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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyelerinin son dönemde yaptığı güvercin açıklamalar, ABD – Çin arasındaki ticaret savaşı ve 

ABD tahvil getiri eğrisindeki terse dönüş hareketi ile birlikte Fed’in faiz artırım hızını azaltacağına yönelik beklentiler büyük 

ölçüde arttı. Söz konusu bu beklentiler, özellikle de son dönemde dolar endeksi üzerinde etkili olarak endeksteki yükseliş 

çabalarının önemli ölçüde baskılanmasına neden oldu. Bu noktada Fed’in Aralık toplantısı ve Fed Başkanı Powell’dan gelecek 

olan açıklamalar piyasalardaki gidişat açısından önemli olacak.  

▪ Piyasalarda, bu akşam açıklanacak olan FOMC kararında güvercin bir ton sergileneceği ve Fed başkanı Powell’ın yumuşak 

ifadeler kullanacağı beklentisi ile birlikte dolar endeksi sert satış baskılarına maruz kalıyor. Dün 96,70 seviyesi altına kadar 

gerileyen endeks, USDTRY paritesinin de 5,33’lü seviyelere kadar gerilemesini sağladı. Dolar endeksindeki gerilemenin yanı 

sıra, petrol fiyatlarındaki sert düşüş hareketi de Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrışmasını 

sağlayarak kurdaki düşüşte etkili oldu  

▪ Petrol fiyatları, hisse senetlerine gelen satış dalgasının, ABD'de petrol arzındaki artış dolayısıyla hali hazırda bozuk olan havayı 

daha da kötüleştirmesi sonrası %7’nin üzerinde değer kaybetti ve bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi. Brent petrol 

varil başına 55,80$ seviyesine inerken, ham petrol fiyatları ise 45,80$ seviyesini test etti.  

▪ New York borsasında endeksler, hafta başındaki sert kayıpların ardından salı günü biraz toparlandı. Kapanışta, Dow Jones 

Endeksi yüzde 0,35 artışla 23.675,64 puana çıkarken, S&P 500 Endeksi 2.546,16 puanla yatay seyreti. Nasdaq Teknoloji 

Endeksi ise yüzde 0,45 yükselişle 6.783,91 puandan kapandı. 

▪ Avrupa borsaları, küresel ekonomide tehditlerin artacağına yönelik endişelerin, Brexit sürecindeki belirsizliğin ve Noel tatilinin 

yaklaşması ile birlikte geriledi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 gerileyerek 340,46 puana düştü.  

▪ ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bazı yatırımcıların ekonomik durgunluğun öncüsü olarak gördükleri getiri eğrisi 

konusunda, "Getiri eğrisi ekonomik görünümü tanımlamakta güvenilir değil, şu anda getiri eğrisinin gelecekteki ekonomik 

sorunların yeterli bir tahmincisi olduğuna inanmıyorum" dedi. 

▪ ABD'de konut başlangıçları Kasım ayında sürpriz biçimde yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre konut başlangıçları 

Kasım'da %3,2 artarak 1,26 milyon oldu. Beklenti konut satışlarında bir değişim olmaması yönündeydi. Yapı ruhsatları da 

beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi ve -%0,4’lük beklenti karşısında %5 artış kaydetti ve 1,328 milyon adet oldu. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in Çarşamba günü sona eren Aralık toplantısı öncesinde faiz artırmama çağrısını yineleyerek 

“Piyasada daha fazla likidite azlığına izin vermeyin.” dedi. 

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 

 
Almanya Kasım Ayı Aylık ÜFE 10:00 -%0,1 %0,3 

 
Almanya Kasım Ayı Yıllık ÜFE 10:00 %3,1 %3,3 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Güncel Konut Satışları  18:00 5,2M 5,22M 

 
FOMC Toplantı Kararı 22:00 %2,25-%2,5 %2-%2,25 

 
Fed Başkanı Powell’ın Basın Konferansı 22:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 
FOMC kararı 22:00’da açıklanacak, ardından 22:30’da Powell konuşacak 

Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyelerinin son dönemde yaptığı güvercin açıklamalar, ABD – Çin arasındaki ticaret savaşı 

ve ABD tahvil getiri eğrisindeki terse dönüş hareketi ile birlikte Fed’in faiz artırım hızını azaltacağına yönelik beklentiler 

büyük ölçüde arttı. Söz konusu bu beklentiler, özellikle de son dönemde dolar endeksi üzerinde etkili olarak endeksteki yükseliş 

çabalarının önemli ölçüde baskılanmasına neden oldu. Dün de dolar endeksinde, gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed2in 

faiz artırımlarına yönelik eleştirel tavrını koruması, gerekse de Fed’in daha güvercin bir tutum içerisinde olabileceği beklentileri 

ile birlikte dolar endeksinde satış baskıları oluştuğunu gördük. Endeks dün 97 seviyesi altına gerilerken, USDTRY paritesinin de 

5,35 seviyesi altına inmesinde etkili oldu. Ancak, bu beklentilerin fiyatlamalar içerisinde hali hazırda yer alıyor olması, Fed’in 

beklentiler dahilinde güvercin bir tutum takınması durumunda dolar endeks üzerinde önemli bir düşüş hareketinin 

oluşmayabileceği, hatta yukarı yönlü bir dengelenme hareketinin görülebileceği olasılığını artırıyor. Bu noktada, fed toplantısına 

ilişkin beklentileri ve ABD ekonomisindeki mevcut görünümü kısaca ele almakta fayda var.  

Fed’in bugün sona erecek toplantısının kararı akşam Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Faiz kararı ile beraber çeyrek 

dönemli revize edilen ekonomik projeksiyonları ve FOMC üyelerinin faiz artışı beklentilerini içeren “dot plot” açıklanacak. 22:30’da 

ise Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması ve soru & cevap kısmı takip edilecek.  

Son birkaç aydır büyüme endişeleri çerçevesinde, gerek FOMC Başkanı Powell gerekse Fed başkanlarından oldukça 

karışık bir resmi işaret eden açıklamaların geldiğini gördük. Bu söylemler çerçevesinde muhtemelen 2019 yılının ana konusu 

olmaya aday soruları şu şekilde sıralayabiliriz; (i) ABD’nin uzun vadeli ekonomik döngünü neresinde olduğu, (ii)Bu çerçevede 

doğal faiz oranının ne olduğu ve dolayısıyla (iii) FOMC’nin politikasının ne yönde şekilleneceği. 

Para politikası normalleşmesinin hızını artıran Fed, son üç sene içerisinde faizleri 8 defa artırıp %2,00-2,25 aralığına 

getirirken, bilanço küçültmesini devam ettiriyor.  

• Bu normalleşmeyi ise oynaklığı düşük tutma emelleri ile birlikte “öngörülebilirliği” önemli oranda artırarak gerçekleştirdi.  

• Bu para politikası öngörülebilirliği ile birlikte ABD verilerine olan duyarlılık önemli oranda azalmıştı.   

Artık normalleşmenin belirli bir noktaya geldiği ve üstelik ABD’nin neredeyse en uzun ekonomik büyüme dönemlerinden 

biri içinde olduğu düşünülürse mevcut noktadaki bocalamayı ve oynaklığı anlamak biraz daha kolaylaşıyor. 

• ABD ekonomisi 2010 yılından bu yana pozitif büyüme kaydediyor. Bu büyüme döngüsü 9. senesini tamamladı. 2019 

senesi içerisinde de büyümeye devam etmesi beklenen ABD için 10 yıllık pozitif büyüme süreci tarihteki en uzun 

döngülerden birini işaret ediyor.  

• Diğer taraftan ABD ekonomisi halen oldukça güçlü bir büyüme dinamiğini işaret etmeye devam ediyor. Potansiyelin 

üzerindeki büyüme trendinin 2019’da süreceği bekleniyor. 

• Böyle bir zeminde tartışmaların “doğal faiz oranı” (özetle tam istihdamı sağlayan ve enflasyon yaratmayan) üzerinden 

gerçekleştiği görülüyor.  

Bu noktada gelecek dönemde FOMC politikasının “verilere daha odaklı” bir çerçevede ilerleyeceği, bu paralelde de 

öngörülebilirliğinin biraz daha azalacağı bir ortamın ön plana çıkacağını düşünüyoruz.  
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FOMC toplantısından beklentiler: 

• Piyasa fiyatlamaları daha farklı bir tema gösteriyor olsa dahi, ekonomistler nezdinden 25 baz puanlık faiz artırımı 

beklentisinin genele yaygın olduğu belirtilebilir. Bu noktada Fed Funds Rate’lerin 2,25-2,50 bandında yükseltilmesi 

bekleniyor. 

• Buna ek olarak daha teknik temeller çerçevesinde IOER (fazla rezervler üzerindeki faiz oranı)’nın da artırılması söz konusu 

olabilir. 

• FOMC toplantı kararı notunda nötr faizi tartışmalarının biraz daha yansımasının olabileceği ve ekonomik büyüme ve 

buna bağlı olarak devam edecek kademeli faiz artırımları söyleminde yumuşama olabileceği beklentilerinin olduğunu 

belirtmek gerekir. Bu noktada “verilere daha duyarlı” ve daha esnek bir patikanın söz konusu olacağını işaret eden bir 

söylem öne çıkabilir.  

• En son olarak FOMC üyelerinin gelecek dönemdeki faiz patikası beklentilerini gösteren “dot plot” grafiğinde, 2019 yılı 

için 3 faiz artışı beklentisi ön plana çıkmıştı. 2020 senesinde ise 2 faiz artışı öngörülüyordu. Dolayısıyla orta vadede daha 

yavaş bir faiz artırımı patikasını işaret edecek bir grafikle karşılaşmamız mümkün.  

Beklentiler daha güvercin bir FOMC politikası eğilim de olsa da, şu ana kadarki fiyatlamaların bunu önemli ölçüde 

yansıttığını belirtmek lazım;  

• Kasım ayı başından beri 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde %3,2 seviyelerinden %2,85 seviyelerine kadar gerileme yaşandı. 

• Verim eğrisinin birkaç noktasında ters eğilim kendisini gösterdi (hatta söz konusu gerçekleşme resesyon beklentilerini 

artırdı, zira bundan önceki 7 resesyon dönemi öncesinde verim eğrisinde ters eğilim oluşumu dikkat çekmişti) 

• DXY tarafında ise nispeten daha güçlü bir seyrin olduğu görülüyor. Buradaki en önemli faktörün eurodaki zayıflama 

olduğunu ve Dolar’daki zayıflığı gölgelediğini düşünüyoruz.  

• Opsiyon fiyatlamalarından türetilen Aralık ayı faiz artırımı olasılığının %82 seviyelerinden %63’e gerilediği, gelecek 12 ay 

içerisinde ise (Aralık ayı dahil) sadece 45 bps  faiz artırımının fiyatladığı görüldü. (Neredeyse 2019 yılında FOMC hiç faiz 

artırımı yapmayacakmış gibi)  

Bu fiyatlama dinamiği çerçevesinde, akşam gerçekleşecek olan basın toplantısında Fed Başkanı Powell nispeten güvercin 

bir tonu vurgulasa dahi, fiyatlamaların bunun ötesine geçmesi dolayısıyla dengelenme yaşanabilir. Karar ile beraber 

karışık bir fiyatlama sonrasında özellikle Dolar Endeksi’nde ufak çaplı yukarı yönlü bir hareket görülebilir.  

• USDTRY paritesindeki teknik görünüme baktığımızda ise, yukarı yönlü hareket olasılığının teknik formasyonlar tarafından 

da desteklenmekte olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan, trend kırılması sonrasında oluşan yükseliş hareketinin kısa - orta 

vadede devam etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda 5,50 seviyesine hareket görülebilir. 

• Diğer taraftan FOMC söylemlerinin beklentinin de ötesinde “güvercin” algılama yaratması durumunda USD/TL’de 5,30’un 

altına gerileme beklenebilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Piyasalarda, bu akşam açıklanacak olan FOMC kararında ve yapılacak olan basın toplantısında güvercin bir ton sergileneceği ve 

Fed başkanı Powell’ın yumuşak ifadeler kullanacağı beklentisi ile birlikte dolar endeksi sert satış baskılarına maruz kalıyor. Dün 

96,70 seviyesi altına kadar gerileyen endeks, USDTRY paritesinin de 5,33’lü seviyelere kadar gerilemesini sağladı. Dolar 

endeksindeki gerilemenin yanı sıra, petrol fiyatlarındaki sert düşüş hareketi de Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri 

arasında pozitif ayrışmasını sağlayarak kurdaki düşüşte etkili oldu. Petrol fiyatları, hisse senetlerine gelen satış dalgasının, ABD'de 

petrol arzındaki artış dolayısıyla hali hazırda bozuk olan havayı daha da kötüleştirmesi sonrası %7’nin üzerinde değer kaybetti ve 

bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi. Brent petrol varil başına 55,80$ seviyesine inerken, ham petrol fiyatları ise 45,80$ 

seviyesini test etti. Kur bu sabah saatleri itibariyle 5,33 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kurdaki kısa vadeli görünüm 

açısından bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC kararı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından takip edilecek. 

Beklentiler daha güvercin bir FOMC politikası eğilim de olsa da, şu ana kadarki fiyatlamaların bunu önemli ölçüde yansıttığını 

belirtmek lazım. Dolayısı ile akşam gerçekleşecek olan basın toplantısında Fed Başkanı Powell nispeten güvercin bir tonu 

vurgulasa dahi, fiyatlamaların bunun ötesine geçmesi dolayısıyla dengelenme yaşanabilir. Karar ile beraber karışık bir fiyatlama 

sonrasında özellikle Dolar Endeksi’nde ufak çaplı yukarı yönlü bir hareket görülebilir. USDTRY paritesindeki teknik görünüme 

baktığımızda ise, yukarı yönlü hareket olasılığının teknik formasyonlar tarafından da desteklenmekte olduğunu görüyoruz. Teknik 

açıdan, trend kırılması sonrasında oluşan yükseliş hareketinin kısa - orta vadede devam etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda 

5,50 seviyesine hareket görülebilir. Diğer taraftan FOMC söylemlerinin beklentinin de ötesinde “güvercin” algılama yaratması 

durumunda USDTRY’de 5,30’un altına gerileme beklenebilir. 
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EUR/USD  

FOMC kararı öncesinde dolar endeksindeki zayıflamanın dün gün içerisinde hızlanarak devam etmesi, EURUSD paritesinin de 

yükseliş eğilimini sürdürmesini sağladı. Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyelerinin son dönemde yaptığı güvercin açıklamalar, 

ABD – Çin arasındaki ticaret savaşı ve ABD tahvil getiri eğrisindeki terse dönüş hareketi ile birlikte Fed’in faiz artırım hızını 

azaltacağına yönelik beklentiler büyük ölçüde arttı. Bununla birlikte piyasalarda, bu akşam açıklanacak olan FOMC kararında 

güvercin bir ton sergileneceği ve Fed başkanı Powell’ın yumuşak ifadeler kullanacağı beklentisi ile birlikte dolar endeksi sert satış 

baskılarına maruz kalıyor. Dün 96,70 seviyesi altına kadar gerileyen endeks, EURUSD paritesinin de 1,14 seviyesi üzerini test 

etmesini sağladı. Parite bu sabah saatleri itibariyle 1,1380 seviyesi civarında hareket ediyor. Paritedeki kısa vadeli görünüm 

açısından bu akşam Fed cephesinden gelecek olan açıklamalar önemli olacak. Gerek ABD’den son dönemde gelen verileri, 

gerekse de Fed üyelerinden gelen güvercin söylemler, Fed’in faiz artırım hızını 2019 yılında azaltabileceği olgusunun fiyatlara 

yansımasına ve dolar endeksinin son dönemde önemli satış baskıları ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Dolayısı ile Powell’ın 

bu akşamki konferansında piyasa beklentileri dahilinde güvercin açıklamalarda bulunmasını beklemekle birlikte, söz konusu 

yumuşak ifadelerin dolar endeksi üzerinde önemli bir düşüş hareketi yaratmasını beklemiyoruz. Aksine, bir süredir faiz 

artırımlarında bir yavaşlama olabileceği olgusunu fiyatlayan dolar endeksinde 97 seviyesi üzerinde bir dengelenme oluşabileceği 

görüşündeyiz. Dolayısı ile, Fed cephesinden piyasa beklentileri ölçüsünde güvercin açıklamalar gelmesi durumunda EURUSD 

paritesinde aşağı yönlü bir dengelenme hareketi ve 1,1350 seviyesi altına doğru bir gerileme görülebilir. Diğer taraftan FOMC 

söylemlerinin beklentinin de ötesinde “güvercin” algılama yaratması durumunda EURUSD paritesinde 1,14 – 1,15 bandına bir 

yerleşme görülebilir.   
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XAU/USD  

Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yeniden 1250 seviyesi üzerine yerleşen altın fiyatları, dolar endeksindeki gerilemeden 

beslenmeye devam ediyor. Dolar endeksinin 96,70 seviyesi altına kadar gerilemesi ile birlikte 1251 seviyesi üzerine çıkan altın, 

bu sabah saatleri itibariyle 1250 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından bu akşam Fed 

cephesinden gelecek olan açıklamalar önemli olacak. Gerek ABD’den son dönemde gelen verileri, gerekse de Fed üyelerinden 

gelen güvercin söylemler, Fed’in Aralık ayı toplantısında güvercin bir tutum takınabileceği olgusunun fiyatlara yansımasına ve 

dolar endeksinin son dönemde önemli satış baskıları ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Dolayısı ile Powell’ın bu akşamki 

konferansında piyasa beklentileri dahilinde güvercin açıklamalarda bulunmasını beklemekle birlikte, söz konusu yumuşak 

ifadelerin dolar endeksi üzerinde önemli bir düşüş hareketi yaratmasını beklemiyoruz. Aksine, bir süredir faiz artırımlarında bir 

yavaşlama olabileceği olgusunu fiyatlayan dolar endeksinde 97 seviyesi üzerinde bir dengelenme oluşabileceği görüşündeyiz. 

Dolayısı ile, Fed cephesinden piyasa beklentileri ölçüsünde güvercin açıklamalar gelmesi durumunda altının son dönemdeki 

kazançlarının bir kısmını geri vererek 1235 seviyesine doğru aşağı yönlü bir düzeltme yapması beklenebilir. Diğer taraftan FOMC 

söylemlerinin beklentinin de ötesinde “güvercin” algılama yaratması durumunda altındaki yükselişin 1260 seviyesine doğru 

hızlandığı görülebilir.    

 

 

 

 

 

 

XAU/USD 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Aralık 2018 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.546 %0,0 -%3,4 -%5,4 -%7,8 -%4,8

DAX 10.741 -%0,3 -%0,4 -%4,5 -%15,3 -%16,9

FTSE 6.702 -%1,1 -%1,5 -%4,3 -%11,9 -%12,8

Nikkei 21.115 -%0,7 -%3,0 -%4,0 -%5,9 -%7,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91.074 %1,2 -%0,8 -%3,7 -%3,6 -%21,0

Çin 2.577 -%0,3 -%1,2 -%4,9 -%11,6 -%22,3

Hindistan 36.347 %0,2 %1,8 %1,8 %3,3 %7,0

Endonezya 6.082 %1,0 %0,4 %2,3 %2,5 -%3,4

Rusya 2.350 -%0,4 -%1,8 -%1,0 %5,8 %11,4

Brezilya 86.610 %0,2 %0,2 -%1,5 %21,3 %13,4

Meksika 40.918 %1,4 -%1,1 -%3,3 -%12,0 -%17,1

Güney Afrika 51.237 -%0,6 %1,6 -%2,3 -%8,9 -%13,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %4,3 %17,6 %41,0 %107,8 %131,7

EM VIX 26 -%2,9 -%0,7 -%6,2 %42,6 %59,9

MOVE 59 %7,2 %1,1 -%1,7 %13,5 %27,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,3455 -%0,5 -%0,4 %0,2 %13,6 %40,7

Brezilya 3,9092 %0,2 %0,2 %4,6 %4,3 %18,2

Güney Afrika 14,3512 -%0,3 %0,1 %2,6 %5,2 %15,9

Çin 6,8951 %0,0 -%0,1 -%0,6 a.d. %6,0

Hindistan 70,4225 -%1,6 -%2,0 -%2,1 %3,6 %10,3

Endonezya 14501 -%0,5 -%0,7 -%0,8 a.d. %6,9

CDS *

Türkiye 377,9 -2,1 -13,5 21,4 122,2 6,4

Brezilya 198,6 0,7 -10,2 3,1 -1,6 2,4

Güney Afrika 218,9 -2,9 -12,3 6,6 -4,0 6,9

Endonezya 133,6 -0,2 -7,7 -4,7 5,5 5,5

Rusya 145,3 -0,8 -8,0 2,2 4,9 -7,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,6 -0,1 0,0 0,9 0,7 5,9

Brezilya %9,7 0,1 -0,4 -0,4 -2,4 -0,5

Hindistan %7,3 -0,1 -0,2 -0,5 -0,5 0,0

Endonezya %8,1 0,0 -0,2 0,1 a.d. 1,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,4 -0,07 -0,18 0,04 0,21 a.d.

Brezilya %5,2 0,03 -0,06 -0,30 -1,06 0,60

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,62

Endonezya %4,5 -0,04 -0,20 -0,32 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56,26 -%5,6 -%6,5 -%15,7 -%25,3 -%15,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 46,24 -%7,3 -%10,5 -%18,1 -%29,8 -%23,5

Altın - USD / oz 1249,2 %0,1 %0,6 %2,1 -%2,1 -%4,6

Gümüş - USD / t oz. 14,585 -%0,4 %0,6 %1,4 -%11,3 -%14,9

Commodity Bureau Index 413,38 -%0,2 -%0,3 -%0,8 -%7,5 -%4,4

* 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. 

 

 

 


