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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşme ile heyetler 

arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin 120 saat içinde 

güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara verileceğini ama bunun bir ateşkes olmadığını belirtti. 

Ateşkesin ancak iki meşru taraf arasında yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, zaten operasyonun hedefi olan 

teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara verildiğini belirtti. 

▪ Açıklamalarının ardından Türk lirası dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kazandı ve USDTRY paritesi 5,9315 

seviyesinden 5,8108 seviyesine gerileyerek yaklaşık son 10 günün en düşük seviyesine indi. 

▪ İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Londra ve Brüksel'in yeni bir 

Brexit anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Anlaşmanın Başbakan Borris Johnson'ın çoğunluğa sahip 

olmadığı İngiltere Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. İngiltere Parlamentosu yarın, AB ile üzerinde anlaşılan 

Brexit anlaşmasını oylamak üzere toplanacak. 

▪ AB ile İngiltere’nin Brexit konusunda anlaştığı haberi sonrasında, AB ekonomisi için en büyük risklerin başında gelen 

Brexit sorununa ilişkin endişelerin büyük ölçüde azalması ile euro ve sterlin sert bir şekilde değer kazanırken, dolar 

endeksinin sert satış baskılarına maruz kalarak 98,40 seviyesinden 97,50 seviyesine gerilediğini gördük. Bununla 

birlikte EURUSD paritesi 1,1140 seviyesini test ederken, GBPUSD paritesi 1,2987 seviyesi ile Mayıs ortasından bu yana 

en yüksek seviyesine çıktı. Küresel hisse sentlerinde primlenmeler görülürken, artan risk iştahı ile birlikte Avrupa tahvil 

faizlerindeki önemli yükselişler kaydedildi. Almanya 10 yıllık tahvil faizi son 3 ayın zirvesine yükseldi. 

▪ ABD'de sanayi üretimi zayıf küresel talep ve ticaret savaşlarının etkisiyle 5 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. 

Sanayi üretimi Eylül ayında %0,4 düşüş kaydederek, %0,2’lik düşüşü işaret eden piyasa beklentisinden daha olumsuz 

bir yeri işaret etti. Kapasite kullanım oranı %77,9'dan %77,5'e geriledi. Beklenti %77,7'ydi. 

▪ Çin’de GSYİH 3Ç19’da (Haziran – Eylül döneminde) yıllık bazda %6,1’lik beklentinin hafif altında kalarak %6 artış 

gösterdi. Bu 1990'lardan bu yana en düşük büyüme hızını işaret ediyor. Ancak, mevcut senkronize yavaşlama 

ortamında dahi yılbaşından bu yana görülen yıllık bazda yıllık %6,2 büyüme hükümetin 2019 yılı için öngördüğü %6 - 

%6,5’lik hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor. 

▪ 4-11 Ekim haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 0,7 milyar dolar azalış yaşandı (parite etkisinden arındırılmış 

rakamlar). Azalışın hanehalkı kaynaklı olduğu görülüyor. (0,7 milyar dolar azalış) Kurumlar DTH’ında ise önemli bir 

değişim görülmüyor. Geçen senenin Ağustos ayı ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 28 milyar dolar 

civarında.        

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 

 
ABD Eylül Ayı Conference Board Öncü Gösterge 17:00 %0 %0 

 
Kansas Fed Başkanı George’un Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 17:05   

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 18:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için 

harekata ara verildiğini belirtti  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşme ile heyetler 

arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli 

bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara verileceğini ama bunun bir ateşkes olmadığını belirtti. Ateşkesin ancak iki 

meşru taraf arasında yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması 

için harekata ara verildiğini belirtti. Güvenli bölgeden terör unsurları tamamen çıkması sonrasında ancak harekatın 

durdurulabileceği belirtildi. Görüşme sonrasında ABD Başkan Yardımcısı Pence de ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde basın 

toplantısı düzenledi. Pence YPG'nin kendilerine söz konusu bölgeden çıkma güvencesi verdiğini belirtirken, Türkiye'ye yönelik 

ekonomik yaptırımlara ilişkin olarak 120 günlük sürede yeni yaptırım olmayacağını, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı anlaşma 

sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımların da kaldırılacağını belirtti. Türkiye ve ABD dünkü toplantı sonrasında Kuzeydoğu 

Suriye’ye ilişkin bir ortak yazılı açıklamada da bulundu.   

AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı  

İngitere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Londra ve Brüksel'in yeni bir 

Brexit anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir 

anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker 

ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi. 

• AB ile İngiltere’nin Brexit konusunda anlaştığı haberi sonrasında, AB ekonomisi için en büyük risklerin başında gelen 

Brexit sorununa ilişkin endişelerin büyük ölçüde azalması ile euro ve sterlin sert bir şekilde değer kazanırken, dolar 

endeksinin sert satış baskılarına maruz kalarak 98,40 seviyesinden 97,50 seviyesine gerilediğini gördük. 

• Bununla birlikte EURUSD paritesi 1,1140 seviyesini test ederken, GBPUSD paritesi 1,2987 seviyesi ile Mayıs ortasından 

bu yana en yüksek seviyesine çıktı.  

• Küresel hisse sentlerinde primlenmeler görülürken, artan risk iştahı ile birlikte Avrupa tahvil faizlerindeki önemli 

yükselişler kaydedildi. Almanya 10 yıllık tahvil faizi son 3 ayın zirvesine yükseldi.  

Anlaşmanın Başbakan Borris Johnson'ın çoğunluğa sahip olmadığı İngiltere Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. 

İngiltere Parlamentosu yarın, AB ile üzerinde anlaşılan Brexit anlaşmasını oylamak üzere toplanacak. İngiltere Parlamentosunun 

Cumartesi günü mesai yapması tarihte pek rastlanılan bir durum değil. İngiltere Parlamentosu, son 80 yılda dördüncü defa bir 

Cumartesi günü toplanıyor olacak.  Muhafazakâr Parti üyeleri, Cumartesi günkü oylamada, İşçi Partisinden Theresa May’e Brexit 

sürecinde destek veren 40 millet vekilinin vereceği oylar konusunda umutlu olduklarını belirtiyor. İşçi Partisindeki 40 millet 

vekilinin 12’sinin anlaşmayı kabul etme yönünde oy vermesi durumunda anlaşmanın İngiltere Parlamentosundan geçeceği ifade 

ediliyor. 

Bu noktada, anlaşmanın parlamentodan geçip geçmeyeceğine yönelik bir belirsizlik söz konusu, zira birçok partiden 

şimdiden ret sesleri yükselmeye başladı. Johnson'ın anlaşmayı onaylatabilmesi için Kuzey İrlanda’nın Demokrat Birlik Partisinin 

desteğine ihtiyacı var ancak daha önce anlaşmayı onaylamayacaklarını açıklayan bu parti, dün de bu duruşlarının değişmediğini 

söyledi. Yalnızca Demokrat Birlik Partisi de değil, bunun yanında Brexit Partisi, Liberal Demokratlar ve Muhafazakar partinin 

kendilerinden destek umduğu İşçi Partisi de bunun bir Brexit anlaşması olarak kabul edilemeyeceğini belirten açıklamalarda 

bulundular. Öyle ki İşçi Partisi Lideri Corbyn “Bu, Theresa May’in Avam Kamarasında 3 defa üst üste reddedilen anlaşmasından 

bile daha kötü” açıklamasında bulundu. Dolayısı ile yarı İngiltere Parlamentosunda gerçekleştirilecek oylama büyük önem taşıyor. 

Anlaşmanın parlamentodan geçememesi durumunda Johnson’ın AB’den 3 aylık erteleme talebinde bulunması gerekecek.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşme ile heyetler arası 

görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden 

çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara verileceğini ama bunun bir ateşkes olmadığını belirtti. Ateşkesin ancak iki meşru 

taraf arasında yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için 

harekata ara verildiğini belirtti. Bu açıklamaların ardından Türk lirası dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kazandı ve USDTRY 

paritesi 5,9315 seviyesinden 5,8108 seviyesine gerileyerek yaklaşık son 10 günün en düşük seviyesine indi. 

USDTRY paritesinin 5,9350 – 5,94 bandına kadar yükselmesini beklediğimizi, ancak bu aralığın önemli bir direnç teşkil etmesi 

nedeniyle kurda bu bant yakınlardan aşağı yönlü bir düzeltme hareketini oluşabileceğini bültenlerimizde sıklıkla ifade 

ediyorduk. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, 5,9350 – 5,94 bandından (Mayıs – Ağustos ayları arasında 

yaşanan düşüş hareketinin %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi) beklediğimiz geri çekilmeyi gerçekleştiren USDTRY paritesi, bu 

sabah saatlerinde 5,8045 seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada kurun, TL varlıklarına yönelik olumlu risk algısının devam 

ediyor olması ile birlikte, mevcut düşüş hareketini 5,80 seviyesi altına doğru devam etmesini beklemekteyiz. USDTRY 

paritesinin bugün içerisinde 5,75 – 5,85 seviyeleri arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Ekim Beklenti Anketi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Eylül Ayı Conference Board Öncü 

Gösterge, Kansas Fed Başkanı George’un Konuşması (FOMC’de oy sahibi) ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması 

(FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.  
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EUR/USD 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Londra ve Brüksel'in yeni bir Brexit 

anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Anlaşmanın Başbakan Borris Johnson'ın çoğunluğa sahip olmadığı 

İngiltere Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. İngiltere Parlamentosu yarın, AB ile üzerinde anlaşılan Brexit anlaşmasını 

oylamak üzere toplanacak. AB ile İngiltere’nin Brexit konusunda anlaştığı haberi sonrasında, AB ekonomisi için en büyük 

risklerin başında gelen Brexit sorununa ilişkin endişelerin büyük ölçüde azalması ile euro ve sterlin sert bir şekilde değer 

kazanırken, EURUSD paritesi 1,1140 seviyesini test etti.  

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinde 1,1140 seviyesinin önemli bir direnç teşkil ettiğini ve bu seviye üzerinde bir 

hareket görmeyi beklemediğimizi ifade etmiştik. Beklediğimiz üzere 1,1140 seviyesini test etmesininim ardından yönünü bir 

şekilde aşağı çeviren EURUSD paritesi, Asya seansı boyunca 1,11 – 1,1130 seviyeleri arasında dalgalandı. Kısa vadeli trend ve 

momentum göstergeleri, EURUSD paritesinin bugün kısa vadede 1,1070 – 1,1140 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin 

sinyalini veriyor.  

ABD Eylül Ayı Conference Board Öncü Gösterge, Kansas Fed Başkanı George’un Konuşması (FOMC’de oy sahibi) ve Fed 

Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.  
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XAU/USD 

AB ile İngiltere’nin Brexit konusunda anlaştığı haberi sonrasında, AB ekonomisi için en büyük risklerin başında gelen Brexit 

sorununa ilişkin endişelerin büyük ölçüde azalması ile euro ve sterlin sert bir şekilde değer kazanırken, dolar endeksinin sert satış 

baskılarına maruz kalarak 98,40 seviyesinden 97,50 seviyesine gerilediğini gördük. Dolar endeksindeki sert düşüş ile birlikte 1483 

seviyesinden 1497 seviyesi üzerine yükselen ons altın, Asya seansı boyunca 1490 – 1495 seviyeleri arasında dalgalandı.   

Ons altın fiyatları, bu sabah saatlerinde 1492 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, kırılan kanal 

çizgisinin direnç görevi gördüğünü altında bir “Return Move” formasyonu oluşmuş olduğunu (aşağıdaki grafik üzerinden 

görülebilir) ve söz konusu formasyonun altında kısa vadede 1460 seviyesine doğru bir düşüş eğilimi yaşanabileceğine işaret 

ettiğini belirtmiştik. Beklediğimiz üzere aşağı yönlü bir eğilim gösteren ve 1480 seviyesi altına gerileyen ons altında, genel 

görünüm itibarıyla geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceği beklentimizi koruyoruz. Küresel büyüme endişelerinin tırmandığı 

ve merkez bankalarının yüzlerini yeniden gevşeme politikalarına döndüğü mevcut ortamda, piyasalardaki güvenli liman talebinin 

sürebileceği görüşendeyiz. Bununla birlikte piyasalarda devam etmesini beklediğimiz güvenli liman arayışı ile birlikte altın 

fiyatlarının orta – uzun vadede yeniden 1550 seviyesi üzerini hedef almasını bekliyoruz.  

ABD Eylül Ayı Conference Board Öncü Gösterge, Kansas Fed Başkanı George’un Konuşması (FOMC’de oy sahibi) ve Fed 

Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 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 2.998 %0,3 %2,0 -%0,3 %3,2 %19,6

DAX 12.655 -%0,1 %4,0 %2,1 %3,5 %19,9

FTSE 7.182 %0,2 -%0,1 -%1,8 -%3,7 %6,8

Nikkei 22.452 %0,1 %4,3 %2,4 %1,8 %12,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94.896 %0,8 -%3,9 -%6,9 -%2,1 %4,0

Çin 2.977 -%0,6 -%0,5 -%0,9 -%8,9 %18,7

Hindistan 39.052 %0,1 %2,5 %6,9 -%0,1 %8,4

Endonezya 6.181 %0,2 %1,4 -%1,3 -%4,8 %0,0

Rusya 2.749 %0,2 %1,0 -%2,5 %7,3 %16,0

Brezilya 105.016 -%0,4 %3,1 %0,5 %11,0 %19,5

Meksika 43.480 -%0,1 %1,3 %1,0 -%4,5 %4,4

Güney Afrika 55.993 -%0,2 %1,7 -%0,4 -%5,5 %6,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %0,8 -%21,5 -%4,5 %9,4 -%45,8

EM VIX 16 %0,0 -%16,3 -%5,8 %4,9 -%35,6

MOVE 78 -%2,6 -%1,7 -%9,3 %61,3 %17,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8312 -%0,9 -%0,1 %2,3 %1,5 %10,2

Brezilya 4,1641 %0,2 %1,4 %2,1 %5,7 %7,5

Güney Afrika 14,8333 -%0,7 -%1,4 %0,8 %6,0 %3,4

Çin 7,0775 -%0,2 -%0,5 -%0,2 %5,8 a.d.

Hindistan 71,1687 -%0,4 %0,1 -%0,9 a.d. %2,0

Endonezya 14155 -%0,1 %0,0 %0,4 a.d. -%1,6

CDS *

Türkiye 390,1 -13,3 2,7 19,1 -44,4 22,3

Brezilya 131,1 -1,4 -5,5 15,4 -41,9 2,4

Güney Afrika 182,1 -4,9 -8,6 24,1 -20,2 -8,8

Endonezya 84,7 -1,0 -6,0 a.d. a.d. 9,1

Rusya 76,1 -4,0 -8,0 11,9 -23,2 -4,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15,4 -0,3 0,8 0,3 -1,7 -1,0

Brezilya %6,6 -0,1 -0,3 -0,6 -2,4 -3,7

Hindistan %6,5 0,0 0,0 -0,2 a.d. -0,9

Endonezya %7,2 0,0 -0,1 -0,1 a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,1 -0,07 0,02 -0,02 -0,49 a.d.

Brezilya %3,9 0,00 0,00 0,04 -1,43 -1,27

Güney Afrika %4,0 0,01 -0,01 0,12 -1,07 -1,10

Endonezya %2,9 0,02 0,06 -0,01 a.d. -1,64

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 59,91 %0,8 %1,4 -%7,2 -%16,4 %11,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 53,93 %1,1 %0,7 -%9,1 -%15,4 %18,8

Altın - USD / oz 1492,3 %0,3 -%0,2 -%1,0 %17,3 %16,5

Gümüş - USD / t oz. 17,612 %1,1 %0,1 -%2,2 %17,9 %13,3

Commodity Bureau Index 394,47 %0,3 %1,7 %2,5 -%7,2 -%3,6

* 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: 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

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

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 (0 252) 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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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 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. 

 

 

 

 

 

 


