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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında görülen hızlı yükseliş nedeniyle dün global piyasalarda panik havasının 

güçlendiğini ve riskli varlıklardaki satışların hızlandığını gördük. ABD’de endeksler günü sert düşüşlerle tamamlarken, 

Dow Jones endeksi teknik olarak ayı piyasasına girdi. Avrupa borsaları da İtalya hariç günü düşüşle tamamladı. 

▪ Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi (küresel salgın) ilan etti. İki hafta içinde, Çin dışında koronavirüs vaka 

sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, koronavirüs 

için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen “pandemi” kararını açıkladı. 

▪ Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs salgınını pandemi olarak nitelendirmesiyle birlikte küresel piyasalardaki piyasa 

risk algısının önemli ölçüde bozulmuş olduğunu görüyoruz. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında %4’ün üzerinde 

kayıplar görülürken, ABD vadelilerinde ise kayıpların %5’in üzerine ulaştığı görülüyor. Gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir seyir söz konusuyken, USDTRY paritesinin 6,20 seviyesi üzerine ulaşmış olduğunu ve Türkiye 5 

yıllı CDS priminin dün itibarıyla 434 seviyesi üzerine yükselmiş görüyoruz.  

▪ Dün gün içerisinde kayıplarını telafi etmeye devam ve 96,60 seviyesi üzerine kadar yükselen dolar endeksi, Asya 

seansında kazançlarının bir kısmını silerek 96,10 seviyesine doğru geriledi. Dün 1670 seviyesi üzerine yükselen ons 

altın fiyatları ise Asya seansında dolar endeksi ile birlikte kazançlarının bir kısmını silerek 1630 – 1635 bandına 

geriledi. Ons altın ve dolar endeksindeki korelasyon, güvenli liman talebinde görülen artış ile birlikte pozitif kalmaya 

devam ediyor.  

▪ ABD Şubat ayı TÜFE verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aylık TÜFE %0’lık beklentinin üzerinde gelerek 

%0,1 olarak gerçekleşirken, çekirdek TÜFE’deki aylık artış ise beklentiler dahilinde %0,2 oldu. Yıllık TÜFE artışı %2,3 ile 

%2,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gelirken, çekirdek TÜFE’deki yıllık artış %2,4 ile %2,3 olan beklentiyi aştı.  

▪ İngiltere Merkez Bankası dün, Salı günü düzenlediği özel toplantı sonucunda oy birliği ile faizleri 50 baz puan aşağı 

çekerek %0,75’ten %0,25’e indirdiğini açıkladı.  Bankanın resmi toplantı tarifi 26 Mart’tı. Bankanın kararı sonrasında 

sterlin sert bir şekilde değer kaybederken, GBPUSD paritesi 1,2930 seviyesinden 1,2830 seviyesine kadar indi. Ancak 

sterlinde görülen bu düşüş kalıcı olmadı ve GBPUSD paritesi kısa süre içerisinde kayıplarını telafi ederek yeniden 

1,2950 seviyesine doğru yükselişe geçti. 

▪ Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Mart ayı toplantı kararı bugün saat 15:45’te açıklanacak. Kararın ardından saat 

16:30’da ise Başkan Lagarde’ın konuşması gerçekleşecek. ECB toplantısına ilişkin detaylı analizimizi “Makroekonomik 

Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  

Gelişmiş 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 Sanayi Üretimi 13:00 %1,5 -%2,1 

 
Euro Bölgesi Ocak Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 13:00 -%2,9 -%4,1 

 
ABD Şubat Ayı Aylık ÜFE 15:30 -%0,1 %0,5 

 
ABD Şubat Ayı Aylık Çekirdek ÜFE 15:30 %0,1 %0,5 

 
ABD Şubat Ayı Şubat ÜFE 15:30 %1,8 %2,1 

 
ABD Şubat Ayı Şubat Çekirdek ÜFE 15:30 %1,7 %1,7 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 220K 216K 

 
Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı 15:45   

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın Konuşması 16:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

İngiltere Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) dün, Salı günü düzenlediği özel toplantı sonucunda oy birliği ile faizleri 50 baz puan 

aşağı çekerek %0,75’ten %0,25’e indirdiğini açıkladı.  Bankanın resmi toplantı tarifi 26 Mart’tı. Fed’in geçtiğimiz hafta Salı 

günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ve sürpriz faiz indiriminin küresel merkez bankaları için bir öncü hareket niteliğinde 

olup olmayacağı son dönemin en fazla tartışılan konuları arasındaydı. Dün itibarıyla İngiltere Merkez Bankası da bu döngüye 

katılmış oldu.  

BOE Başkanı Carney, kararın ardından yaptığı açıklamada salgının hem arz hem de talebi olumsuz etkileyeceğini ifade 

ederken, virüsün etkisinin keskin ancak geçici olacağını söyledi. Carney, koronavirüsün tedarik zincirlerini ve şirketlerin 

nakit akışlarını vurabileceğini ve mevcut durumun 2008 krizinin farklı bir şekli olduğunu belirtti. Bankanın daha fazla politika 

alanı olduğunun altını çizen Carney, faizin sıfırın üstünde kalacak şekilde %0,25’in altına çekebilecek yerleri olduğunu belirtti. 

Son olarak Bankanın İngiltere ekonomisi ve finansal sistemi destelemek için gerekli tüm ek adımları atacağını ifade eden 

Carney, koronavirüs kaynaklı bozulmanın geçici olacağını vurguladı. 

• Bankanın kararı sonrasında sterlin sert bir şekilde değer kaybederken, GBPUSD paritesi 1,2930 seviyesinden 1,2830 

seviyesine kadar indi. Ancak sterlinde görülen bu düşüş kalıcı olmadı ve GBPUSD paritesi kısa süre içerisinde kayıplarını 

telafi ederek yeniden 1,2950 seviyesine doğru yükselişe geçti. 

• GBPTRY ise karar sonrasında 7,95 seviyesinden 7,8850’ye gerilese de bu cephedeki düşüş de kalıcı olamadı. GBPPTRY 

paritesi kısa süre içerisinde kayıplarını silerek 8 seviyesine doğru yükselişe geçti.  

Bankanın kararının ardından İngiltere Maliye Bakanı Sunak, koronavirüs riskine karşı ülke ekonomisinin desteklenmesi 

için 30 milyar sterlinlik teşvik paketi açıkladı. Sunak ayrıca İngiltere’nin altyapısı için gelecek 5 yıl içerisinde 170 milyar 

sterlinlik yatırım planlandığını hatırlattı. Sunak, sağlık sektörüne maliyeti ne olursa olsun yatırım yapılmaya devam edileceğinin 

altını çizdi ve sağlık sisteminin acilen desteklenmesi için ek 5 milyar sterlinlik bir katkı sunulacağını belirtti. Bakan Sunak, 

perakende, konaklama gibi sektörlerde toplam değeri 51 bin sterlinin altında olan şirketlerin işletme vergisinden muaf 

tutulacağın kaydetti. Toplam istihdamı 250 kişinin altında olan şirketlerin 2 haftaya kadar olan hastalık izin ücretlerinin 

hükümet tarafından şirketlere geri ödeneceğini de söyledi. 

Avrupa Merkez Bankasının toplantı kararı 15:45’te açıklanacak 

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Mart ayı toplantı kararı bugün saat 15:45’te açıklanacak. Kararın ardından saat 

16:30’da ise Başkan Lagarde’ın konuşması gerçekleşecek.  

Fed’in geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ve sürpriz faiz indiriminin küresel merkez 

bankaları için öncü bir hareket niteliğinde olup olmayacağı son dönemin en fazla tartışılan konuları arasında yer aldı. 

Son olarak İngiltere Merkez Bankası’nın da dün 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi sonrasında gözler ECB’den gelecek 

olan hamleye çevrildi. Yurt dışı basında yer alan haber akışlarında, ECB Başkanı Lagarde’ın Salı günü Avrupa Birliği liderleri ile 

telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede bugünkü toplantıda tüm araçları gözden geçireceklerini ve bunların arasında özellikle 

ucuz fonlama sağlama ve kredilerin kurumasını önlemeye yönelik adımların ön planda olacağını ifade ettiği kaydedildi. 

• Hatırlayacağımız üzere ECB Ocak ayı toplantısı sonucunda faizlerde bir değişikliğe gitmemiş ve -%0,5 olan mevduat 

faizini korumuştu. Bunun yanında Banka, beklendiği üzere 2003'ten bu yana ilk kez stratejik gözden geçirmeye 

gideceğini duyurdu. Düşük faizlerin kendisini kaygılandırdığını ifade eden Lagarde, gözden geçirmede düşük faizlerin 

ekonomilerdeki yan etkilerini değerlendireceklerini bildirdi. Lagarde, yeni strateji tanımlanana kadar mevcut hedef ve 

stratejiye bağlı olduklarını vurgulayarak, "Bankanın yeni stratejisi üzerinde Kasım-Aralık gibi anlaşabileceğimizi 

umuyorum." açıklamasında bulunmuştu. 
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ECB Başkanı Lagarde’ın bugünkü toplantıda maliye politikasına duyulan ihtiyaca yeniden ve daha güçlü bir şekilde 

vurgu yaparak hükümetlere harcamalarını artırmaları için çağrıda bulunması ve piyasalara ek likidite sağlamak için bir 

takım önlem paketleri açıklaması bekleniyor. Piyasadaki faiz indirimine ilişkin beklentilerin ise değişkenlik gösterdiğini 

görüyoruz. Öyle ki Reuters ve Bloomberg anketleri piyasa katılımcılarının ECB’nin bugünkü toplantısından bir faiz indirimi 

beklemediklerini ortaya koyuyor. Ancak opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda ise piyasada 10 baz 

puanlık bir indiriminin fiyatlanmakta olduğu görülüyor. Mevcut fiyatlamalar piyasaların ECB’nin -%0,5 olan mevduat faizini -

%0,6’ya indirmesini beklediğini ortaya koyuyor. Ancak bu noktada ECB’nin faiz indirimi konusunda fazla bir manevra alanı 

olmadığını belirtmek gerekir. Dolayısı ile faiz indiriminden ziyade; kredilerin güçlendirilmesi, tahvil alımını artırma, teminat 

kurallarında esnekliğe gitme ve şirketlerin banka kredilerinin uzatılması gibi önlemlerin piyasalar tarafından daha olumlu 

karşılanabileceği ifade diliyor. Diğer yandan, ECB tarafından açıklanacak olan projeksiyonlarda da özellikle büyüme 

tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlara gidilmesi bekleniyor. Ancak, üyelerin tahminlerini iki hafta önce tamamlanmış olması ve 

bu nedenle projeksiyonların son dönemdeki gelişmeleri yansıtmaması nedeniyle piyasalar üzerinde her zamankinden daha az 

etili olabileceği ifade ediliyor. 

• Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, piyasadaki anketler katılımcıların ECB’nin bu toplantıda faiz indirimine 

gitmeyeceği yönünde bir konsensüs oluşturmuş olduklarını ortaya koyuyor. Ancak mevcut durumda piyasada 10 baz 

puanlık bir indirim fiyatlanıyor. Dolayısı ile bugünkü toplantıda ECB’nin hali hazırda -%0,5 seviyesinde bulunan 

mevduat faizinde bir indirime gidip gitmeyeceği takip edilecek. Burada parasal aktarım mekanizmasının da önemli 

arızalar gösterdiği Euro bölgesinde para politikası çerçevesinde yapılacakların oldukça sınırlı olduğunu belirtmemizde 

fayda var. 

• Faiz indirimi dışında ECB’nin alabileceği önlemler arasında tahvil alım programında artırıma gitme seçeneği yer alıyor. 

ECB’nin aylık 20 milyar euro tutarındaki tahvil alım programını 30 – 40 milyar euroya kadar çıkarılabileceği ve şirket 

tahvili alımlarını artırarak özellikle KOBİ’lere yönelik kredi koşullarını genişletebileceği ifade ediliyor. 

• Diğer yandan yeni bir TLTRO (Hedeflenmiş uzun dönemli refinansman operasyonları) programı ile koronavirüsten 

etkilenen sektörlere ve şirketlere ucuz kredi imkanı sunulması da  ECB’den beklenen hamleler arasında yer alıyor..    

• Bu önemlerin yanı sıra, ECB’nin bankaların fon karşılığı verdikleri teminatlarda kuralları gevşetebileceği ifade ediliyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında görülen hızlı yükseliş nedeniyle dün global piyasalarda panik havası güçlenirken, 

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü pandemi (küresel salgın) ilan etmesi sonrasında riskli varlıklardaki satışın hızlandığı 

görüldü. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısı hızlanırken, USDTRY paritesinin 6,2174 

seviyesine kadar yükseldiğini ve yeniden 6,20 seviyesi üzerine yerleştiğini gördük.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,2160 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satıcılı seyir 

devam ederken, dolar endeksi 96,35 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 435,28’e yükselerek Ağustos 

ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmanmış durumda. Dolayısı ile piyasalardaki düşük risk iştahı ortamının sürdüğünü 

görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda: Dünkü sert yükselişin ardından USDTRY paritesindeki kısa vadeli işlem aralığı hedefimizi 

6,15 – 6,25 bandına taşımış bulunuyoruz. Bu noktada, 6,26 seviyesinin oldukça önemli bir direnç teşkil ettiğini belirtmemizde 

fayda var. Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda kurdaki yükseliş hareketi 6,30 seviyesine doğru hız kazanabilir. Dolayısı ile 

kurun kısa vadede 6,15 – 6,25 seviyeleri arasında hareket etmesini eklemekte birlikte 6,26 direncinin de yakından takip 

edilmesini öneriyoruz. 

Bugün yurt içi piyasalarda 2 – 6 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD’den gelecek olan Şubat ayı ÜFE verileri ve en önemlisi bugün 

Türkiye saatiyle 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı takip edilecek. 
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EUR/USD 

Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı endişelerin sürmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan arz şoku ile birlikte EURUSD paritesi bu 

hafta piyasa açılışında 1,15’e doğru sert bir yükseliş kaydetmişti. Ancak 1,15 seviyesinin aşılamaması ile birlikte paritenin 

kazançlarının bir kısmını geri verdiğini ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme ile birlikte dün itibarıyla 1,1258 seviyesine 

kadar indiğini gördük.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1295 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından 

bugün Avrupa Merkez Bankasından gelecek olan adımlar son derece belirleyici olacak. Genel görünüm itibarıyla baktığımızda- 

ise: piyasalardaki düşük faiz ortamı ve Fed’in 18 Mart’taki toplantısında en az 75 baz puanlık bir indirime daha gideceğine ilişkin 

mevcut piyasa fiyatlaması da göz önünde bulundurulduğunda, EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin sınırlı kalması söz konusu 

olabilir. Teknik göstergelerin de bu doğrultuda sinyaller ürettiği görülüyor. Aşağıdaki Grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere, 

EURUSD paritesi uzun vadeli düşüş kanalını geçtiğimiz hafta itibarıyla yukarı yönlü kırmış durumda. Bu noktada paritede 

önümüzdeki dönemde 1,11 seviyesi altında kalıcı bir seyir görmeyi beklemiyoruz ve bu seviyeye doğru oluşabilecek geri çekilme 

hareketlerinin alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. 

Bugün Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD’den gelecek olan Şubat ayı ÜFE verileri ve en önemlisi bugün Türkiye 

saatiyle 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı takip edilecek. 
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XAU/USD 

Koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında görülen hızlı yükseliş nedeniyle dün global piyasalarda panik havasının güçlendiğini 

ve riskli varlıklardaki satışların hızlandığını gördük. Bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün 

koronavirüs salgınını pandemi olarak nitelendirmeye başladığını açıklaması ile birlikte risk algısındaki bozulmanın hızlandığını 

gördük. Bununla birlikte ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1670 seviyesi üzerine yükselmesinin ardından Asya seansında 

kazançlarının bir kısmını silerek 1630 – 1635 bandına geriledi. Ons altın ve dolar endeksindeki korelasyon, güvenli liman 

talebinde görülen artış ile birlikte pozitif kalmaya devam ediyor. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1663,50 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda dönem dönem iyileşen risk iştahı ve 

sert satışların ardından kısa vadeli de olsa istikrar kazanan küresel piyasalar ile birlikte ons altının da satış baskılarına maruz 

kaldığını görüyoruz. Ancak piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin sürdüğünü ve güvenli limanlara olan talebin güçlü kalmaya 

devam ettiğini görüyoruz. Koronavirüs salgınına ilişkin artmakta olan endişeler ve küresel büyümeye yönelik gittikçe kötüleşen 

beklentiler, ons altında piyasalardaki kısa vadeli iyileşme dönemlerinde oluşan geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı 

kalmaya devam etmesine neden olabilir. Teknik göstergelerin ürettiği sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 

1620 – 1640 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Önümüzdeki döneme ilişkin ise, mevcut düşük risk iştahı 

ortamının devam etmesi durumunda fiyatların 1650 seviyesi altındaki seyrinin kalıcı olmayabileceği görüşündeyiz. 

Bugün Euro Bölgesi Ocak Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD’den gelecek olan Şubat ayı ÜFE verileri ve en önemlisi bugün Türkiye 

saatiyle 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı 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 2.882 %4,9 -%4,0 -%14,2 -%4,0 -%10,8

DAX 10.475 -%1,4 -%12,6 -%23,1 -%15,2 -%20,9

FTSE 5.960 -%0,1 -%11,3 -%20,5 -%18,8 -%21,0

Nikkei 19.867 -%1,4 -%7,1 -%17,3 -%9,3 -%17,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101.063 -%2,4 -%9,1 -%15,6 -%0,8 -%11,7

Çin 2.997 %0,3 -%0,2 %3,6 -%0,1 -%1,4

Hindistan 35.635 %0,2 -%7,5 -%12,8 -%3,8 -%13,4

Endonezya 5.221 %0,0 -%7,6 -%12,3 -%18,2 -%17,1

Rusya 2.499 -%8,1 -%9,6 -%19,3 -%11,3 -%18,0

Brezilya 92.215 %7,1 -%12,6 -%20,1 -%10,9 -%20,3

Meksika 39.565 %2,2 -%6,8 -%12,1 -%7,4 -%9,1

Güney Afrika 49.466 %1,3 -%6,6 -%13,2 -%12,1 -%13,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 47 -%13,1 %28,5 %214,5 %211,2 %243,3

EM VIX 40 -%17,1 %21,9 %115,8 %126,1 %132,1

MOVE 124 -%24,4 %20,2 %81,6 %61,1 %112,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,1574 %0,2 %0,8 %2,4 %6,7 %3,5

Brezilya 4,6428 -%1,7 %3,0 %7,3 %13,8 %15,2

Güney Afrika 15,9432 -%0,9 %3,5 %6,4 %8,9 %13,9

Çin 6,9581 %0,2 -%0,1 -%0,4 -%2,2 -%0,1

Hindistan 74,085 %0,4 %1,9 %3,7 %3,3 %3,8

Endonezya 14352 -%0,3 %0,5 %4,7 %2,1 %3,5

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,0 24,0 -109,6 33,3

Brezilya 189,7 -14,4 92,6 11,7 -9,5 65,0

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 -8,1 -5,0 14,7

Endonezya 126,1 -13,4 50,1 25,4 -5,0 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 -2,4 -30,8 75,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,6 -0,3 -0,6 0,5 -4,4 -0,7

Brezilya %7,0 -0,1 0,4 0,5 -0,3 -3,2

Hindistan %6,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5

Endonezya %7,0 -0,1 0,2 0,4 -0,3 -0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,2 -0,33 0,19 0,44 -0,97 0,12

Brezilya %3,2 -0,04 0,19 -0,13 -0,60 -0,50

Güney Afrika %4,3 -0,05 0,69 0,60 a.d. 0,47

Endonezya %2,5 -0,10 -0,07 -0,16 -0,30 -0,39

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 37,22 %8,3 -%28,2 -%30,1 -%40,3 -%43,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 34,36 %10,4 -%27,2 -%30,7 -%40,1 -%43,7

Altın - USD / oz 1660,3 -%0,9 %1,0 %5,4 %11,2 %9,0

Gümüş - USD / t oz. 16,906 -%0,6 -%1,3 -%4,9 -%6,3 -%5,7

Commodity Bureau Index 396,01 %0,2 -%0,8 -%1,4 %3,2 -%1,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

(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

(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: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - 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

(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

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


