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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ PPK kararı bugün saat 14:00’da açıklanacak. Kurum olarak ise, herhangi bir faiz değişikliği yapılmama ihtimalini göz 

ardı etmiyor olmamıza rağmen (gecelik borç verme ve GLP kanallarının kullanımı), PPK’nın politika faizini mevcut 

AOFM’ye yakın bir yere taşıyabileceğini (%9), düşünüyoruz. 

▪ FOMC’nin 28-29 Temmuz’da gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları dün akşam Türkiye saatiyle saat 21:00’da 

yayınlandı. Tutanaklarda, üyelerin politika stratejisini gözden geçirdiği belirtilerek dezenflasyonun temel fiyat baskısı 

riski olarak görüldüğü vurgulandı. 

▪ OPEC+ dün gerçekleştirdiği toplantısında, petrol piyasalarının kademeli olarak iyileştiğini ancak söz konusu 

iyileşmenin koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle beklenenden daha yavaş gerçekleştiğini açıkladı. 

OPEC’ten gelen açıklamalar sonrasında petrol fiyatlarında önemli bir hareketlenme görülmedi. Brent petrol varil 

başına 45$ seviyesi civarında dalganlarken, ham petrol ise varil başına 40$ seviyesi üzerinde tutunmaya devam etti. 

▪ Euro Bölgesinde aylık TÜFE %0,4’lük düşüş kaydederken (beklenti -%0,3), yıllık TÜFE ise %0,4 artışı işaret etti (beklenti 

%0,4). Yıllık Çekirdek TÜFE ise %1,2 ile piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrasında 

EURUSD paritesinde önemli bir hareketlilik görülmedi.  

▪ Yurt dışın basında Türkiye’nin Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğine ilişkin yer alan haber akışı dün TL’yi 

değerlendirirken, USDTRY paritesinin 7,38 seviyesi üzerinden 7,21’li seviyelere kadar inmesini sağladı.  

▪ Çarşamba günü 92,12 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar 

endeksi, dün akşam saatlerinde 92,20’li seviyelerden yükselişe geçti ve tahvil getirilerindeki yükseliş paralelinde 

kayıplarının bir kısmını sildi. Fed tutanaklarının ardından yükselişini 93 seviyesi üzerine (93,09) taşıyan endeks, son altı 

günlük düşüşünün ardından dünü yükselişle tamamladı.  

▪ Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve Fed tutanaklarının ardından hızlanarak devam eden yükseliş 

eğilimi EURUSD paritesindeki kazançların bir kısmının silinmesine neden oldu. 92,20’li seviyelerden yükselişe geçerek 

93 seviyesi üzerini test eden dolar endeksi ile birlikte 1,1950 seviyesi üzerinden geri çekilen EURUSD paritesi, 1,1830 

seviyesine doğru indi ve günü düşüşle tamamladı.  

▪ Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde oluşan ve Fed tutanaklarının yayınlanması sonrasında hızlanarak devam 

eden yükseliş eğilimi, ons altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Dolar endeksinin dün 93,09 seviyesine varan yükseliş 

hareketi ile birlikte 1995 seviyesi üzerinden sert satış baskılarına maruz kalan ons altın, 1924,82 seviyesine kadar 

gerileyerek günü sert düşüşle tamamladı.  
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Temmuz Ayı Aylık ÜFE 09:00 %0,1 %0 

 
Almanya Temmuz Ayı Yıllık ÜFE 09:00 -%1,8 -%1,8 

 
ABD Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 15:30 21 24,1 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 920K 963K 

 
ABD Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge 17:00 %1,1 %2 
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC toplantı tutanakları yayınlandı 

FOMC’nin 28-29 Temmuz’da gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları dün akşam Türkiye saatiyle saat 21:00’da 

yayınlandı. Politika faizinin %0 - %0,25 aralığında sabit tutulduğu ve piyasaya güvercin mesajların iletildiği Temmuz ayı 

toplantısının tutanaklarında, üyelerin politika stratejisini gözden geçirdiği belirtilerek dezenflasyonun temel fiyat baskısı riski 

olarak görüldüğü vurgulandı. Tutanaklarda, komitenin para politikası stratejisine yönelik olası değişiklikleri tartıştığına da yer 

verildi.  

• Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığını ifade eden tutanaklarda, devam eden 

halk sağlığı krizinin yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği 

ifade edildi.  

• Tutanaklarda, yaşanan sert satışların ardından istihdam ve ekonomik aktivitenin geçtiğimiz aylarda kısmen toparlanma 

kaydetse de yine de yılbaşındaki seviyelerinin oldukça seyrettiği vurgulandı. Talepteki zayıflık ve düşük petrol 

fiyatlarının tüketici fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığı ifade edilen tutanaklarda, ekonomik görünümün koronavirüsün 

seyrine bağlı olacağı vurgulandı.  

• Koronavirüs salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili 

olmaya devam ettiğine dikkat çekilen tutanaklarda “Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve 

salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri 

normalden daha zor hale getirdi.” ifadesi kullanıldı.  

• Tutanaklarda, komitenin son birkaç aydaki politika eylemlerinin önemli bir destek sağladığına işaret edilerek, bazı 

katılımcıların ekonomik toparlanmayı teşvik etmek ve enflasyonu komitenin %2 hedefine döndürmek için ilave desteğe 

ihtiyaç duyulabileceğini belirttiği aktarıldı. 

Fed tutanaklarında genel olarak koronavirüsün yarattığı belirsizlik ortamının sürdüğü vurgulansa da, piyasalarda 

tutanaklar sonrasında dolar pozitif bir fiyatlama oluştuğu görüldü. Dolar endeksinde son dönemde yaşanan sert satış 

baskılarının ve endeksin Çarşamba günü yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş olmasının da bu fiyatlama üzerinde 

etkili olduğu görüşündeyiz. Dün akşam saatlerinde 92,20’li seviyelerden yükselişe geçen ve tahvil getirilerindeki yükseliş 

paralelinde kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar endeksi, Fed tutanaklarının ardından yükselişini hızlandırdı. Tutanakların 

piyasalar tarafından “beklendiği kadar güvercin” karşılanmaması ile birlikte akşam saatlerinde yükselişini 93 seviyesi üzerine 

(93,09)taşıyan endeks, son altı günlük düşüşünün ardından dünü yükselişle tamamladı.  

 

OPEC, petrol piyasasındaki iyileşmenin beklenenden yavaş gerçekleştiğini belirtti 

OPEC+ dün gerçekleştirdiği toplantısında, petrol piyasalarının kademeli olarak iyileştiğini ancak söz konusu 

iyileşmenin dünya çapında koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle beklenenden daha yavaş gerçekleştiğini 

açıkladı. OPEC+ toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, küresel petrol arzı ve talebi arasındaki makasın daralması gibi 

piyasa koşullarının giderek iyileştiğine dair birtakım işaretler olduğu belirtildi. Koronavirüs salgınındaki uzun dalga riskinin 

artması sebebiyle piyasadaki iyileşmenin daha yavaş gerçekleştiği aktarılan açıklamada, katılımcıların petrol piyasasındaki 

kırılganlık ve taleple ilgili belirsizliklere dikkat çekerek teyakkuzda olma çağrısı yaptığı aktarıldı. Açıklamada, grubun, koalisyon 

üyesi olmayan Meksika da dahil olmak üzere üretim kesintisi anlaşmasına Temmuz ayında %97 oranında uyduğu vurgulandı. 

Üretim kesintisi anlaşmasına yönelik bir değişikliğe gitmeyen OPEC, Ağustos ayı itibarıyla günlük 9,7 milyon varilden 7,7 milyon 

varile indirdiği üretim kesintisini yılsonuna kadar bu şekilde uygulamaya devam edecek.  

• OPEC’ten gelen açıklamalar sonrasında petrol fiyatlarında önemli bir hareketlenme görülmedi. Brent petrol varil başına 

45$ seviyesi civarında dalganlarken, ham petrol fiyatları ise varil başına 40$ seviyesi üzerinde tutunmaya devam etti. 
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PPK toplantı kararı saat 14:00’da açıklanacak 

Bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yakın dönem için belirleyici bir gündem maddesi olarak öne 

çıkıyor. Son dönemde finansal piyasalardaki oynaklığın önemli oranda artması ve TL tarafında değer kaybının yine hız 

kazanması sonrasında piyasa faizlerinde yükselişlerin yaşandığı görülüyor. Kur tarafındaki hareketin de gölgesinde TCMB 

tarafında “normalleşme süreci” çerçevesinde likidite kanallarının sıkılaştırılmaya başlandığı görüldü.  

• Atılan likidite adımları sonrasında geldiğimiz noktada ise Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) dün itibariyle 

%9,37 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla son 1 ay içerisinde AOFM’de  175 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma 

gerçekleştirilmiş oldu. 

Kısa zamanda politika faizi olan bir hafta vadeli repo oranının (%8,25) oldukça üzerine çıkılmasının, en yakın 

toplantıda bir faiz artırımı sinyali verdiğini düşünüyoruz. Buna ek olarak son bir ayda gerçekleştirilen 150 baz puanın 

üzerindeki sıklaştırmaya rağmen halen TRY tarafındaki zayıflığın sürüyor olmasının da, politika faiz oranında bir artışı 

beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra enflasyon bekleyişlerinde de bozulmanın devam ettiği görülüyor. 

TCMB Ağustos ayı Beklenti Anketi’nde 2020 yılı sonu ve 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahminlerinin yukarı revize edildiğini 

görmüştük. Ayrıca, düşen faiz ortamında ve yüksek seyreden enflasyon çerçevesinde “negatif faiz ortamı” dolarizasyon 

tarafında ivmeyi hızlandırdı. Dolayısıyla dolarizasyounun önüne geçmek açısından TL faizlerinin de daha özendirici olacağı bir 

ortam gerekliliği öne çıkabilir.   

• TCMB ayrıca döviz karşılığı TL swap ihalelerinde geleneksel ihale yönetimini kullanmaya başladı. İhalelerde TL faizin 

%11’e yakın bir yerde gerçekleştiği takip ediliyor. Söz konusu faiz  piyasa beklentilerini yansıtması açısından önemli bir 

gösterge niteliğinde.  

Medyan tahmine bakıldığında katılımcıların bu toplantıda herhangi bir faiz değişikliği beklemediği dikkat çekiyor. 

Kurum olarak ise, herhangi bir faiz değişikliği yapılmama ihtimalini göz ardı etmiyor olmamıza rağmen (gecelik borç verme ve 

GLP kanallarının kullanımı), PPK’nın politika faizini mevcut AOFM’ye yakın bir yere taşıyabileceğini (%9), likidite kanallarını 

kullanmaya devam etmesi durumunda Kotasyon ve BİST repo yoluyla (bu durumda  %10,5’a yükseliş gerçekleşir)  fonlama 

sağlayabileceğini, söz konusu fonlama kanalının sık kullanımı durumunda da Eylül ayı PPK toplantısına ilişkin ek artırım sinyali 

olarak algılanabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla faiz adımı kararlarının kur hareketleri ve enflasyon bekleyişleri çerçevesinde 

önümüzdeki dönemdeki koşullara göre belirlenebileceğini düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Ağustos 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Yurt dışın basında Türkiye’nin Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğine ilişkin yer alan haber akışı dün Türk lirasını önemli 

ölçüde değerlendirdi. Dün akşam saatlerinde yükselişe geçen ve 93 seviyesi üzerine kadar yükselerek kayıplarının bir kısmını 

telafi eden dolar endeksine rağmen TL, olumlu haber akışının etkisi ile birlikte gelişen ülke para birimleri arasında olumlu 

ayrıştı. Bununla birlikte 7,38 seviyesi üzerinden düşüşe geçen USDTRY paritesi, 7,21’li seviyelere kadar geriledi. Dün 7,20 – 7,40 

gün içi hedef bandımız içerisinde hareket eden USDTRY paritesi, gelen olumlu haber akışı ile birlikte günü düşüşle tamamladı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,30 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 

93,06 seviyesinden işlem görürken, gelişen ülke kurlarında satıcılı bir seyrin olduğu ve TL’nin de orta sıralarda yer almakta 

odluğu görülüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kurun kısa vadede 7,20 – 7,40 bandında hareket 

edebileceğine ilişkin beklentimizi korumaktayız.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde PPK kararı ve 7 – 14 Ağustos haftasına ilişkin açıklanacak olan yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya Temmuz Ayı ÜFE verileri, ABD Ağustos 

Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge 

verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde oluşan yükseliş hareketi EURUSD paritesindeki kazançların bir kısmının geri 

verilmesine neden oldu. Çarşamba günü 92,12 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test 

eden dolar endeksi, dün akşam saatlerinde 92,20’li seviyelerden yükselişe geçti ve tahvil getirilerindeki yükseliş paralelinde 

kayıplarının bir kısmını sildi. Fed tutanaklarının ardından yükselişini 93 seviyesi üzerine (93,09) taşıyan endeks, son altı günlük 

düşüşünün ardından dünü yükselişle tamamladı. Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde etkili olan yükseliş eğilimi ile birlikte 

1,1950 seviyesi üzerinden geri çekilen EURUSD paritesi, 1,1830 seviyesine doğru inerek ve günü düşüşle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1840 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, 

EURUSD paritesi dün yaşadığı sert satış baskıları ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış bulunuyor. Kısa 

vadeli teknik göstergeler, paritenin dünkü satıcılı seyrinin ardından bir süre 1,18 – 1,1850 bandında dalgalanabileceğinin 

sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, 1,18 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda paritedeki geri çekilmenin 1,1750 

seviyesine doğru hız kazanabileceğini belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Temmuz Ayı ÜFE verileri, ABD Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları ve ABD Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksinde dün akşam saatlerinde oluşan ve Fed tutanaklarının yayınlanması sonrasında hızlanarak devam eden yükseliş 

eğilimi, ons altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Çarşamba günü 92,12 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en 

düşük seviyesini test eden dolar endeksi, dün akşam saatlerinde 92,20’li seviyelerden yükselişe geçti ve tahvil getirilerindeki 

yükseliş paralelinde kayıplarının bir kısmını sildi. Fed tutanaklarının ardından yükselişini 93 seviyesi üzerine (93,09) taşıyan 

endeks, son altı günlük düşüşünün ardından dünü yükselişle tamamladı. Dolar endeksinin dün 93,09 seviyesine varan yükseliş 

hareketi ile birlikte 1995 seviyesi üzerinden sert satış baskılarına maruz kalan ons altın, 1924,82 seviyesine kadar gerileyerek 

günü sert düşüşle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1948 seviyesinden işlem görüyor. Piyasadaki mevcut belirsizlik ortamı ve artan jeopolitik 

riskler, ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden olmakta. Başta zayıf alternatif getiriler ve artan jeopolitik riskler 

olmak üzere piyasadaki kıymetli madenleri destekleyen mevcut dinamiklerin devam etmesi durumunda ons altındaki geri 

çekilmelerin sınırlı kalmaya ve önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatları sunmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli teknik 

göstergeler ons altını, dün yaşadığı sert satış baskılarının ardından bugün içerisinde 1925 – 1975 bandında hareket 

edebileceğinin sinyalini vermekte.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Temmuz Ayı ÜFE verileri, ABD Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları ve ABD Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.375 -%0,4 -%0,2 %3,8 %0,0 %4,5

DAX 12.977 %0,7 -%0,6 -%0,5 -%5,0 -%2,1

FTSE 6.112 %0,6 -%2,7 -%2,4 -%17,8 -%19,0

Nikkei 23.111 -%1,0 -%1,6 %0,7 -%2,6 -%3,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.125 %3,0 %0,9 -%5,7 -%2,7 -%1,7

Çin 3.408 -%1,1 %1,5 %1,7 %11,3 %10,5

Hindistan 38.615 -%0,8 %0,0 %2,4 -%6,9 -%7,1

Endonezya 5.273 -%0,4 %1,6 %4,4 -%11,3 -%16,3

Rusya 3.057 %0,2 %0,1 %9,1 -%2,2 %0,4

Brezilya 100.854 -%1,2 -%1,2 -%3,4 -%12,0 -%12,8

Meksika 39.022 -%0,2 %1,0 %7,4 -%12,8 -%10,4

Güney Afrika 56.433 -%1,0 -%1,7 %0,3 -%2,4 -%1,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %4,8 %1,2 -%12,2 %56,7 %63,6

EM VIX 23 %8,2 -%1,1 -%3,5 %29,4 %30,6

MOVE 45 -%3,2 %0,8 -%2,4 -%34,5 -%23,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,2876 -%1,2 -%0,6 %6,2 %19,8 %22,5

Brezilya 5,5573 %1,6 %2,3 %3,2 %27,3 %37,9

Güney Afrika 17,2744 -%0,3 -%1,1 %3,5 %15,3 %23,4

Çin 6,9207 %0,0 -%0,2 -%1,0 -%1,1 -%0,6

Hindistan 74,82 %0,1 %0,0 -%0,3 a.d. %4,8

Endonezya 14773 -%0,5 %0,1 %0,5 %7,9 %6,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,3 0,1 0,2 0,7 0,8 -3,0

Hindistan %6,0 0,0 0,1 0,2 a.d. -0,6

Endonezya %6,7 0,0 0,0 -0,4 0,2 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 -0,20 0,04 0,08 1,28 0,80

Brezilya %3,7 0,03 0,21 -0,97 0,68 0,02

Güney Afrika %4,1 -0,01 0,01 -0,31 0,54 0,28

Endonezya %2,2 -0,09 0,01 -0,38 -0,43 -0,72

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,37 -%0,2 -%0,1 %5,2 -%23,3 -%31,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,93 %0,1 %0,6 %5,8 -%19,4 -%29,7

Altın - USD / oz 1958,7 -%2,0 %1,2 %8,2 %21,8 %28,6

Gümüş - USD / t oz. 27,34 -%2,6 %5,2 %38,9 %49,3 %52,6

Commodity Bureau Index 386,64 %0,7 %1,6 %5,4 -%3,9 -%3,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


