düşüşün ardından kısa vadeli yukarı yönlü düzeltme hareketleri görülebilir, 

ancak olası bir yükseliş çabasında paritenin 1,22 seviyesini aşmakta zorlanabileceği görüşündeyiz, zira dünkü hareket 

sonrasında 1,22 seviyesi yukarıda önemli bir direnç konumuna geldi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

paritedeki düşüşün 1,21 seviyesi altına doğru devam edebileceği görüşündeyiz. 1,21 seviyesinin altında ise ilk etapta 1,2092, 

1,2065 ve1,2025 destekleri izlenecek. Ancak bu noktada, güçlü bir direnç haline gelen 1,22 seviyesi üzerine çıkılması 

durumunda paritedeki yükseliş eğiliminin yeniden ön plana çıkabileceğini ifade etmemizde fayda var. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi & İşsizlik 

Oranı ve Ücret Artışları verileri, ABD Nisan Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve ABD Nisan Ayı Fabrika Siparişleri verileri takip 

edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bugün Türkiye saatiyle 14:00’te BIS 

tarafından düzenlenen iklim değişikliği paneline katılacak. 
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XAU/USD 

Dün ABD’den gelen güçlü veriler ile birlikte dolar endeksi 90,50 seviyesi üzerine yükselirken, ABD 10 yıllıları ise %1,6340 

seviyesine çıkmasının ardından günü %1,6250 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ve ABD 10 

yıllıklarının %1,63 üzerine ulaşması ile birlikte değerli metallerin dün satış baskılarına maruz kaldığı takip edildi. Bununla 

birlikte ons altın 1900$ üzerinden 1865,38 seviyesine inmesi sonrasında günü 1870,61 seviyesinden düşüşle tamamladı. 

Bugün Asya seansında düşüşünü hızlandırarak 1856,05$ seviyesine kadar inen altının ons fiyatı, bu sabah saatlerinde 

1869,60$ seviyesinden işlem görüyor. Aşağıda grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın kısa vadeli yükseliş kanalının 

alt sınırında, yani kanal desteğinde hareket ediyor. Her ne kadar fiyatlar kanal desteğine denk gelen 1860$ seviyesi altına 

sarksa da kanalı henüz kırabilmiş değil. Bu çerçevede bugün ons altının 1855$ – 1860$ bandı üzerinde tutunup 

tutunamayacağını takip edeceğiz. Fiyatların bu bant üzerinde tutunması durumunda 1860$ – 1920$ bandındaki hareketin 

devam etmesi beklenebilir. Aksi takdirde, yani 1855$ – 1860$ bandının altına inilmesi ve kanalın aşağı yönlü kırılması 

durumunda ons altındaki düşüş eğiliminin 1850$ seviyesi altında devam etmesi söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi & İşsizlik 

Oranı ve Ücret Artışları verileri, ABD Nisan Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve ABD Nisan Ayı Fabrika Siparişleri verileri takip 

edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bugün Türkiye saatiyle 14:00’te BIS 

tarafından düzenlenen iklim değişikliği paneline katılacak. 
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XAG/USD 

Dün piyasalarda ABD’den gelen güçlü veriler ve paralelinde dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ön plandaydı. Gün 

içerisinde 90,55 seviyesine kadar tırmanan dolar endeksi günü 90,53 seviyesinden yükselişle kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 

ise %1,6340 seviyesine çıkmasının ardından günü %1,6250 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksindeki sert yükseliş ve ABD 

10 yıllıklarının %1,63 seviyesi üzerine ulaşması ile birlikte değerli metallerin dün satış baskılarına maruz kaldığı takip edildi. 

Bununla birlikte 27,03 seviyesine kadar geri çekilen ve kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran gümüş fiyatları, günü 

27,43 seviyesinden kapattı.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 27,40$ seviyesinde hareket ediyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi gümüş 

kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış bulunuyor. Bu kırılma hareketi de bize gümüşteki satış baskısının devam 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Dün yaşanan sert düşüşün ardından kısa vadeli yukarı yönlü düzeltme hareketleri 

görülebilir, ancak olası bir yükseliş çabasında gümüşün 28$ seviyesini aşmakta zorlanabileceği görüşündeyiz, zira dünkü 

hareket sonrasında 28$ seviyesi yukarıda önemli bir direnç konumuna geldi. Teknik göstergeler, dünkü kanal kırılmasının 

ardından gümüşteki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde 27$ seviyesi altına doğru devam edebileceğinin sinyalini 

veriyor. Ancak bu noktada, güçlü bir direnç haline gelen 28$ seviyesi üzerine çıkılması durumunda gümüşte yeniden 

yükseliş eğiliminin ön plana çıkabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi Nisan Ayı Perakende Satışlar, ABD Mayıs Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi & İşsizlik 

Oranı ve Ücret Artışları verileri, ABD Nisan Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve ABD Nisan Ayı Fabrika Siparişleri verileri takip 

edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bugün Türkiye saatiyle 14:00’te BIS 

tarafından düzenlenen iklim değişikliği paneline katılacak. 

 

 

 

XAG/USD 

 

 

 

 



nitelikte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Haziran 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

 

 

 

Yatırım Merkezlerimiz

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 (0 322) 457 77 55

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 İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (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



nitelikte 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


