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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ ABD tahvillerindeki yükseliş dün hız kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4705 seviyesini test ederek 7 Mayıs’tan bu 

yana ilk defa %1,5 seviyesi altına geriledi.  

▪ Dün ABD Hazinesi tarafından gerçekleştirilen 38 milyar dolarlık 10 yıl vadeli tahvil ihalesine 2,58x talep/satış rasyosu ile 

güçlü bir talep geldiği görüldü. İhalede faiz oranı %1,4970 oldu. ABD Hazinesi bugün gerçekleştireceği 30 yıllık tahvil 

ihalesinde ise 24 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirecek.  

▪ Dolar endeksinin ise gün içerisinde 89,83 seviyesine kadar gerilemesinin ardından akşam saatlerinde yönünü yukarı 

çevirdiği ve 90,15 seviyesine doğru yükseldiği takip edildi. Endeks günü 90,14 seviyesinden tamamladı. 

▪ Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında %0,2’lik yükselişle üst 

sıralarda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte 8, 8,5675 seviyesine kadar gerileyen 8,5777 seviyesine kadar gerileyen 

USDTRY paritesi, günü 8,5881 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 382,93 baz puana gerilerken, 10 

yıllık tahvil faizi ise %18,60’a indi. 

▪ Dün dolar endeksinde gözlemlenen dalgalı seyir paralelinde EURUSD paritesinde de benzer bir hareket takip edildi. Dolar 

endeksinin gün içerisinde yaşadığı satış baskısı ile birlikte parite 1,2219 seviyesine kadar yükselse de endeksin akşam 

saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirmesi ile birlikte paritedeki kazançların silindiği takip edildi. Akşam saatlerinde 1,22 

seviyesi üzerinden 1,2170 seviyesine doğru gerileyen parite, günü 1,2180 seviyesinden yatay kapattı.  

▪ Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin kalıcı olmaması ve endeksin gün içerisindeki kayıplarını akşam saatlerinde telafi 

etmesi, ons altında ABD 10 yıllıklarındaki düşüş çerçevesinde elde edilen kazançların korunamamasına neden oldu. 

Bununla birlikte altının ons fiyatı dün 1898,95$ seviyesine yükselmesinin ardından kazançlarını sildi. Akşam saatlerine 

doğru yönünü aşağı çeviren ve 1890$ altına inen ons altın, günü 1888,59$ seviyesinden düşüşle tamamladı. 

▪ Dün gün içerisinde 28$ seviyesine kadar yükselen gümüş fiyatlarında yükseliş eğiliminin kalıcı olmadığını takip ettik. Dolar 

endeksindeki gün içi kayıpların akşam saatlerinde telafi edilmesi, gümüş fiyatlarının 28$ seviyesini aşamamasına neden 

oldu. Bununla birlikte 28$ seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren gümüş, akşam saatlerinde 27,80$ 

seviyesi altında kadar indi ve günü 27,78$ seviyesinden tamamladı.   

▪ ABD borsaları günü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,44 azalarak 34.447,14 puana düştü. S&P 500 

endeksi %0,20 kayıpla 4.218,79 puana ve Nasdaq endeksi %0,09 azalışla 13.911,75 puana geriledi. 

▪ Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı. Fransa’da CAC 40 endeksi %0,19 değer kazanarak 6.663,45 puana 

yükseldi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,20 azalışla 7.081,01 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi %0,38 azalışla 

15.581,14 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,26 düşüşle 25.741,75 puana geriledi.  

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı bugün saat 14:45’te açıklanacak. Kararın ardından saat 15:30’da ECB Başkanı 

Lagarde’ın konuşması gerçekleşecek. Avrupa ekonomisine yönelik iyileşen algıya rağmen, ECB üyelerinden son gelen 

açıklamalar bugünkü toplantıda politika değişimine gidilmesi yönünde bir iştah olmadığını ortaya koyuyor. ECB 

toplantısına ilişkin beklentileri ele aldığımız analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Bugün saat 15:30’da ABD’den gelecek olan Mayıs ayı TÜFE verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD’de 

manşet TÜFE’nin Mayıs ayında yıllık bazda %4,7 artış kaydetmesi beklenirken, çekirdek TÜFE’nin ise yıllık %3,5 oranında 

yükseliş kaydetmesi bekleniyor. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı 14:45 -%0,5 -%0,5 

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması 15:30   

 
ABD Mayıs Ayı Aylık TÜFE 15:30 %0,4 %0,8 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Çekirdek TÜFE 15:30 %0,5 %0,9 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %4,7 %4,2 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %3,5 %3 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30  385K 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı bugün 14:45’te açıklanacak   

Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı bugün saat 14:45’te açıklanacak. Kararın ardından saat 15:30’da ECB Başkanı 

Lagarde’ın konuşması gerçekleşecek.  

ECB en son Nisan ayında gerçekleştirdiği toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak para politikasında herhangi 

bir değişikliğe gitmemişti.  

• Açıklamada, 10 Aralık 2020’de 500 milyar euro artırılarak 1 trilyon 850 milyar euroya çıkarılan Pandemi Acil Alım 

Programı’nda (PEPP) net varlık alımların en azından Mart 2022’ye kadar ya da “Covid-19 krizinin sona erdiği” kararı 

verilene kadar devam edeceğinin altı tekrar çizilmişti. 

• Tahvil alımlarının başlangıçta olduğundan daha hızlı bir seviyede yapılmaya devam edileceğine yer verilen açıklamada, 

finansal koşullarda sıkılaşmanın önlenmesi için tahvil alımlarının esnek yapılacağı ifade edilmişti. 

Euro bölgesi ekonomisine ilişkin beklentiler, ECB’nin Nisan ayı toplantısından bu yana önemli ölçüde güçlendi. 

Pandemiden çıkış ve aşılama sürecinde ABD’ye nazaran daha geride kalan Avrupa’nın son dönemde açığı kapatmakta olduğu 

görülüyor. Bölgede aşılama hız kazanırken, Avrupa’daki öncü veriler de ekonominin toparlanmakta olduğunun sinyalini veriyor.  

• Son gelen verilere baktığımızda Euro Bölgesi’nde Mayıs İmalat PMI Endeksi verisinin 63,1, Almanya’da ise 64,4 ile 

oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu görmekteyiz.  

• Diğer yandan Euro Bölgesi Mayıs ayına ilişkin açıklanan öncü TÜFE aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2 artış 

kaydederek sırasıyla %0,2 ve %1,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerçekleşme kaydetti.  

• İyileşen algı ile birlikte Almanya 10 yıllık tahvil faizinin, halen daha eksi seviyelerde olmasına karşın, Mayıs ayında -

%0,07’li seviyelere kadar yükselerek son iki yılın zirvesine çıktığı takip edildi.   

PEPP kapsamında yapılan toplam varlık alımları 4 Haziran itibariyle 1,1 trilyon euroya ulaşmış durumda. Banka Mayıs 

ayındaki net varlık alımlarının 80,7 milyar euro olduğunu duyurdu. ECB’nin PEPP kapsamında gerçekleştirdiği varlık alım 

miktarlarının grafiği aşağıda görülebilir. 
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Avrupa ekonomisine yönelik iyileşen algıya rağmen, ECB üyelerinden son gelen açıklamalar bugünkü toplantıda 

politika değişimine gidilmesi yönünde bir iştah olmadığını ortaya koyuyor. ECB Başkanı Lagarde geçtiğimiz hafta 

gerçekleştirdiği konuşmasında, ECB’nin Euro Bölgesinin pandemi kaynaklı bir çift dipli resesyondan çıkıncaya kadar destek 

vereceğini söyledi. Lagarde, güçlü politika desteğinin ekonomik toparlanmaya doğru bir köprü sağlamaya devam edeceğini ve 

ECB’nin bu dönem boyunca uygun finansman koşullarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı. ECB Yönetim konseyi üyesi ve 

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco ise Euro Bölgesindeki ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentilerinin belirsizliğini 

koruduğunu ve ECB’nin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Dolayısı ile ECB üyelerinden gelen açıklamalar 

Banka’nın bugünkü toplantısında herhangi bir para politikası değişikliğine gitmeyebileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu 

noktada, ECB Başkanı Lagarde’ın gerçekleştireceği basın toplantısı ve Avrupa cephesinde hızlanan iyileşmeye ilişkin yapacağı 

yorumlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. 

ECB bugünkü toplantısında ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. ECB en son Mart ayı toplantısında 

makroekonomik projeksiyonlarını yayınlamıştı. Mart ayı projeksiyonlarının detayları aşağıda yer alıyor. Son dönemde hızlanan 

ekonomik aktivite çerçevesinde ECB’nin bugünkü toplantısındaki enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona 

gidebileceği ifade ediliyor. Büyüme tarafında ise bir revizyon gelmeyebileceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere 1Ç21’e ilişkin 

büyüme verileri beklentilerden daha zayıf bir resmi işaret etmişti. Salı günü açıklanan son okumalarda Euro Bölgesi 1Ç21 GSYİH 

verileri çeyreklik bazda -%0,6’dan -%0,3’e, yıllık bazda ise -%1,8’den -%1,3’e revize edilse de, Banka’nın büyüme tahminlerinde 

bir revizyona gitmek için biraz daha bekleyebileceği ifade ediliyor. 

• Mart ayı toplantısında ECB’nin 2021 büyüme beklentisi %3,9’dan %4’e yükseldi. 2022 için büyüme beklentisi %4,2’den 

%4,1’e çekilirken 2023 büyüme beklentisi %2,1’de korundu.  

• Enflasyon cephesinde ise ECB’nin 2021 yılı beklentisi %1,0’den %1,5’e yükseltildi. 2022 yılı için enflasyon beklentisi 

%1,1’den %1,2’ye yükseltilirken 2023 yılı için ise %1,4’te sabit tutuldu. 

Son olarak EURUSD paritesindeki teknik görünüme bakacak olursak: Pandeminin ilk etkilerinin ardından iyileşme 

sürecinde geride kalan Avrupa’nın son dönemde ivme kazanması ve açığı kapatmaya başlaması, euronun dolar karşısında 

değerlenmesini de beraberine getirmiş ve EURUSD paritesinin Mayıs ayında 1,2260 seviyeleri üzerini test etmesini sağlamıştı. 

Ancak Haziran ayı başından bu yana paritede nispeten daha zayıf bir seyrin etkili olduğunu görmekteyiz. Bültenimizin “Döviz & 

Emtia Analizleri” bölümünde EURUSD paritesinin günlük grafiği yer alıyor. Grafik üzerinden de görülebileceği üzere parite, 

geçtiğimiz hafta Perşembe günü 1,21 seviyesine doğru gerçekleştirdiği sert düşüş hareketi ile birlikte Nisan ayının başından bu 

yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı. Bu kırılma hareketi bize paritedeki yükseliş çabaların sınırlı kalabileceğinin 

ve önümüzdeki dönemde düşüş eğiliminin ön planda olabileceğinin sinyalini veriyor. Kırılan yükseliş kanalının alt çizgisine 

denk gelen 1,2230 seviyesinin yukarıda önemli bir direnç konumuna gelmiş olmasından dolayı teknik analiz bize paritenin bu 

seviye altında hareket etmeye devam etmesi durumunda geçen hafta oluşan düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde 1,21 

altına doğru sürebileceğinin sinyalini veriyor. (Geçtiğimiz hafta kırılan kanal bir yükseliş kanalı olduğundan dolayı eski kanal 

çizgisine denk gelen direnç seviyesi her gün daha yüksek bir seviyede oluşuyor. Hafta başında günlük bültenlerimizde 1,22 

olarak ifade ettiğimiz bu direncin mevcut durumda 1,2230 seviyesine denk geldiğini görmekteyiz.)  

• Teknik göstergelerin işaret ettiği üzere paritenin 1,2230 seviyesi altında kalmaya devam etmesi ve kanal kırılmasının 

yarattığı baskının sürmesi durumunda yükselişlerin sınırlı kalması ve önümüzdeki dönemde 1,21 seviyesi altının hedef 

haline gelmesi söz konusu olabilir.  

• Diğer yandan, teknik göstergelerin işaret ettiğinin aksine paritenin 1,2230 seviyesini aşması ve yeniden kanala giriş 

yapması durumunda yükseliş eğiliminin tekrardan ön plana çıkabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

• Bu noktada ECB’den gelecek olan sinyallerin paritedeki görünüm açısından belirleyici olacağını ifade edelim. ECB’den 

aktivitedeki iyileşmeye ve PEPP’de bir azaltıma gidilmesi durumunun değerlendirilebileceğine yönelik şahin açıklamalar 

gelmesi durumunda paritede yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkması beklenebilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TRY 

Dün gün içerisinde 89,83 seviyesine kadar gerilemesinin ardından akşam saatlerinde yönünü yukarı çeviren dolar endeksi, günü 

90,14 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün karışık bir seyir hakimken, Türk 

lirasının dolar karşısında %0,2’lik yükselişle üst sıralarda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte 8, 8,5675 seviyesine kadar gerileyen 

8,5777 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, günü 8,5881 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 382,93 

baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,60’a indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,5880 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90,20 seviyesinde hareket ettiği, 

ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,4790 seviyesinde bulunduğu görülüyor. Bu sabahki kotasyonlara baktığımızda gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde karışık bir seyrin olduğunu, TL’nin ise yatay bir seyirle (-%0,02) orta sıralarda yer aldığı görmekteyiz. 

Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY’nin kısa vadede 8,50 seviyesi üzerinde tutunabileceği ve 8,50 – 

8,75 bandında işlem görebileceğine ilişkin görüşümüzü korumaktayız. Yukarı yönlü hareketlerde 8,75 seviyesini takip edeceğiz. 

Bu seviyenin aşılması TL üzerindeki baskının artmasına neden olabilir.  

Bugün yurt içinde Nisan İşgücü İstatistikleri ile 28 Mayıs – 4 Haziran haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı, ABD Mayıs Ayı TÜFE ve ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları verileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek olan açıklamaların yanında aynı saatlerde 

açıklanacak olan ABD Mayıs ayı enflasyon verilerinin de dolar endeksindeki ve dolayısı ile gelişen ülke kurlarındaki görünüm 

açısından oldukça kritik olduğunu ifade edelim. ABD’de TÜFE’nin Mayıs ayında yıllık %4,7’lik bir artış kaydetmesi, Çekirdek TÜFE’nin 

ise yıllık %3,5 oranında yükselişi işaret etmesi bekleniyor. 
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EUR/USD 

Dün dolar endeksinde gözlemlenen dalgalı seyir paralelinde EURUSD paritesinde de benzer bir hareket takip edildi. Dolar 

endeksinin gün içerisinde yaşadığı düşüş eğilimi ile birlikte parite 1,2219 seviyesine kadar yükseldi. Ancak endeksin akşam 

saatlerinde yönünü yukarı çevirerek kayıplarını telafi etmesi, EURUSD paritesindeki kazançların korunamamasına neden oldu. 

Akşam saatlerinde 1,22 seviyesi üzerinden 1,2170 seviyesine doğru gerileyen parite, günü 1,2180 seviyesinden yatay kapattı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2170 seviyesinden işlem görüyor. Paritenin geçtiğimiz haftaki kanal kırılması 

hareketinin ardından teknik göstergeler aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ediyor.  Kırılan yükseliş kanalının alt çizgisine 

denk gelen 1,2230 seviyesinin yukarıda önemli bir direnç konumuna gelmiş olmasından dolayı teknik analiz bize paritenin bu 

seviye altında hareket etmeye devam etmesi durumunda geçen hafta oluşan düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde 1,21 

altına doğru sürebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak 1,2230 seviyesinin yukarı yönlü kırılması paritenin geçtiğimiz hafta aşağı 

yönlü kırdığı yükseliş kanalına yeniden giriş yapmasına neden olacağından ötürü yukarı yönlü hareketlerin tekrardan ön plana 

çıkmasına neden olabilir. Bu noktada, paritedeki görünüm açısından bugün ECB toplantısından gelecek olan sinyallerin ve 

ABD’de açıklanacak olan TÜFE verilerinin paritedeki görünüm açısından önemli olacağını ifade edelim.  ECB toplantısına ilişkin 

beklentileri ve senaryo analizlerini içeren yazımıza “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı, ABD Mayıs Ayı TÜFE ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri 

takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek olan açıklamaların yanında aynı saatlerde açıklanacak olan ABD Mayıs ayı 

enflasyon verilerinin de paritedeki görünüm açısından da oldukça kritik olduğunu ifade edelim. ABD’de TÜFE’nin Mayıs ayında 

yıllık %4,7’lik bir artış kaydetmesi, Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık %3,5 oranında yükselişi işaret etmesi bekleniyor. 
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XAU/USD 

Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin kalıcı olmaması ve endeksin gün içerisindeki kayıplarını akşam saatlerinde telafi etmesi, 

ons altında ABD 10 yıllıklarındaki düşüş çerçevesinde elde edilen kazançların korunamamasına neden oldu. Bununla birlikte 

altının ons fiyatı dün 1898,95$ seviyesine yükselmesinin ardından kazançlarını sildi. Akşam saatlerine doğru yönünü aşağı 

çeviren ve 1890$ altına inen ons altın, günü 1888,59$ seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1886,52$ seviyesinden işlem görüyor. Aşağıda grafik üzerinden de görülebileceği gibi 

ons altın kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında, yani kanal desteğinde hareket ediyor. Bu noktada söz konusu kanalın 

kırılıp kırılmayacağı, diğer bir deyişle ons altının kanal desteğine denk gelen 1880$ seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağı 

takip edilecek. Altının 1880$ üzerinde tutunması ve kanal içerisindeki hareketine devam etmesi durumunda mevcut 

seviyelerin kısa vadeli alım fırsatı sunması ve önümüzdeki dönemde 1880$ – 1940$ bandında bir hareket oluşması 

beklenebilir. Ancak bu noktada, ons altının yükseliş kanalının alt sınırına denk gelen 1880$ seviyesi altında bir günlük kapanış 

gerçekleştirmesi ve yükseliş kanalının aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğiliminin ön plana çıkabileceğini ifade 

etmemizde fayda var.  Bugün gerek ECB’den gelecek olan açıklamalar gerekse de ABD Mayıs TÜFE verileri değerli metallerde 

volatil bir seyrin oluşmasına neden olabilir. 

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı, ABD Mayıs Ayı TÜFE ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri 

takip edilecek. Saat 15:30’da açıklanacak olan ABD Mayıs ayı enflasyon verilerinin birçok parite ve emtia açısından önemli olduğu 

gibi değerli metallerdeki görünüm açısından da oldukça kritik olduğunu ifade edelim. ABD’de TÜFE’nin Mayıs ayında yıllık %4,7’lik 

bir artış kaydetmesi, Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık %3,5 oranında yükselişi işaret etmesi bekleniyor. 
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XAG/USD 

Dün gün içerisinde 28$ seviyesine kadar yükselen gümüş fiyatlarında yükseliş eğiliminin kalıcı olmadığını takip ettik. Dolar 

endeksindeki gün içi kayıpların akşam saatlerinde telafi edilmesi, gümüş fiyatlarının 28$ seviyesini aşamamasına neden 

oldu. Bununla birlikte 28$ seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren gümüş, akşam saatlerinde 27,80$ 

seviyesi altında kadar indi ve günü 27,78$ seviyesinden tamamladı.   

Gümüş bu sabah saatlerinde 27,70$ seviyesinde hareket ediyor. Hatırlanacağı üzere gümüş fiyatları geçtiğimiz hafta 

içerisinde Mart ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmıştı. Kanal kırılması hareketi aşağıdaki grafik 

üzerinden görülebilir. Eski kanal çizgisine denk gelen 28,25$ seviyesi yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç teşkil 

ettiğinden ötürü gümüş fiyatlarının kısa vadede bu seviye altında işlem görmesini beklemekteyiz. Teknik göstergeler gümüş 

fiyatlarının kısa vadede 27 – 28,25$ bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ara destek seviyeleri olarak ise 27,50$ 

ve 27,15$ desteklerini izleyeceğiz. Bu noktada fiyatların 27$ seviyesi altına sarkması durumunda satış baskısının hız 

kazanabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı, ABD Mayıs Ayı TÜFE ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri 

takip edilecek. Saat 15:30’da açıklanacak olan ABD Mayıs ayı enflasyon verilerinin birçok parite ve emtia açısından önemli 

olduğu gibi değerli metallerdeki görünüm açısından da oldukça kritik olduğunu ifade edelim. ABD’de TÜFE’nin Mayıs ayında 

yıllık %4,7’lik bir artış kaydetmesi, Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık %3,5 oranında yükselişi işaret etmesi bekleniyor. 
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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 

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


