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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ FOMC’nin Mart ayı toplantı kararı bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak. Fed Bşakanı Powell’ın basın konferansı 

ise saat 21:30’da gerçekleşecek. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 bandı).  “Sabır” söyleminin yine ön plana 

çıkması ve ekonomik verilere bağımlı görünümün yinelenmesi bekleniyor. Son dönemde ABD tarafında gelen verilerin ise 

Fed’in söylemlerini destekler nitelikte olduğu görülüyor. Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım 

beklentilerinin 2’den 1’e düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya 

bırakılması + “enflasyon ve  büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyon. Burada risklerin FED’in ”daha güvercin” olması 

yönünde olduğunu belirmek gerekir. Konuya ilişkin detaylı analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde 

bulabilirsiniz.  

▪ Fed’e ilişkin güvercin beklentiler ile birlikte dola endeksindeki zayıf seyir sürerken, ons altın ise dolardaki zayıflama ile 

birlikte dün 1310 seviyesi üzerini test etti.  

▪ Yurt dışı basında yer alan haberlerde, bazı Çinli ticaret yetkililerinin Amerika’nın taleplerini kabul etmedikleri belirtildi. Çin’li 

yetkililer, tutumlarının değişmesine gerekçe olarak Çin’in fikri ve sınai mülkiyet hakları politikalarında değişikliğe gitmesine 

rağmen Trump yönetimi tarafından gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir teminat alamadıklarını belirtti. Yurt dışı 

basında, Çin’in ABD’nin temel ticari taleplerine ilişkin geri adım atmaya başladığına yönelik yer alan haberler küresel risk 

iştahını olumsuz etkiledi.  

▪ Petrol fiyatları, OPEC ve diğer petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisini en az Haziran ayına kadar sürdürme kararı almaları 

sonrasında güçlü görünümünü sürdürüyor. Brent petrol bu sabah saatlerinde varil başında 67,50$ seviyesinde işlem 

görürken, ham petrol ise 59$ seviyesinde seyrediyor. 

▪ ABD'de fabrika siparişleri bilgisayar ve elektronik eşya siparişlerindeki düşüşle beklentinin altında arttı. Ticaret Bakanlığı'nın 

verilerine göre fabrika siparişleri Ocak'ta %0,1 arttı. Beklenti %0,3 artıştı. Ulaşım hariç siparişler %0,2 düştü. Beklenti %0,1 

düşüştü. Aralık ayı siparişler verisi ise revize edilmeyerek %0,1'de kaldı. 

▪ ABD’de endeksler günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,10 gerileyerek 25.887,38 puan, S&P 

500 endeksi %0,01 ile yataya yakın azalışla 2.832,57 puan ve Nasdaq endeksi %0,12 primle 7.723,95 seviyelerinde seyretti. 

▪ Avam Kamarası sözcüsünün Theresa May’in, yeni bir oyalama yapmadan önce Brexit anlaşmasında önemli değişikliklere 

gitmesi gerektiğini ifade etmesinin ardından İngiltere hükümeti, yarın Brüksel’de gerçekleşecek olan liderler zirvesinde 

İngiltere’nin AB’de kalma süresini uzatma görüşmeleri gerçekleştirecek.  

 

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 Şubat Ayı Aylık ÜFE   10:00 %0,2 %0,4 

 
Almanya Şubat Ayı Yıllık ÜFE   10:00 %2,9 %2,6 

 
İngiltere Şubat Ayı Aylık TÜFE 12:30 %0,4 -%0,8 

 
İngiltere Şubat Ayı Yıllık TÜFE 12:30 %1,8 %1,8 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00   

 
Fed Başkanı Powell’ın konuşması  21:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 
FOMC kararı öncesi piyasa beklentileri ve olası senaryolar 

FOMC’nin Mart ayı toplantı kararı bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak. Fed Bşakanı Powell’ın basın 

konferansı ise saat 21:30’da gerçekleşecek. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 bandı).  “Sabır” söyleminin yine 

ön plana çıkması ve ekonomik verilere bağımlı görünümün yinelenmesi bekleniyor. Son dönemde ABD tarafında gelen verilerin 

ise Fed’in söylemlerini destekler nitelikte olduğu görülüyor.  

Faiz indirimleri olabileceği yolunda fiyatlamaların yapıldığı bir ortamda FOMC’nin “dot plot” grafiğinde 2019 yılında 2 

faiz artırımı iletişimi yapmaya devam edip etmeyeceği en büyük merak konusu.  

• Ocak FOMC toplantısından bu yana gerçekleştirilen açıklamalara bakıldığında, “2 faiz artırımı” beklentisinin 

düşürüleceğine yönelik tahminlerin yoğunlaştığını belirtebiliriz. Bu noktada beklentiler “tek faiz artırımı” yönünde 

yoğunlaşıyor.  

• Herhangi bir faiz artırımı beklenmediğine ilişkin bir dot plot resmi ya da herhangi bir FOMC üyesinin faiz indirimi ile 

ilgili bir beklentisini yansıtması ihtimali de çok az da olsa dile getiriliyor. Böyle bir gerçekleşme durumunda ise piyasa 

fiyatlamalarında ciddi oynaklıkların görülmesi beklenebilir.  

• Sadece 2019 değil gelecek yıllardaki faiz seviyesi tahminleri de takip edilecek hususlar arasında yer alıyor. FOMC 

üyeleri arasında beklentilerin uzun vadede %2,5-3 aralığında bir Fed Funds Rate’i işaret ettiği görülüyor.  

• Ancak Powell “dot plot”lara verilen önem konusunda geçmiş dönem söylemlerinde bir miktar şikayetçi olmuştu. 

Dolayısıyla dot plotta oluşabilecek değişikliklerin basın toplantısı esnasında Powell tarafından tekrar fazla önem 

atfedilememesi gereken unsurlar olarak belirtmesi beklenebilir.  

2019 “Goldilocks” senaryosunu destekler nitelikte devam ediyor olsa dahi, sonraki yıllar için büyüme endişelerinin ve 

olası Merkez bankası kararlarının oldukça farklılaştığı dikkat çekiyor.  

• Zira faiz adımları konusunda daha sabırlı olunacağı belirtilirken, gelecek dönemlerde resesyon ihtimali durumunda 

para politikası manevra alanlarının mevcut faiz seviyeleri ile oldukça sınırlı olacağı korkusu da akıllara geliyor.  

• Üstelik bilanço daraltım sürecinin de daha önceki beklentilere göre çok daha erken bitirilecek olması, aktivitede önemli 

bir daralma sinyali durumunda QE hamlesinin marjinal etkisini de zayıflatır nitelikte olabilir.   

Bilanço daraltımı konusundaki sürecin daha detaylandırılması söz konusu olabilir. Bu çerçevede daraltım sürecinin ne 

zaman sonlandırılacağı konusu öne çıkıyor. Beklentiler yılsonundan önce sonlandırılması yönünde, özellikle “Eylül” ayının 

dillendirildiği de dikkat çekiyor.  Powell son dönemdeki açıklamalarda söz konusu sürecin tamamlanmasının çok yakın bir 

zamanda olabileceği sinyalini vermişti.   

• Ocak ayı FOMC toplantı tutanaklarında da tekrarlandığı gibi, FOMC asıl politika aracının “Fed Funds” oranları olduğunu 

belirtse de, bilanço sürecinin de aslında Fed’in hedeflerini destekler nitelikte bir araç olduğunu söylüyor.  
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2019 yılı başından bu yana her FOMC toplantısı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın basın toplantıları gerçekleşiyor. 

Ancak gerek ekonomik projeksiyonların revizyonları gerekse dot plot tahminleri çeyrek dönemlerde olmaya devam ediyor. Bu 

noktada Mart ayı toplantısı ekonomik projeksiyonlar çerçevesinde önem arz ediyor. 

• Çekirdek enflasyon ve büyüme tahminleri tarafında aşağı yönlü bir revizyon olma ihtimali öne çıkıyor. (GSYİH 

tahminleri 2019: 2.5%, 2020: 2%, 2021: 1.8%  ; Çekirdek PCE tahminleri: 2019: 2%, 2020: 2.1%, 2021: 2.1%)  

• Citi Ekonomik Sürpriz endeksine baktığımızda ( makro gerçekleşmelerin konsensüs tahminden sapmalarını 

endeksliyor) özellikle Şubat ayından beri önemli düşüşler mevcut. Ancak endeksin tarım dışı istihdam verisine özellikle 

ağırlık verdiği bu noktada gözden kaçırılmamalı.   

• Diğer taraftan büyüme endişelerinin son dönemde önemli oranda yankı bulması sonrasında, tahminlerin halen adapte 

edilemediğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasa tahminlerinin de aşağı çekilerek, 

gerçekleşmeler arasındaki farkın volatiliteyi daha az etkiler nitelikte olması beklenebilir.   

Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e düşürülmesi  + 2020 1 faiz artırımı + 

bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya bırakılması + “enflasyon ve  büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyon.  

• Böyle bir senaryo durumunda piyasa tepkinin nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu noktada teknik olarak dolar 

endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde USDTRY paritesinde 5,45 – 5,50 bandında bir seyir 

görülebilir.   

• Burada risklerin FED’in ”daha güvercin” olması yönünde olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye ilişkin faiz 

beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı sonladırmasına ilişikin bir tarih paylaşımı durumunda, teknik 

görünüm çerçevesinde, dolar endeksinde sert bir satış baskısı oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru 

gerilemesini bekleyebiliriz. Böyle bir durumda USDTRY paritesinde 5,40 seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

USDTRY paritesindeki 5,45 – 5,50 seviyeleri arasındaki bant hareketinin devam ettiği görülüyor. Kur, dün gün içerisinde 5,4880 

seviyesi üzerine yükselmesinin ardından, 5,47 – 5,48 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Petrol fiyatlarındaki güçlü seyrin 

sürmesi, küresel risk algısındaki bozulma ve TL’deki carry pozisyonlardaki görülen azalma USDTRY paritesindeki kısa vadeli 

yükseliş eğiliminin temel nedenlerini oluşturuyor.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,47 – 5,48 seviyeleri arasında dalgalanıyor. Bu akşam saat 21:00’da açıklanacak olan 

FOMC’nin Mart ayı toplantı ve saat 21:30’da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın konuşması, kurdaki kısa vadeli görünüm 

açısından belirleyici olacak. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 bandı).  Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 

2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin 

sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyon. Böyle bir senaryo durumunda piyasa tepkinin 

nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu noktada teknik olarak dolar endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde 

USDTRY paritesinde 5,45 – 5,50 bandında bir seyir görülebilir.  Burada risklerin FED’in ”daha güvercin” olması yönünde 

olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye ilişkin faiz beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı 

sonlandırmasına ilişkin bir tarih paylaşımı durumunda, teknik görünüm çerçevesinde, dolar endeksinde sert bir satış baskısı 

oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru gerilemesini bekleyebiliriz. Böyle bir durumda USDTRY paritesinde 5,40 

seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir. 
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EUR/USD  

Fed’e ilişkin güvercin beklentiler ile birlikte dola endeksindeki zayıf seyir sürerken, EURUSD paritesi ise dolar endeksindeki 

düşüş eğilimi ile birlikte 1,13 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere EURUSD paritesi, günlük grafiğindeki düşüş kanalının üst sınırına kadar 

yükselmiş durumda. Parite bu sabah saatlerinde kanal direncinin hemen altında seyrediyor. Bu noktada teknik açıdan 

bakıldığında, söz konusu kanalın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı paritedeki kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.  

Temel tarafta ise bu akşam saat 21:00’da açıklanacak olan FOMC’nin Mart ayı toplantı ve saat 21:30’da gerçekleşecek olan Fed 

Başkanı Powell’ın konuşması, paritedeki kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor 

(%2,25-2,50 bandı).  Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e düşürülmesi + 2020 1 

faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı 

yönlü revizyon. Böyle bir senaryo durumunda piyasa tepkinin nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu noktada teknik olarak 

dolar endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde EURUSD paritesinde 1,13 – 1,14 bandında bir seyir görülebilir.  

Burada risklerin FED’in ”daha güvercin” olması yönünde olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye ilişkin faiz 

beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı sonlandırmasına ilişkin bir tarih paylaşımı durumunda, teknik görünüm 

çerçevesinde, dolar endeksinde sert bir satış baskısı oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru gerilemesini 

bekleyebiliriz. Böyle bir durumda EURUSD paritesinin 1,15 seviyesine doğru yükselişe geçmesi söz konusu olabilir.   
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XAU/USD  

Son dönemde ABD’den gelen zayıf veri akışı ile birlikte 97 seviyesi altına yerleşen dolar endeksi, bu akşam açıklanacak olan 

FOMC kararına ilişkin güvercin beklentiler ile birlikte zayıf seyrini sürdürüyor. Ons altın ise dolardaki zayıflama ile birlikte dün 

gün içerisinde 1310 seviyesi üzerini test etti.   

Altın fiyatlarına ilişkin genel beklentimiz, 1300 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmayacağı ve altının önümüzdeki dönemde 

yeniden 1320 seviyesini hedef alacağı yönünde. Ancak kısa vadeli görünüm açısından bu akşam saat 21:00’da açıklanacak olan 

FOMC’nin Mart ayı toplantı ve saat 21:30’da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın konuşması belirleyici olacak. Kararda faiz 

değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 bandı).  Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e 

düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme 

“tahminlerinde aşağı yönlü revizyon. Böyle bir senaryo durumunda piyasa tepkinin nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu 

noktada teknik olarak dolar endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde altın fiyatlarında 1304 - 1310 bandında 

bir seyir görülebilir.  Burada risklerin FED’in ”daha güvercin” olması yönünde olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye 

ilişkin faiz beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı sonlandırmasına ilişkin bir tarih paylaşımı durumunda, teknik 

görünüm çerçevesinde, dolar endeksinde sert bir satış baskısı oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru 

gerilemesini bekleyebiliriz. Böyle bir durumda altın fiyatlarının 1310 seviyesi üzerine yerleştiği görülebilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.833 %0,0 %1,5 %1,7 -%3,3 %13,0

DAX 11.788 %1,1 %2,3 %3,4 -%4,4 %11,6

FTSE 7.324 %0,3 %2,4 %1,3 -%0,6 %8,9

Nikkei 21.567 %0,1 %1,4 %0,7 -%8,8 %7,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104.862 %0,3 %3,1 %2,8 %9,1 %14,9

Çin 3.091 -%1,0 %1,1 %10,8 %12,1 %22,7

Hindistan 38.363 %0,1 %1,8 %7,4 %3,5 %6,5

Endonezya 6.480 %0,1 %1,7 -%0,4 %9,4 %4,7

Rusya 2.493 %0,4 %1,0 %0,2 %3,8 %5,2

Brezilya 99.588 -%0,4 %1,8 %3,2 %27,5 %13,3

Meksika 42.379 %0,4 %1,2 -%1,9 -%14,4 %1,8

Güney Afrika 56.850 %0,1 %2,1 %2,1 %0,5 %7,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %3,5 -%1,5 -%8,9 %15,4 %22,8

EM VIX 17 %2,1 -%6,0 -%6,6 -%14,8 %1,8

MOVE 44 -%2,8 -%2,6 -%3,1 -%10,5 -%6,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,4757 %0,1 %0,4 %3,7 -%12,4 %44,2

Brezilya 3,7891 -%0,1 -%0,6 %1,8 -%8,2 %14,5

Güney Afrika 14,5059 %0,4 %1,1 %3,3 -%1,3 %17,1

Çin 6,7119 %0,0 %0,1 -%0,7 -%2,0 %3,2

Hindistan 68,9662 %0,6 -%1,1 a.d. -%4,7 %8,0

Endonezya 14232 %0,0 -%0,2 %0,9 -%4,3 %4,9

CDS *

Türkiye 311,8 1,1 -13,4 8,4 -56,6 17,6

Brezilya 150,0 -3,2 -2,4 -7,6 -76,1 -9,5

Güney Afrika 177,7 1,7 -0,4 -11,2 5,4 -3,4

Endonezya 82,0 -0,9 -2,5 -24,3 -3,9 5,0

Rusya 125,4 -0,5 1,0 -15,3 -6,3 -13,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,2 0,1 0,6 1,1 -2,4 4,5

Brezilya %8,8 0,0 0,0 -0,1 -3,3 -1,4

Hindistan %7,4 0,1 0,0 a.d. -0,7 0,0

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,04 -0,04 0,02 -0,68 a.d.

Brezilya %5,4 -0,01 -0,05 0,00 -0,82 0,82

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,60

Endonezya %4,1 -0,02 -0,13 -0,13 -0,51 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67,61 %0,1 %1,4 %1,7 -%14,8 %1,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,03 -%0,1 %3,8 %5,2 -%17,0 -%2,3

Altın - USD / oz 1306,5 %0,4 %0,6 -%2,5 %8,5 -%0,2

Gümüş - USD / t oz. 15,301 %0,3 -%0,2 -%4,2 %7,8 -%10,8

Commodity Bureau Index 420,73 %0,2 %0,8 %1,7 %2,1 -%2,7

* 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. 

 

 

 

 

 


