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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratlar'ın aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya aldığı 

bildirildi. Uzun süre Demokratlar'ın favori adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski 

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.  

▪ ABD borsaları, 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya 

aldığını açıklamasının ardından günü yükselişle tamamlarken, Avrupa borsalarında ise kapanışta karışık bir seyir 

görüldü.  

▪ Euro Bölgesi maliye bakanlarının, Bölge’nin koronavirüsün derin ekonomik hasarından nasıl kurtarılacağı konusunda 

gerçekleştirdikleri acil durum toplantısında herhangi bir anlaşmaya varamadıkları belirtildi. Bakanlar, oluşturulması 

planlanan yeni borçlanma enstrümanının yapısı ve ülkelere sağlanacak olan acil fonlama yardımları karşılığında bazı 

mali hedefler konulması konusunda yaşanan görüş ayrılıkları yaşadı. Bakanlar bugün tekrardan bir araya gelecek. 

▪ Euro Böylesi maliye bakanlarının koronavirüsün etkilerini hafifletmek için strateji belirlenmesi konusunda 

anlaşmadıkları yönünde dün sabah saatlerinde gelen haber akışı sonrasında euro değer kaybederken, EURUSD 

paritesi 1,0880 seviyesi üzerinden 1,0830 seviyesine indi. Ancak söz konusu fiyatlama kalıcı olmadı. Euro kayıplarını 

kısa süre içerisinde telafi ederken, EURUSD paritesi de yeniden 1,0880 seviyesine doğru yükselişe geçti. 

▪ Dün sabah saatlerinde euroda görülen gerileme ile birlikte dolar endeksi 100 seviyesinden 100,43 seviyesine hızlı bir 

yükseliş kaydetti. Ancak eurodaki kayıpların sıra sürede silinmesi ile birlikte dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de 

sınırlı kaldığı görüldü. Öğle saatlerinde yönünü yeniden aşağı çeviren endeks, gün içerisinde en düşük 99,91 

seviyesine kadar inmesinin ardından günü 100,11 seviyesinden kapattı.   

▪ Fed’in 15 Mart’ta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantılarının tutanakları dün akşam yayınlandı. Tutanaklar, koronavirüs 

salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi. 

▪ Pazartesi günü 680 baz puana yükselerek 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Tükirye 5y CDS primi, dünkü 

kapanış itibarıyla 607 baz puana geriledi.  

▪ Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif bir resim olduğu ancak Türk lirasının bu sepet 

içerisinde negatif ayrıştığı dikkat çekiyor.  

▪ Bugün ABD’de Mart ayı ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, bugün OPEC ve OPEC dışı ülkeler (OPEC+) arasında 

gerçekleşmesi beklenen toplantı küresel piyasalardaki risk algısı açısından önem taşıyor. Piyasalardaki genel beklenti, 

OPEC’in bugünkü toplantısı sonucunda petrol üretiminde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde günlük 10 milyon 

varillik bir azatlıma gidileceği yönünde. OPEC toplantısına ilişkin beklentilerin ve toplantı kararına yönelik senaryo 

analizlerimizin yer aldığı yazımıza Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

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 Mart Ayı Aylık ÜFE 15:30 -%0,4 -%0,6 

 
ABD Mart Ayı Aylık Çekirdek ÜFE 15:30 %0 -%0,3 

 
ABD Mart Ayı Yıllık ÜFE 15.30 %0,5 %1,3 

 
ABD Mart Ayı Yıllık Çekirdek ÜFE 15.30 %1,2 %1,4 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Petroldeki son görünüm ve bugünkü OPEC+ toplantısına ilişkin beklentiler   

Bugün OPEC ve OPEC dışı ülkeler (OPEC+) arasında gerçekleşmesi beklenen toplantı küresel piyasalardaki risk algısı 

açısından önem taşıyor.  

Toplantıya ilişkin beklentilerden bahsetmeden önce petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeleri özetleyecek 

olursak: Koronavirüsün yarattığı büyüme endişeleri nedeniyle Ocak ayının başından bu yana sert satış baskılarına maruz kalan 

petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol arz kesintisi üzerine anlaşamaması ve Mart ayının ilk haftasında gerçekleşen 

OPEC+ toplantısından arz kesintisi kararı çıkmaması ile birlikte Mart ayının ortasından itibaren düşüşünü önemli ölçüde 

hızlandırdı. Suudi Arabistan’ın, yaşanan anlaşmazlığın ardından Kuveyt ile birlikte tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başlaması 

ve petrol arzını artırması ile birlikte Brent petrol varil başına 21,87$’a kadar gerilerken, ham petrolde ise varil başına 17,41$’a 

kadar bir geri çekilme yaşandığı görüldü. Söz konusu gerileme, özellikle enerji ihracatçısı ülkelerdeki kredi piyasası risklerini 

önemli oranda ortaya koyarken, global risk iştahı üzerinde önemli bir baskı yarattı.   Gelinen son noktada ABD Başkanı 

Trump'ın geçtiğimiz hafta Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonla yaptığı 

konuşmanın ardından, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini yaklaşık 10 milyon varil düşürmelerini beklediğini 

söylemesi ile birlikte petrol fiyatları sert yükseliş kaydetmiş, Brent petrol varil başına 23$ seviyelerinden 34$ seviyesi üzerine 

yükselmişti. Bu haftaya geldiğimizde, 6 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan OPEC + toplantısının 9 Nisan Perşembe gününe 

ertelenmesi nedeniyle petrol fiyatları bu haftaya %9’un üzerinde kayıplarla başlasa da, Pazartesi günü piyasa açılışındaki 

kayıpların büyük kısmı gün içerisinde telafi edildi. Bu hafta başından bu yana ise Brent petrolde 30- 34$ bandında bir hareket 

görülüyor.  

Mart ayında yaşanan anlaşmazlığın ardından piyasalarda gözler bugün gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısında. 

Piyasalardaki genel beklenti, OPEC’in bugünkü toplantısı sonucunda petrol üretiminde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde 

günlük 10 milyon varillik bir azatlıma gidileceği yönünde. OPEC, 2Ç20’de küresel petrol talebinin günlük 11,9 milyon varil 

düşeceğini tahmin ediyor. Bu çerçevede günlük 10 milyon varillik bir üretim kesintisinin en azından yılın ikinci çeyreğinde 

petrol fiyatlarında bir istikrar yaratabileceği görüşü hâkim. Ancak diğer yandan, toplantıda üretim kesintisine yönelik bir 

anlaşma çıkmayabileceği riski de piyasalar tarafından göz önünde bulunduruluyor.  

• OPEC’in bugünkü toplantıda, piyasalardaki anlaşma umutlarını boşa çıkararak petrol üretiminde kesintiye gitme kararı 

almaması ve Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığın sürmesi durumunda petrol fiyatlarında geçtiğimiz 

hafta görülen yükseliş hareketinin geri alınması ve Brent petrolün yeniden varil başına 25$ seviyesi altına gerilemesi 

söz konusu olabilir. Petrolde yeniden satış baskılarının hâkim olmasının küresel risk iştahını olumsuz etkileyerek 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskıları oluşmasına neden olması beklenebilir. 

• OPEC’in piyasa beklentileri dahlinde günlük 10 milyon varil civarında bir üretim kesintisi kararı açıklaması durumunda 

ise Brent petrolde geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş eğiliminin varil başına 35$ seviyesi üzerinde doğru sürmesi 

beklenebilir. Petrol fiyatlarında oluşacak yukarı yönlü bir eğilimin küresel risk algısını olumlu yönde besleyerek 

gelişmekte olan ülke kurlarında bir değerlenmeyi de beraberinde getirmesi beklenebilir. OPEC’in piyasa beklentilerinin 

altında bir kesintiye gitmesi durumunda ise petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin yeniden ön plan acıktığı ve 

Brent petrolün ilk etapta varil başına 25$ - 30$ bandına gerilemesi söz konusu olabilir. Bu durumda piyasalardaki 

güvenli liman talebinin artması ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde kısmi satış baskılarının oluştuğu görülebilir.   

OPEC toplantısının ardından ise Cuma günü G-20 Enerji Bakanları enerji piyasasında istikrarı görüşmek için olağanüstü 

toplanacak. Yapılan açıklamada söz konusu toplantı ile, küresel diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile küresel ekonominin 

gelişimi için enerji piyasalarında istikrar sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Diğer yandan OPEC toplantısı sonucunda Petrol 

üretiminde kesintiye gidilmemesi halinde, ABD’li Senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan’ın Cumartesi günü Suudi yetkililer ile 

görüşecekleri ve global petrol piyasalarında istikrarın sağlanması konularını ele alacakları belirtildi. 
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Fed’in 15 Mart’ta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısnın tutanakları dün akşam yayınlandı 

Fed’in 15 Mart’ta gerçekleştirdiği olağanüstü toplantılarının tutanakları dün akşam yayınlandı. Tutanaklar, koronavirüs 

salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.Ekonomik görünüme 

yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilen tutanaklarda, ekonomideki toparlanmanın salgının kontrol altına alınmasına 

yönelik önlemler, bunların başarısı ve diğer politika yanıtlarına bağlı olduğu aktarıldı.Fed üyelerinin çoğunun faiz oranında 100 

baz puanlık indirimi savunduğunun ifade edildiği tutanaklarda, bu karara sadece Fed'in Cleveland Şubesi Başkanı Loretta J. 

Mester'in karşı çıktığı ve 50 baz puanlık indirim istediği kaydedildi. Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, 

ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına 

oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar." ifadesi 

kullanıldı. 

ABD'de Demokrat Başkan aday adayı Sanders’ın yarıştan çekildiği belirtildi 

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratlar'ın aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya aldığı 

bildirildi. Uzun süre Demokratlar'ın favori adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan 

Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu. Demokratlar, 17 Ağustos haftasında resmi olarak başkan 

adaylarını açıklayacak. Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 

Ağustos'ta yapılacak. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün 6,7550 – 6,7950 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi, önceki günlerdeki hareketlerine kıyasla oldukça yatay 

bir seyir izledi. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimdi. Bir süredir gelişmekte olan ülke para 

birimleri arasında negatif ayrışan Türk lirası ise dün orta seviyelerde yer aldı.   

Sabah kotasyonlarına baktığımızda USDTRY paritesinin 6,7780 seviyesinden işlem gördüğünü takip ediyoruz. Teknik görünüme 

bakacak olursak, USDTRY paritesinin 6,75 üzerinde tutunmayı sürdürdüğünü ve dünkü yatay kapanışa rağmen genel yükseliş 

eğilimini koruduğunu görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler kurun 6,75 seviyesi üzerinde kalması durumunda yükselişini 

6,80 – 6,87 bandına doğru genişletebileceğinin sinyalini veriyor. Diğer yandan bugün OPEC ve OPEC dışı ülkeler (OPEC+) 

arasında gerçekleşmesi beklenen toplantı küresel piyasalardaki risk algısı ve TL’deki kısa vadeli görünüm açısından önem 

taşıyor. Piyasalardaki genel beklenti, OPEC’in bugünkü toplantısı sonucunda petrol üretiminde yıl sonuna kadar geçerli olacak 

şekilde günlük 10 milyon varillik bir azatlıma gidileceği yönünde.  

• OPEC’in piyasa beklentileri dahlinde günlük 10 milyon varil civarında bir üretim kesintisi kararı açıklaması küresel risk 

algısını olumlu yönde besleyerek gelişmekte olan ülke kurlarında bir değerlenmeyi de beraberinde getirmesi 

beklenebilir.  

• Ancak OPEC’in bugünkü toplantıda, piyasalardaki anlaşma umutlarını boşa çıkararak petrol üretiminde kesintiye gitme 

kararı almaması durumunda küresel risk iştahının olumsuz etkilenmesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış 

baskıları oluşması beklenebilir. 

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içi piyasalarda 27 Mart – 3 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’de OPEC toplantısının yanı sıra Mart ayı ÜFE verileri açıklanacak.  
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EUR/USD 

Euro Böylesi maliye bakanlarının koronavirüsün etkilerini hafifletmek için strateji belirlenmesi konusunda anlaşmadıkları 

yönünde dün sabah saatlerinde gelen haber akışı sonrasında euro değer kaybederken, EURUSD paritesi 1,0880 seviyesi 

üzerinden 1,0830 seviyesine indi. Ancak söz konusu fiyatlama kalıcı olmadı. Euro kayıplarını kısa süre içerisinde telafi ederken, 

EURUSD paritesi de yeniden 1,0880 seviyesine doğru yükselişe geçti ve günü 1,0857 seviyesinden tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0866 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere 

EURUSD paritesi kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının ardından 1,0850 – 1,0890 seviyeleri arasında bir bant 

hareket sergiliyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin bugün içerisinde bu 

bant hareketini sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD’de Mart ayı ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, bugün OPEC ve OPEC dışı ülkeler (OPEC+) arasında gerçekleşmesi 

beklenen toplantı küresel piyasalardaki risk algısı açısından önem taşıyor. Piyasalardaki genel beklenti, OPEC’in bugünkü 

toplantısı sonucunda petrol üretiminde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde günlük 10 milyon varillik bir azatlıma gidileceği 

yönünde. OPEC toplantısına ilişkin beklentilerin ve toplantı kararına yönelik senaryo analizlerimizin yer aldığı yazımıza 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz. 
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XAU/USD 

Euro Böylesi maliye bakanlarının koronavirüsün etkilerini hafifletmek için strateji belirlenmesi konusunda anlaşmadıkları 

yönünde dün sabah saatlerinde gelen haber akışı sonrasında ons altın 1655 seviyesi üzerine yükseldi. Gün içerisinde yükseliş 

eğilimini koruyan ons altın, Asya seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek yeniden 1650 seviyesi altına indi.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1648 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere ons altın 

kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış durumda. Trend kırılması ile birlikte kısa vadede altında 1630 – 1640 bandına 

seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir. Ancak altındaki düşüşlerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz, zira genel 

görünüme baktığımızda koronavirüs kaynaklı riskler nedeniyle ons altında yönelik güvenli liman talebinin korunduğunu 

görüyoruz. İsviçre’deki altın rafinerilerinin kısmi olarak yeniden operasyona başlamalarına rağmen, küresel taşımacılıkta 

görülen aksamaların ve madenlerin üretim kapasitesinin %50’sinin altında çalışacak olmasının arz eksikliğini tam anlamıyla 

giderilemeyebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte arza ilişkin endişelerin ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmelerine bağlı 

olarak altın fiyatlarındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesi ve fiyatların önümüzdeki dönemde 1670 –  

1700 bandını hedef alması söz konusu olabilir.   

Bugün ABD’de Mart ayı ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, bugün OPEC ve OPEC dışı ülkeler (OPEC+) arasında gerçekleşmesi 

beklenen toplantı küresel piyasalardaki risk algısı açısından önem taşıyor. Piyasalardaki genel beklenti, OPEC’in bugünkü 

toplantısı sonucunda petrol üretiminde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde günlük 10 milyon varillik bir azatlıma gidileceği 

yönünde. OPEC toplantısına ilişkin beklentilerin ve toplantı kararına yönelik senaryo analizlerimizin yer aldığı yazımıza 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.750 %3,4 %11,3 %0,1 -%5,8 -%14,9

DAX 10.333 -%0,2 %8,3 -%2,7 -%14,6 -%22,0

FTSE 5.678 -%0,5 %4,1 -%4,8 -%20,8 -%24,7

Nikkei 19.353 -%0,4 %8,1 -%2,2 -%10,2 -%18,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93.225 %0,9 %4,6 -%9,9 -%6,4 -%18,5

Çin 2.815 %0,3 %3,2 -%4,1 -%3,5 -%7,4

Hindistan 29.894 -%0,6 %1,4 -%16,1 -%21,7 -%27,5

Endonezya 4.627 -%0,7 %1,4 -%10,6 -%23,8 -%27,1

Rusya 2.670 %1,3 %7,9 -%1,8 -%1,6 -%12,3

Brezilya 78.625 %3,0 %10,8 -%8,6 -%22,3 -%32,0

Meksika 34.568 %0,1 %2,6 -%10,7 -%18,7 -%20,6

Güney Afrika 46.690 -%1,7 %6,8 -%4,4 -%14,1 -%18,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 43 -%7,2 -%24,0 %3,4 %113,8 %214,6

EM VIX 40 -%9,5 -%29,6 %16,7 %92,6 %133,4

MOVE 72 %8,9 -%13,9 -%42,3 -%11,8 %23,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,774 %0,1 %1,1 %11,2 %16,2 %13,8

Brezilya 5,1219 -%1,9 -%2,4 %10,7 %25,1 %27,1

Güney Afrika 18,192 -%0,7 -%0,2 %16,0 %19,1 %29,9

Çin 7,0658 %0,3 -%0,5 %1,9 -%1,1 %1,5

Hindistan 76,3062 %0,9 a.d. %3,4 a.d. %6,9

Endonezya 16250 %0,3 -%1,2 %14,1 %14,8 %17,2

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. a.d. -91,2 39,7

Brezilya 304,5 7,8 -24,0 178,5 -46,2 72,9

Güney Afrika 435,5 -12,1 -13,1 a.d. -42,5 19,4

Endonezya 232,3 -4,3 1,5 133,6 -27,2 a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. a.d. -24,3 70,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14,2 0,1 0,6 2,6 0,1 2,0

Brezilya %8,6 -0,9 0,0 a.d. 1,5 -1,6

Hindistan %6,4 0,0 a.d. 0,3 a.d. -0,1

Endonezya %8,1 0,0 0,2 1,4 0,9 1,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %9,1 -0,13 0,14 2,96 2,23 2,93

Brezilya %4,5 -0,04 0,06 1,62 0,56 0,75

Güney Afrika %6,4 -0,03 -0,57 2,46 2,40 2,55

Endonezya %3,8 0,10 0,49 1,48 0,96 0,89

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 32,84 %3,0 %32,7 -%27,5 -%43,6 -%50,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 25,09 %6,2 %23,5 -%39,2 -%52,3 -%58,9

Altın - USD / oz 1665,4 %0,0 %5,5 -%0,4 %11,2 %9,3

Gümüş - USD / t oz. 15,205 -%1,8 %8,7 -%11,7 -%14,1 -%15,2

Commodity Bureau Index 362,66 -%0,1 -%0,6 -%9,0 -%6,0 -%9,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

(0 324) 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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 4646

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


