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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında %11,25 olan bir hafta vadeli repo faizinin 25 baz 

puan indirilerek %11’e çekilmesini bekliyoruz. En son TCMB Beklenti Anketinde orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde 

iyileşme takip edilmemiş, bu çerçevede PPK’nın daha küçük bir adımla devam edebileceğine ilişkin beklentilerimiz 

artmıştı. Piyasa tahmininin (Foreks anketinden yola çıkarak) aynı yönde olduğu görülüyor. (25 bps indirim) Beklentiler 

ise herhangi bir faiz değişikliği olmayabileceği ya da 25/50bps faiz indirimi beklentileri çerçevesinde değişiklik 

gösteriyor. Söz konusu diğer beklentilerin gerçekleşmesi durumunda da piyasa üzerindeki önemli bir sürpriz etkisi 

oluşmasını beklemiyoruz.  

▪ Koronavirüsün küresel çapta ekonomik etkilerine ilişkin artan endişeler ile birlikte riskten kaçınma eğiliminin 

sürdüğünü görüyoruz. Apple’ın, koronavirüs salgınının şirket kârları ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 

çeyrek dönem satışlarının tahminlerin altında kalacağını açıklaması piyasadaki endişeleri tırmandırırken, küresel 

borsalarda satış baskıları yaşanmasına neden oldu. Bununla birlikte ons altın yeniden 1600 seviyesi üzerine 

yükselirken, dolar endeksi ise 99,47 seviyesi üzerine çıkarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Dolar 

endeksindeki bu yükseliş ise USDTRY paritesinin dün 6,0722 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. USDTRY ve 

ons altındaki yükseliş eğilimi ile birlikte gram altın fiyatları ise 310 TL’yi aşarak rekor tazeledi. 

▪ ABD'de New York Fed Empire State imalat endeksi Şubat'ta 8,1 puan yükselerek 12,9 değerini aldı. Bu, geçen 

Mayıs'tan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. 

▪ ABD'de S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri gerilerken, Nasdaq Endeksi yataya yakın seyretti. Kapanışta, Dow Jones 

endeksi %0,56 azalışla 29.232,19  puana, S&P 500 endeksi %0,29 kayıpla 3.370,29  puana geriledi.  Nasdaq endeksi 

ise %0,02 yükselişle 9.732,74 puanda seyretti. 

▪ Bu sabah saatlerinde, dün yaşanan satış baskılarının ardından piyasalarda daha ılımlı bir resmin ön planda olduğu ve 

kayıpların telafi edilmeye çalışıldığı görülüyor. Bununla birlikte Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir hakimken, ABD 

endeks vadelilerinde de olumlu bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz. 

▪ Avrupa Borsaları, Apple'ın satış hedeflerini yakalayamayacağına dair açıklamalarının etkisiyle İtalya hariç düşüşle 

kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,40 azalışla 430,33 puana indi. 

▪ Fed’in 29 – 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları bu akşam Türkiye saatiyle 22:00’da 

açıklanacak. Fed, Ocak ayı toplantısında faiz aralığını %1,5 - %1,75’te korurken, para politikasında bekle-gör 

döneminin sürdüğünün sinyalini vermişti. Fed’in Ocak ayı toplantı kararının ardından dolar endeksinde önemli bir 

hareketlilik oluşmamıştı. 

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 

 
İngiltere Ocak Ayı Aylık TÜFE 12:30 -%0,4 %0 

 
İngiltere Ocak Ayı Yıllık TÜFE 12:30 %1,6 %1,3 

 
İngiltere Ocak Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 12:30 %1,5 %1,4 

 
PPK Toplantı Kararı 14:00   

 
ABD Ocak Ayı Aylık ÜFE 16:30 %0,1 %0,2 

 
ABD Ocak Ayı Aylık Çekirdek ÜFE 16:30 %0,2 %0,1 

 
ABD Ocak Ayı Yıllık ÜFE 16:30 %1,6 %1,3 

 
ABD Ocak Ayı Yıllık Çekirdek ÜFE 16:30 %1,3 %1,1 

 
ABD Ocak Ayı Yapı Ruhsatları 16:30 1450K 1420K 

 
ABD Ocak Ayı Konut Başlangıçları  16:30 1420K 1608K 

 
Cleveland Fed Başkanı Mester'ın Konuşması (FOMC'de oy sahibi) 16:30   

 
Minneapolis Fed Başkanı Kahkari'nin Konuşması (FOMC'de oy sahibi) 19:45   

 
Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın Konuşması (FOMC'de oy sahibi) 21:30   

 
FOMC Toplantı Tutanakları 22:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Piyasalarda güvenli limanlara kaçış sürüyor 

Çin’deki koronavirüs salgınının etkileri ara ara azalıyor ve küresel risk iştahı kısa vadeli iyileşme emareleri gösteriyor 

olsa da, virüsten etkilenen ve ölenlerin sayısının gitgide artıyor olması piyasalardaki endişelerin varlığına korumasına 

neden oluyor. Bununla birlikte risk algısındaki iyileşmelerin uzun soluklu olamadığını ve güvenli liman görünümlü varlıklarda 

yaşanan geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme hareketleri olarak sınırlı kaldığını görüyoruz. Arka planda varlığını koruyan virüs 

riski güvenli limanlara olan akışı güçlü tutarken, dolar endeksinin ve tahvillerin yükselişini sürdürmesine neden oluyor.  

En son Apple’ın koronavirüs salgınının şirket kârları ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle çeyrek dönem 

satışlarının tahminlerin altında kalacağını açıklaması piyasadaki endişeleri önemli ölçüde tırmandırdı.  Bununla birlikte 

piyasalardaki güvenli liman arayışı hızlanırken, hisse senetleri değer kaybetti. Açıklama sonrasında Asya borsalarında kayıplar 

yaşanırken, ABD ve Avrupa borsalarının çoğu da günü düşüşle tamamladı.  ABD tahvilleri ve altına olan talep artmaya devam 

ederken, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de istikrarlı bir sürdüğü gözlemlendi. Bununla birlikte riskli varlıklardan kaçışın 

hızlandığı ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıflamaya devam ettiğini görmekteyiz.  

• Apple’ın açıklamaları piyasadaki endişeleri tırmandırırken, küresel borsalarda satış baskıları yaşanmasına neden oldu. 

ABD ve Avrupa borsaları dünü satıcılı tamamlarken, güvenli liman görünümlü varlıklarda sert yükselişler gözlemledik. 

• Piyasalardaki zayıf risk iştahı ve eurodaki düşüş eğilimi ile birlikte Şubat ayının başından bu yana istikrarlı bir yükseliş 

hareketi içerisinde olan dolar endeksi, artan güvenli liman talebi ile birlikte yükselişini daha da genişleterek 99,47 

seviyesine kadar çıktı. Endeks böylelikle Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu. 

• Dolar endeksindeki yükselişe rağmen, güvenli limanlara kaçış hareketinin hızlanması ile birlikte yükseliş eğilimini 

sürdüren ons altın fiyatlarında, dönem dönem iyileşen risk algısı ile yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye 

devam ettiği görülüyor. Bununla birlikte ons altın, bir süredir sabah bültenlerimizde belirtmekte olduğumuz hareketi 

gerçekleştirdi ve yeniden 1600 seviyesi üzerine yükseldi. USDTRY ve ons altındaki yükseliş eğilimi ile birlikte gram altın 

fiyatları ise 310 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Dün akşam saatlerinde 1605,15 seviyesini eden ons altın bu sabah 

saatlerinde 1601,60 seviyesinden işlem görüyor.  

• ABD tahvillerinde de, azalan risk iştahına bağlı olarak değer kazanımlarının devam ettiğini gördük. ABD 10 yıllık tahvil 

faizi %1,5370 seviyesine inerken, 5 yıllık tahvilin getirisi %1,3730 ve gösterge tahvil faizi ise %1,3930’a kadar indi. 

Avrupa tarafında da İtalya ve İspanya dışında 10 yıllık tahvillerin alıcılı seyrettiğini gördük. 

• Bu sabah saatlerinde, dün yaşanan satış baskılarının ardından piyasalarda daha ılımlı bir resmin ön planda olduğu ve 

kayıpların telafi edilmeye çalışıldığı görülüyor. Bununla birlikte Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir hakimken, ABD 

endeks vadelilerinde de olumlu bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Koronavirüsün küresel çapta ekonomik etkilerine ilişkin artan endişeler ile birlikte riskten kaçınma eğiliminin sürdüğünü 

görüyoruz. Apple’ın, koronavirüs salgınının şirket kârları ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle çeyrek dönem 

satışlarının tahminlerin altında kalacağını açıklaması piyasadaki endişeleri tırmandırırken, dolar endeksinin yükselişini 

hızlandırmasına ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin sert satış baskılarına maruz kalmasına neden oldu. Bununla birlikte 

dolar endeksi 99,47 seviyesi üzerine çıkarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini test ederken, USDTRY paritesi ise dün 

6,0722 seviyesine kadar yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,0693 seviyesinden işlem görüyor. Dünkü sert satış baskılarının ardından bu sabah 

saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir resmin ön plana çıktığını, ancak Türk lirasının en zayıf performans 

gösteren para birimleri arasında yer almaya devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksi ise 99,43 seviyesinden işlem görüyor. 

Teknik olarak baktığımızda, kısa vadeli göstergelerin ve fiyat formasyonlarının verdikleri sinyaller doğrultusunda, kurun 6,05 

seviyesi üzerinde gerçekleştirdiği günlük kapanışın ardından yükselişini 6,08 – 6,10 bandına doğru sürdürebileceğine ilişkin 

görüşümüzü koruyoruz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bugünkü 

toplantıda %11,25 olan bir hafta vadeli repo faizinin 25 baz puan indirilerek %11’e çekilmesini bekliyoruz. Yurt dışında ise İngiltere 

Ocak Ayı TÜFE verileri, ABD Ocak Ayı ÜFE verileri, ABD Ocak Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları ve Cleveland Fed Başkanı 

Mester, Minneapolis Fed Başkanı Kahkari ve Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın (FOMC’de oy sahibi üyeler) konuşmaları takip edilecek. 

Ayrıca bu akşam saatlerinde Fed’in 29 – 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları yayınlanacak.  
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin 1,0825 – 1,0830 bandından destek bularak 1,0850 – 1,09 bandına doğru yukarı 

yönlü bir düzeltme gerçekleştirebileceğini ifade etmiştik. Ancak, piyasalarda riskten kaçış eğiliminin hızlanması ile birlikte 

düşüşünü daha da genişleten EURUSD paritesi, beklediğimiz yukarı yönlü düzeltmeyi gerçekleştiremedi. Apple’ın koronavirüs 

salgınının şirket kârları ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle çeyrek dönem satışlarının tahminlerin altında kalacağını 

açıklaması piyasadaki endişeleri önemli ölçüde tırmandırdı. Bununla birlikte dolar endeksi yükselişini daha da genişleterek 99,47 

seviyesine kadar çıkarken, EURUSD paritesi ise 1,08 seviyesine altına inerek 1,0786 seviyesini test etti ve Nisan 2017’den bu yana 

en düşük seviyesine geriledi.  

Şubat ayının başında 1,10 seviyesi altına yerleşerek uzun süredir beklediğimiz hareketi gerçekleştiren ve dün itibarıyla da 1,08 

seviyesi altına inen EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,0796 seviyesinden işlem görüyor.  Kısa vadeli teknik göstergeler, 

EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,0775 – 1,0830 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün İngiltere Ocak Ayı TÜFE verileri, ABD Ocak Ayı ÜFE verileri, ABD Ocak Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları ve 

Cleveland Fed Başkanı Mester, Minneapolis Fed Başkanı Kahkari ve Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın (FOMC’de oy sahibi üyeler) 

konuşmaları takip edilecek. Ayrıca bu akşam saatlerinde Fed’in 29 – 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantısının 

tutanakları yayınlanacak. 
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XAU/USD 

Bir süredir sabah bültenlerimizde, küresel çapta güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam etmesini ve bununla birlikte ons 

altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını beklediğimizi belirtiyor, bu çerçevede altın fiyatlarının kısa vadede 

yeniden 1600 seviyesi üzerini hedef alacağını öngördüğümüzü ifade ediyorduk. Apple’ın, koronavirüs salgınının şirket kârları ve 

ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle çeyrek dönem satışlarının tahminlerin altında kalacağını açıklaması sonrasında 

piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte öngördüğümüz hareketi gerçekleştiren ons altın, dün yeniden 1600 seviyesi üzerine 

çıktı ve beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. 

Dolar endeksindeki yükselişe rağmen, güvenli limanlara kaçış hareketinin hızlanmasını ile birlikte yükseliş eğilimini sürdüren 

ons altın, dün akşam saatlerinde 1605,15 seviyesini test etmesinin ardından bu sabah saatlerinde 1601,60 seviyesinden işlem 

görüyor. Teknik gösterge ve formasyonlar ons altın fiyatlarının, dünkü sert yükselişinin ardından bir süre 1595 – 1606 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, kısa 

vadeli yükseliş kanalının üst sınırına (kanal direncine) denk gelen 1606 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda altın 

fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin 1610 seviyesi üzerine doğru hızlanabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün İngiltere Ocak Ayı TÜFE verileri, ABD Ocak Ayı ÜFE verileri, ABD Ocak Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları ve 

Cleveland Fed Başkanı Mester, Minneapolis Fed Başkanı Kahkari ve Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın (FOMC’de oy sahibi üyeler) 

konuşmaları takip edilecek. Ayrıca bu akşam saatlerinde Fed’in 29 – 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantısının 

tutanakları yayınlanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.370 -%0,3 %0,5 %1,2 %15,3 %4,3

DAX 13.681 -%0,7 %0,4 %1,1 %16,8 %3,3

FTSE 7.382 -%0,7 -%1,6 -%3,8 %2,7 -%2,1

Nikkei 23.194 %0,7 -%2,1 -%2,8 %13,6 -%1,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 119.574 -%1,0 -%0,2 -%1,6 %25,5 %4,5

Çin 2.985 %0,3 %2,3 -%2,6 %3,8 -%1,8

Hindistan 40.894 -%0,4 -%1,6 -%2,5 %9,3 -%0,9

Endonezya 5.887 %0,5 %0,0 -%6,0 -%6,1 -%6,1

Rusya 3.074 -%1,2 -%0,8 -%3,8 %16,1 %0,9

Brezilya 114.977 -%0,3 -%0,3 -%3,0 %15,6 -%0,6

Meksika 44.974 -%0,1 -%0,1 -%1,8 %13,7 %3,3

Güney Afrika 57.715 -%0,8 %1,3 -%2,2 %6,1 %1,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 a.d. -%2,3 %22,6 -%19,7 %7,6

EM VIX 18 a.d. -%0,9 %25,3 -%23,7 %3,0

MOVE 62 -%1,8 -%4,9 %19,2 -%28,5 %7,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0639 %0,3 %0,8 %3,0 %8,7 %1,9

Brezilya 4,3622 %0,8 %0,7 %4,8 %8,9 %8,2

Güney Afrika 15,007 %0,1 %1,3 %3,7 -%2,0 %7,2

Çin 6,9967 %0,2 %0,5 %2,0 -%0,7 %0,5

Hindistan 71,5625 %0,4 %0,4 %0,7 %0,6 %0,3

Endonezya 13694 %0,2 %0,1 %0,4 -%3,9 -%1,2

CDS *

Türkiye 261,7 -2,3 -12,7 26,5 -105,0 33,2

Brezilya 92,8 -0,8 -4,4 0,1 -16,5 62,7

Güney Afrika 169,2 0,8 -4,7 1,9 -9,5 25,8

Endonezya 60,0 0,1 -2,6 2,7 -22,2 a.d.

Rusya 59,6 0,7 -2,6 2,0 -31,3 87,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,4 0,1 0,2 0,4 -4,0 -0,8

Brezilya %6,5 0,0 0,0 -0,3 -0,7 -3,8

Hindistan %6,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

Endonezya %6,5 -0,1 -0,1 -0,3 -0,9 -0,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,6 a.d. -0,12 -0,10 -1,59 -0,55

Brezilya %3,1 a.d. -0,20 -0,47 -1,31 -0,60

Güney Afrika %3,6 -0,02 -0,06 -0,15 -0,41 -0,21

Endonezya %2,6 a.d. -0,07 -0,28 -0,26 -0,29

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57,75 %0,1 %6,9 -%10,9 -%1,5 -%12,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 52,05 a.d. %4,2 -%11,1 -%5,1 -%14,8

Altın - USD / oz 1600 a.d. %2,2 %2,5 %5,8 %5,0

Gümüş - USD / t oz. 18,15 a.d. %3,1 %0,4 %6,0 %1,3

Commodity Bureau Index 403,26 a.d. %0,1 -%1,8 %1,3 %0,4

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


