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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dolar endeksi, dün öğle saatlerinde açıklanan ABD ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisinin piyasa 

beklentilerini karşılamasının ardından hızlı bir yükseliş kaydetti ve 93,60 seviyesi üzerini test etti.  

▪ Altın fiyatları, dolar endeksindeki hızlı yükseliş ile birlikte yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesi yakınlarında seyretti.  

▪ New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından 

dalgalı seyretti. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 39,73 puan (%0,16) azalışla 24.140,91 puana, S&P 500 Endeksi 0,30 

puan (%0,01) kayıpla 2.629,27 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 14,16 puan (%0,21) artarak 6.776,38 puana çıktı. 

▪ Avrupa Borsaları günü, İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,11 azalışla 386,32 

puana geriledi. 

▪ ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,6 milyon varille beklenenden fazla azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin 

raporuna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,6 milyon varil (%1,2) azalarak 448,1 milyon varile geriledi. 

Piyasalarda stokların bir önceki hafta olduğu gibi 3,4 milyon varil azalması bekleniyordu. 

▪ Brezilya Merkez Bankası, beklendiği gibi parasal gevşemeyi sürdürerek politika faizi niteliğindeki 'selic' faiz oranını 50 baz 

puan daha düşürerek %7’ye indirme kararı aldı. 

▪ Başkan Donald Trump, hükümetin Cumartesi günü geçici olarak kapanabileceği uyarısında bulundu ve bu durumun 

sorumlusunun Demokrat Parti'nin göçmen politikaları konusundaki tavrı olduğunu savundu. Kongre'den Eylül sonunda 

geçen geçici bütçe, federal kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi 

Washington yerel saatiyle 23.59'a kadar kabul edilmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren 

federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13. kez geçici olarak kapanacak.  

▪ S&P, ABD'de önerilen vergi indirimlerinin federal açığı artırabileceğini ve gevşek maliye politikasının ABD'nin uzun vadeli 

bütçe sorunları çözülmedikçe ABD'nin kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi. 

▪ Vadeli piyasalarda DAX vadeli endeksin 28 puan ve FTSE 100 vadeli endeksinin ise 13 puan yukarıda bulunduğu görülüyor. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Ekim Ayı Sanayi Üretimi  10:00 %1 -%1,6 

 
Euro Bölgesi 3Ç17 Yıllık GSYİH Büyüme Oranı 13:00 %2,5 %2,5 

 
Euro Bölgesi 3Ç17 Çeyreklik GSYİH Büyüme Oranı 13:00 %0,6 %0,6 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 240K 238K 

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Konuşması 19:00   
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Makroekonomik Gelişmeler  

Aralık ayında takip edilecek önemli gelişmeler 

ABD vergi reformuna ilişkin gelişmeler   

Hatırlayacağımız üzere Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmadan önce; (i) yapısal harcamalar, (ii) vergi reformu ve (iii) güçlü 

büyüme vaatleri ile öne çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ABD’deki vergi reformunun Senato’dan geçmesi sonrasında 

Trump’ın “vergi reformu” vaadi başarıya bir adım daha yaklaşmış oldu. Ancak söz konusu süreç henüz tamamlanmış değil. Vergi 

reformu sürecinin piyasalar üzerindeki net etkisinin henüz tam anlamıyla fiyatlanmamış olduğu kanaatindeyiz.  

ABD Temsilciler Meclisi’nin “Vergi Reformu Yasa Tasarısı” Kasım ayı ortasında onaylanmıştı. Ancak, Senato’daki bazı 

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nin tasarısının bütçeye 10 yılda 1,5 trilyon dolarlık ek yük getireceği gerekçesi ile karşı çıkarak 

farklı bir yasa tasarısı oluşturdular.  Senato’nun kendi oluşturduğu yasa tasarısı ise geçtiğimiz hafta Cumartesi günü oylanarak 

kabul edildi.  Gelinen son nokta itibariyle ortada iki adet onaylanmış vergi tasarısı bulunuyor. Temsilciler Meclisi geçtiğimiz 

Pazartesi günü yaptığı oylamada, Senato’nun onayladığı vergi reform paketi ile kendi onayladıkları reform paketini 

uyumlaştırmak için resmi müzakereler yapılmasını 192'ye karşı 222 oyla kabul etti. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun şu ana kadar 

oylanan iki adet vergi reform paketini, 25 Aralık’a kadar birbirleri ile uyumlu hale getirmesi ve Başkan Trump’a sunmaları 

bekleniyor. 

Bu iki tasarının birbirinden en büyük farkı vergi indirimlerinin zamanlamasına ilişkin. Öyle ki; Temsilciler Meclisinin vergi tasarısı 

vergi indirimlerinin 2018 yılında başlamasını öngörürken, Senato’nun vergi tasarısı söz konusu indirim uygulamasının 2019 yılına 

ertelenmesi gerektiğini savunuyor. Bu önemli fark, piyasalardaki fiyatlama açısından oldukça kritik bir nokta olarak karşımıza 

çıkıyor.  Bu durumda:  

• Kurumlar vergisinin %35’ten %20’ye çekilmesi uygulamasının 2019 yılında yürürlüğe konmasına yönelik bir ortak karar 

çıkması durumunda dolar endeksinde sert satış baskıları oluşurken, ABD borsalarında kar realizasyonları görülmesi 

beklenebilir.  

• Aksi taktirde, kurumlar vergisi indiriminin önümüzdeki yıl (2018) başlamasına yönelik ortak bir karar alınması durumunda 

ise dolar endeksinde sert bir yükseliş hareketi ve ABD borsalarındaki tırmanışın devamını görebiliriz.  

• Diğer bir olasılık ise, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun 25 Aralık’a kadar ortak bir tasarıda anlaşmaya varamaması ve bu 

konunun 2018’e uzaması yönünde. Böyle bir durumda da dolar endeksi ve ABD borsaları üzerinde bir “belirsizlik” 

satışının oluştuğunu görebiliriz.  

ABD seçimlerine ilişkin yürütülen Rusya soruşturması   

Hatırlayacağımız üzere Ocak ayında ABD istihbarat birimleri, Rusya'nın ABD seçimlerinde hack kampanyası yürüttüğü, Hilary 

Clinton kampanyası hakkında utandırıcı e-postalar yayınladığı ve bu yolla Clinton'ı zayıflatmaya çalıştığı yönünde bir rapor 

yayınlamıştı. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, Başkan Trump'ın FBI 

Direktörü James Comey'i görevden alması da tartışmaların büyümesine neden olmuştu. Söz konusu soruşturmaya ilişkin yaşanan 

son gelişme, dolar endeksinin ve ABD borsalarının geçtiğimiz hafta Cuma günü (1 Aralık) kapanışa yakın çok sert bir şekilde 

değer kaybetmelerine neden oldu. ABD kaynaklı haber sitelerine göre Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, 

Cuma günü, Trump'ın Rusya ile iletişime geçmesi için kendisine talimat verdiğini belirterek  "Rus yetkililerle görüşmemi Trump'ın 

geçiş dönemi yetkilileri ayarladı" ifadelerini kullandı. Kasım 2016 seçimini kazanan Trump başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta 

oturduğundan dolayı, ara dönemde ekibinin böyle görüşmeler yapma yetkisi bulunmadığı savunuluyor. Trump'ın seçim 

kampanyasındaki gönüllü dış politika danışmanlarından biri olan George Papadopoulos da benzer şekilde suçlanmış ve bu kişi 

ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti. Flynn’in “itirafçı” olmasının ardından dolar endeksi Cuma günü sert bir şekilde 

değer kaybetmiş, ABD borsalarında da güçlü bir satış hareketi görülmüştü.  
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• Bu noktada, ABD seçimlerine ilişkin soruşturmanın devam ediyor olması, dolar endeksine yönelik risk oluşturmaya devam 

ediyor.  Bu konu ile ilgili negatif veri akşının devam etmesi, dolar endeksi ve ABD piyasaları üzerinde satış baskısı 

yaratabilir.  

Merkel’in koalisyon çabaları   

Almanya’da Eylül’de gerçekleştirilen seçimler sonrasında başlayan koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması 

sonrasında Merkel, seçimlerden önceki koalisyon ortağı olan SPD (Sosyal Demokratlar) ile yeniden işbirliği çabası içerisine girdi. 

Sosyal Demokratlar koalisyon görüşmelerine yanaşmıyorlardı ancak kendilerinin yeşil ışık yakmaya başladıkları görülüyor. SPD 

dün Merkel’in Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU) ile görüşmeleri başlatma kararı aldıklarını belirtti. SPD Başkanı Martin Schulz 

dünkü açıklamasında, Almanya hükümetini kurma yolları arayacaklarını ve bunun mümkün olup olmayacağını tartışacaklarını 

belirtti.  Bu noktada: 

• Merkel’in SPD ile yeniden koalisyona giderek Almanya’da hükümet kurmayı başarması durumunda eurodaki yükseliş 

hareketinin hızlandığı ve dolar endeksi üzerinde baskı oluştuğu görülebilir.  

• Ancak Merkel’in SPD ile koalisyon kuramaması durumunda seçimlerin yinelenebileceğine ilişkin beklentiler artabilir ve 

bu da euro üzerinde sert bir satış baskısı yaratabilir. Euroda böyle bir yükselişin yaşanması ise dolar endeksinde hızlı bir 

yükseliş hareketini beraberinde getirecektir.  

Brexit görüşmeleri   

Geçtiğimiz hafta çıkan haberler, İngiltere’nin AB’nin taleplerini karşılayacağı ve Theresa May ve ekibinin yaklaşık 100 milyar 

sterlinlik ödemeyi kabul edebileceğini ve böylelikle AB’nin İrlanda sınırı sorunu vb konulara yönelik taleplerini azaltabileceğini 

belirtiyordu. Theresa May’in bu haberleri yalanlamasına rağmen, sterlinin geçtiğimiz hafta değer kazandığına ve küresel risk 

iştahındaki gerileme ile birlikte altın ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin değer kaybettiğine şahit olmuştuk.  

Ancak, İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın bu hafta yaptığı görüşmeden bir 

anlaşma haberi gelmemesi piyasadaki iyimserliğin silinmesine neden oldu.  May ile Juncker’ın Brüksel’de yaptığı görüşmede, 

Brexit müzakerelerini İngiltere’nin AB ile gelecekteki ilişkilerinin ele alınacağı “ikinci aşamaya” taşıyacak bir anlaşmaya varılması 

bekleniyordu. AB ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı hakları ile İngiltere’nin AB’ye mali yükümlülükleri konusunda daha önce 

anlaştıkları belirtilen tarafların, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununda da anlaşmaya varabileceği ileri sürülüyordu 

ancak görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında taraflar tam bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı. İrlanda Başbakanı 

Leo Varadkar, Brexit’in ardından İrlanda adasındaki sınırla ilgili olarak kabul ettiği çözümü daha sonra reddettiğini söyledi 

• Piyasaların çoktan bittiğine inandığı ve “korkulduğu gibi olmadı” şeklinde fiyatladığı Brexit, aslında henüz 

tamamlanmamış bir süreç. AB – İngiltere müzakereleri henüz yeni başlamış durumda ve önümüzdeki dönemlerde bu 

sürecin çekişmeli bir hal almasını beklemekteyiz.  

• Bununla birlikte Brexit sürecine ilişkin önümüzdeki dönemde gelebilecek olan veri akışının küresel risk iştahı açısından 

olumsuz bir etki yaratma potansiyelinin oluğunu düşünüyoruz. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının Senato’dan geçmesinin ardından 93 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksi, dün 

öğle saatlerinde açıklanan ABD ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisinin piyasa beklentilerini karşılaması 

sonrasında hızla yükselerek 93,60 seviyesi üzerini test etti. Bununla birlikte USDTRY paritesi de 3,86 seviyesi üzerine çıksa da, kur 

kısa süre içerisinde kazançlarını geri vererek yeniden 3,85 seviyesi civarındaki seyrine döndü. Bu sabah saatleri itibariyle 3,85 

seviyesi civarında hareket etmekte olan USDTRY paritesinin gün içerisinde yeniden 3,85 seviyesi altına inebileceğini ve 3,80 – 

3,83 bandına doğru düşüş hareketinim devam ettirebileceğini düşünmekteyiz. Genel teknik görünüme baktığımızda ise: Kurda 

bu hafta içerisinde başlayan bu düşüş hareketinin önümüzdeki haftalarda devam edip etmeyeceği açısından kurun bu hafta 

Cuma günkü kapanışı oldukça önemli olacak. Haftalık kapanışın 3,90 seviyesi üzerinde olması durumunda kur, orta vadede 

sürdürdüğü yükseliş kanalının üzerinde tutunmuş olacak. Böyle bir durumda kurun yeniden 3.92 – 3.97 bandındaki seyrine 

dönmesi beklenebilir. Ancak, haftalık kapanışın 3,90 seviyesi altında gerçekleşmesi, kurdaki düşüşün 3,80 seviyesi altına doğru 

devam etmesine neden olabilir. Bugün veri açısından boş geçecek. ABD’den gelecek on Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi dışında 

takip edebileceğimiz önemli bir verimiz bulunmuyor. Ancak, ABD’de hükümetin kapanabileceğine yönelik oluşan endişeli 

havanın dolar endeksini etkilediği görülebilir. Hatırlayacağımız üzere ABD’de Kongre'den Eylül sonunda geçen geçici bütçe, 

federal kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi Washington yerel saatiyle 

23.59'a kadar kabul edilmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet bütçe 

yetersizliği nedeniyle 13. kez geçici olarak kapanacak. Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de hemen 

her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden olmuştu. Bu 

cephedeki gelişmeleri yakından izliyor olacağız. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8522 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8678 seviyesi direnç, 3,8502 seviyesi ise destek konumunda. 3,8678 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8861, 3,8502 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,8435. 
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EUR/USD  

Dün öğle saatlerinde açıklanan ABD ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisinin piyasa beklentilerini karşılaması 

sonrasında sert bir yükseliş hareketi sergileyen dolar endeksi, 93,60 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksinde dün görülen 

değerlenme sonrasında düşüş hareketini hızlandıran EURUSD paritesinin, 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak 

1,18 seviyesi altına sarkmış olduğunu görüyoruz. Bu noktada EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,1750 – 1,1815 seviyeleri 

arasında dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Ancak paritenin 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış olması 

dolayısı ile mevcut kısa vadeli düşüş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Paritenin kısa vadede 1,17 seviyesini 

hedefleyebileceğini ve yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bugün veri açısından sakin geçecek. 

Almanya’dan gelecek on Sanayi Üretimi ve ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları verilerini izliyor olacağız. Teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1796 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 

seviyesi destek, 1,1815 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1815 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 
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XAU/USD 

Dolar endeksindeki yükseliş hareketini hızlanması ile birlikte satıcılı eğilimini sürdüren altın fiyatları, dünkü sert geri çekilme 

hareketine rağmen 1260 seviyesi üzerindeki seyrini korumakta. Dün sabahki analimizde, 1260 seviyesinin çok belirgin ve güçlü 

bir destek noktası olduğunu belirtmiş, altın fiyatlarının bu seviyenin altına inmesinin zor oluğunu ifade etmiştik. Dünkü sert satış 

baskısına rağmen 1260 desteği üzerinde kalmayı başaran altın fiyatlarının, bu seviye üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1263,01 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1262 seviyesi destek, 1265,28 seviyesi ise direnç konumunda. 1265,28 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 1270, 1262 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1260.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,629 %0.0 %0.1 %1.5 %8.1 %17.4

DAX 12,999 -%0.4 -%0.5 -%2.8 %2.6 %13.2

FTSE 7,348 %0.3 -%0.6 -%2.2 -%1.7 %2.9

Nikkei 22,177 %1.2 -%1.3 -%2.2 %12.3 %17.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,304 -%0.9 %2.9 -%6.2 %7.9 %34.8

Çin 3,294 -%0.6 -%1.3 -%4.1 %4.2 %5.5

Hindistan 32,597 -%0.6 -%1.7 -%2.3 %4.2 %22.4

Endonezya 6,036 -%0.1 -%0.5 -%0.5 %5.5 %13.8

Rusya 2,124 %0.5 %0.0 -%1.5 %13.7 -%4.9

Brezilya 73,268 %1.0 %0.8 %1.2 %16.0 %21.7

Meksika 46,973 -%1.0 -%1.4 -%4.1 -%4.7 %2.9

Güney Afrika 58,010 -%1.6 -%4.0 -%3.6 %11.3 %14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.7 %3.0 %17.2 %5.5 -%21.5

EM VIX 19 %5.8 %0.7 %18.7 %17.6 -%15.0

MOVE 49 %0.2 %8.3 %9.5 -%7.3 -%31.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8501 %0.1 -%2.8 %0.5 %9.5 %9.3

Brezilya 3.2351 -%0.2 -%0.3 -%0.5 -%1.3 -%0.5

Güney Afrika 13.514 %0.5 -%1.0 -%4.1 %5.4 -%1.6

Çin 6.6149 -%0.1 %0.0 -%0.3 -%2.7 -%4.8

Hindistan 64.5188 %0.2 %0.3 -%0.2 %0.1 -%5.0

Endonezya 13539 %0.1 %0.3 %0.1 %1.8 %0.5

CDS *

Türkiye 186.5 -0.8 -19.3 8.0 -28.7 17.8

Brezilya 162.6 1.1 -7.0 -4.1 -50.3 19.9

Güney Afrika 174.4 1.3 -10.0 -6.8 -14.3 a.d.

Endonezya 94.2 0.7 0.4 -2.3 -17.9 10.7

Rusya 130.2 0.5 1.6 -7.0 -10.9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.3 -0.2 1.7 0.6

Brezilya %10.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.7 a.d.

Güney Afrika %9.2 0.0 -0.1 -0.1 0.7 0.3

Hindistan %7.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5

Endonezya %6.5 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 0.03 -0.12 -0.18 -0.23 -1.00

Güney Afrika %4.7 0.00 0.00 -0.14 0.19 -0.23

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.22 -%2.6 -%3.0 -%4.7 %22.1 %7.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.96 -%2.9 -%2.3 -%2.4 %16.1 %4.2

Altın - USD / oz 1262.8 %0.1 -%1.5 -%1.5 -%2.4 %9.6

Gümüş - USD / t oz. 15.868 -%0.7 -%3.6 -%7.9 -%10.4 -%0.8

Commodity Bureau Index 427.97 -%0.2 -%0.3 -%0.5 -%1.7 %1.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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 itibariyle 

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. 

 

 

 


