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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları    

▪ Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileri de bu yönde şekillenmişti. 28 

Temmuz’da TCMB’nin çeyrek dönemli Enflasyon Raporu açıklanacak. Bu rapor çerçevesinde varsayımlarını güncelleyip 

güncellemediğini takip ediyor olacağız. “Liralaşma” stratejisi düzleminde ek sinyallerin gelip gelmeyeceği de takip edilen 

bir diğer konu olacak. 

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. 

Haziran toplantısında Temmuz ve Eylül ayları için 25’er baz puanlık bir artırıma işaret edilmişti. Her ne kadar genel piyasa 

beklentileri çerçevesinde 50 baz puanlık bir artırıma gidilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmediğini görsek de konsensüsün 

25 baz puanlık bir artırım üzerinde yoğunlaştığı görülüyordu. Karar notundan ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasından 

çıkan önemli notları ve kararın ardından oluşan piyasa reaksiyonunu analiz ettiğimiz yazımıza Makroekonomik Gelişmeler 

bölümünden ulaşabilirsiniz.  

▪ Dün ECB’den gelen güçlü faiz artırımı sonrasında da piyasalarda resesyon temasının yeniden ön plana çıktığı izlendi. 

Bununla birlikte ECB toplantısının ardından güvenli liman talebinin arttığı, riskli varlıklardan ise çıkışın hızlandığı takip 

edildi. Dolar endeksi gerilerken EURUSD paritesi hızlı yükseldi. Ons altın değer kazanırken petrol fiyatları geriledi. ABD’de 

10 yıllıklar yeniden %3’ün altına indi. Detayları Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 

▪ ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları 16 Temmuz haftasında 7 bin artarak 251 bine yükseldi ve son 8 ayın zirvesine çıktı. 

Piyasa beklentisi verinin 240 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi. 

▪ Güney Afrika Merkez Bankası faizleri 75 baz puan artırarak 2002 Eylül ayından beri en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. 

▪ Japonya’da Çekirdek TÜFE ARTIŞI Haziran’da yıllık %2,1’de %2,2’ye yükseldi ve beklentilere paralel bir gerçekleşme 

gösterdi. Manşet  TÜFE ise beklentilere paralel olarak Haziran’da %2,5’ten %2,4’e indi. 

▪ ABD borsaları, beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının etkisi ile birlikte günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow 

Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,51 artışla 32.036,90 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,99 artarak 

3.998,95 puana ve Nasdaq endeksi %1,36 kazançla 12.059,61 puana yükseldi. 

▪ ECB toplantısının ardından Avrupa borsalarının günü karışık bir seyirle tamamladığı izlendi. Kapanışta Stoxx Europe 600 

gösterge endeksi %0,44 artarak 424,39 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,09 değer kazanarak 7.270,51 puana ve 

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,27 yükselerek 6.201,11 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,27 değer kaybederek 

13.246,64 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,71 gerileyerek 21.196,59 puana indi. 

▪ İtalya’da Başbakan Mario Draghi’nin istifası sonrasında seçimlerin 25 Eylül’de gerçekleştirileceği duyuruldu.  

▪ Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Temmuz ayına ilişkin öncü PMI verileri yakından izlenecek. Büyümenin 

en önemli öncü göstergelerinden biri olan PMI verileri küresel risk iştahı açısından büyük önem taşıyor. 

▪ Piyasalarda bu sabahki görünüme baktığımızda, sosyal medya platformu Snap’in beklentilerin altında gelen bilançosu 

sonrasında ABD endeks vadelilerinde teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların etkili olduğu izleniyor. Asya borsalarında ise 

hafif alıcılı bir seyir söz konusu. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
İngiltere Haziran Ayı Aylık Perakende Satışlar 09:00 -%0,2 -%0,5 

 
İngiltere Haziran Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar 09:00 -%0,4 -%0,7 

 
İngiltere Haziran Ayı Yıllık Perakende Satışlar 09:00 -%5,3 -%4,7 

 
İngiltere Haziran Ayı Yıllık Çekirdek Perakende Satışlar 09:00 -%6,2 -%5,7 

 
Almanya Temmuz Ayı S&P Global İmalat PMI Endeksi (Öncü) 10:30 50,7 52 

 
Almanya Temmuz Ayı S&P Global Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 10:30 51,4 52,4 

 
Almanya Temmuz Ayı S&P Global Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 10:30 50,2 51,3 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı S&P Global İmalat PMI Endeksi (Öncü) 11:00 51 52,1 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı S&P Global Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 11:00 52 53 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı S&P Global Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 11:00 51 52 

 
İngiltere Temmuz Ayı S&P Global İmalat PMI Endeksi (Öncü) 11:30 52 52,8 

 
İngiltere Temmuz Ayı S&P Global Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 11:30 53 54,3 

 
İngiltere Temmuz Ayı S&P Global Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 11:30 52,4 53,7 

 
ABD Temmuz Ayı S&P Global İmalat PMI Endeksi (Öncü) 16:45 52 52,7 

 
ABD Temmuz Ayı S&P Global Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 16:45 52,7 52,7 

 
ABD Temmuz Ayı S&P Global Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 16:45 52,4 52,3 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ECB, 50 baz puanlık faiz artırımına gitti 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. 

Haziran toplantısında Temmuz ve Eylül ayları için 25’er baz puanlık bir artırıma işaret edilmişti. Her ne kadar genel piyasa 

beklentileri çerçevesinde 50 baz puanlık bir artırıma gidilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmediğini görsek de konsensüsün 25 

baz puanlık bir artırım üzerinde yoğunlaştığı görülüyordu. Bu sebeple ECB’den gelen adımın sürpriz niteliğinde olduğu ifade 

edilebilir. Böylelikle faizi -%0,5’ten %0’a çeken ECB, negatif faiz dönemine de son vermiş oldu. ECB ayrıca, sıkılaşma sürecinde 

para politikalarında esneklik sağlayacak ve gerektiği durumlarda tüm Euro Bölgesi ekonomilerinde normalleşmenin farklı 

hızlarda devam etmesini sağlayacak Aktarım Güvence Aracı’nı (Transmission Protection Instrument - TPI) onayladı. Karar 

notundan ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasından çıkan önemli notları şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Karar metninde bundan sonraki faiz artışlarının büyüklüğüne toplantıdan toplantıya karar verileceği belirtildi. Metinde 

“Yönetim Konseyi’nin gelecek politika faizi patikası veriye bağlı olacak ve %2’lik orta vade enflasyon hedefine göre 

ayarlanacak” ifadeleri kullanıldı. Eylül ayı için önceki sözlü yönlendirmenin artık geçerli olmadığını belirten Lagarde 

ECB’nin ay ay karar vereceğini ifade etti. 

• Ekonomik aktivitenin yavaşladığını ve Rusya-Ukrayna savaşının büyüme üzerinde etkisini sürdüren bir engel niteliğinde 

olduğunu belirten Lagarde, yılın ikinci yarısı için ekonomik görünümün sıkıntılı olduğunu ve devam eden savaşın 

büyüme için aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu belirtti. Öte yandan Mali önlemler savaşın etkisini azalttığını söyleyen 

Lagarde bu önlemlerin hedefli olması gerektiğine dikkat çekti. 

• Enerji fiyatlarının kısa vadede yüksek kalacağını ve fiyat baskılarının daha fazla sektöre yayıldığını ifade eden Lagarde 

birçok çekirdek enflasyon göstergesinin daha da yükseldiğini ve enflasyonun bir süre daha istenmeyen şekilde yüksek 

kalacağını ifade etti. 

• Kararın ardından opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklarda Eylül toplantısına ilişkin 70 baz puanlık artırımın 

fiyatlanmaya başlandığı görüldü. 

Merkez bankalarının beklentilerin üzerinde faiz artırımlarına gitmeleri ile birlikte küresel resesyon endişelerinin 

gittikçe derinleştiği izleniyor. Dün ECB’den gelen güçlü faiz artırımı sonrasında da piyasalarda resesyon temasının yeniden 

ön plana çıktığı izlendi. Bununla birlikte ECB toplantısının ardından güvenli liman talebinin arttığı, riskli varlıklardan ise çıkışın 

hızlandığı takip edildi. Piyasa reaksiyonunun detaylarına bakacak olursak:  

• Kararın ardından euro değer kazanırken, dolar endeksinde satış baskıları oluştuğu gözlemlendi. Güçlenen euro ile 

birlikte 107 seviyesinden 106,40’lara inen dolar endeksi günü 106,66 seviyesinden düşüşle tamamladı. EURUSD paritesi 

ise gün içerisinde 1,0278 seviyesine kadar ulaşmasının ardından günü 1,0230 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

• Derinleşen resesyon korkuları ve artan güvenli liman alımı ile birlikte ABD tahvillerine olan talep artarken, tahvil 

getirilerinde ibrenin kısa bir aradan sonra yeniden aşağı döndüğü takip edildi. Bununla birlikte sert bir düşüş 

gerçekleştiren ABD 10 yıllık tahvil faizi, %3,07 üzerinden %2,8790’a inmesinin ardından günü %2,8810 seviyesinden 

güçlü bir düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllıkların bu sabah saatlerinde %3’ün altındaki hareketini koruduğu izleniyor. 

• ECB’nin, geliştirdiği yeni aracın (TPI) detaylarını açıklamasının ardından Avrupa’da ise tahvil getirilerinin düştüğü takip 

edildi. İtalya’da dün Başbakan Draghi’nin istifası ile birlikte 20 baz puan üzerinde artış kaydeden İtalya – Almanya tahvil 

getiri farkı, ECB’nin açıklamalarının ardından geriledi. 

• Artan güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte ons altında da son dönemdeki kayıpların ufak 

bir kısmının telafi edildiği izlendi. Bununla birlikte günlük grafiğindeki düşüş kanalının alt çizgisinden destek bularak 

yönünü yukarı çeviren ons altın, ECB sonrasında 1680$’lı seviyelerden 1720$ seviyesine doğru hızlı bir yükseliş 

gerçekleştirdi ve ardından günü 1718,47$ seviyesinden yükselişle tamamladı. 

• Petrol fiyatlarında ise derinleşen resesyon endişeleri çerçevesinde satıcılı bir seyrin oluştuğu görüldü. Bununla birlikte 

varil başına 106$ seviyesi üzerinden 101,50$ seviyesine kadar gerileyen Brent, günü 103,86$ seviyesinden düşüşle 

tamamladı. Hafta başındaki analizimizde, Brent petrolde 107,50$ seviyesini yakından izlediğimizi ifade etmiş, bu 

seviyenin aşılmaması durumunda bir geri çekilme oluşabileceğini belirtmiştik. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda Brent petrolde kısa vadeye ilişkin 95$ – 107,50$ bandının ön plana çıktığını görüyoruz. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TRY 

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrasında TL’de önemli bir reaksiyonun 

oluşmadığı takip edildi. Yurt dışında ise gözler ECB toplantısındaydı. ECB’den gelen 50 baz puanlık artırım sonrasında euro 

yükselirken, dolar endeksinin değer kaybettiği ve 106,40’lara doğru gerilediği görüldü. Dün gelişen ülke para birimleri 

genelinde karışık bir seyir görülürken, Türk lirası %0,54’lük düşüşle en alt sıralarda yer aldı. Bununla birlikte gün içerisinde 17,76 

seviyesi üzerine yükselerek 2022 zirvesini tazeleyen USDTRY paritesi, günü 17,70 civarından yükselişle tamamladı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi ise 836 baz puanla önemli bir değişim göstermedi.   

Bu sabahki kotasyonlarda USDTRY paritesinin 17,7250 seviyesinden işlem gördüğü, dolar endeksinin ise 106,95 seviyesinde 

bulunduğu izleniyor. Kurda rekor seviyelere yakın bir hareket izlediğimizden ötürü yükselişlerde direnç görevi görebilecek teknik bir 

eşik bulunmuyor. Küresel tarafta son 20 yılın zirvelerinde gezinmekte olan dolar endeksi gelişen ülke para birimleri için zayıf bir 

zemin ortaya koyarken, 800 seviyesi üzerinde bulunan Türkiye 5 yıllık CDS priminin de kura yönelik yukarı yönlü risklere vurgu 

yaptığı izleniyor. Bu çerçevede kurun 17,00 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda TL üzerindeki baskının 

sürmesi beklenebilecekken, olası geri çekilmelerde ise 16,90 ve 16,25 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alıyor. 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Her ne 

kadar genel piyasa beklentileri çerçevesinde 50 baz puanlık bir artırıma gidilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmediğini görsek 

de konsensüsün 25 baz puanlık bir artırım üzerinde yoğunlaştığı görülüyordu. Bu çerçevede kararın ardından euro değer 

kazanırken, EURUSD paritesi ise 1,0278 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 1,0230 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. 

Geçtiğimiz hafta günlük grafiğindeki düşüş kanalının alt çizgisinden destek bularak yönünü yukarı çeviren paritenin, kısa 

vadeli hedef işlem aralığımız olan 1,00 – 1,05 bandında hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Aşağıdaki grafik üzerinden 

de görülebileceği gibi EURUSD paritesi günlük grafiğinde bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor ve kanalın alt çizgisi 

(kanal desteği) 1,00 seviyesinden geçiyor. Paritede, geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe günkü hareketlere benzer 

şekilde, kısa vadede 1,00 seviyesi altına sarkmalar görülebilecek olsa da teknik olarak önemli olan husus bu seviye altında bir 

günlük kapanış oluşup oluşmayacağı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, paritenin günlük kapanış 

bazında bu seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda 1,00 seviyesine doğru yakınsamaların alım fırsatı 

sunabileceği ve paritede kısa vadede 1,00 – 1,05 bandında hareket edebileceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Ancak 1,00 

seviyesinin altında bir günlük kapanış oluşması durumunda düşüş eğiliminin hız kazanması beklenebilir.  
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XAU/USD 

Dün ECB’den gelen güçlü faiz artırımı sonrasında da piyasalarda resesyon temasının yeniden ön plana çıktığı ve güvenli liman 

talebinin arttığı izlendi. Güçlenen güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte ons altında da son 

dönemdeki kayıpların ufak bir kısmının telafi edildiği izlendi. Bununla birlikte günlük grafiğindeki düşüş kanalının alt 

çizgisinden destek bularak yönünü yukarı çeviren ons altın, ECB sonrasında 1680$’lı seviyelerden 1720$ seviyesine doğru hızlı 

bir yükseliş gerçekleştirdi ve ardından günü 1718,47$ seviyesinden yükselişle tamamladı. 

Ons altın bu sabah 1715$ seviyesinden işlem görüyor. Ons altında aşağıdaki grafik üzerinden de görülebilecek olan kırmızı 

kanal hareketin izliyoruz. Söz konusu kanalın alt çizgisi mevcut durumda 1680$ seviyesinden geçiyor. Ons altının bu seviye 

üzerinde tutunması durumunda kanal içerisindeki hareketini devam ettirmesini bekleyebiliriz. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda, 1680$ desteği aşağı yönlü kırılmadıkça önümüzdeki dönemde 1680$ – 1800$ bandının etkili olması 

beklenebilir. Ons altında aşağıda 1715$, 1695$ ve 1680$ seviyeleri destek konumunda bulunurken, olası yukarı yönlü tepki 

hareketlerinde ise 1735$, 1750$, 1766,55$ ve 1782$ dirençleri takip edilecek.  
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XAG/USD  

ECB toplantısı sonrasında dolar endeksinde oluşan geri çekilme eğilimi gümüş fiyatlarına da olumlu yansıdı. ECB toplantısı 

öncesinde 18,25$ seviyesine kadar gerilemiş olan gümüş, toplantının ardından yönünü yukarı çevirdi ve 18,80$ seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. Gümüş fiyatları günü 18,85$ seviyesinden yükselişle tamamlamayı başardı.  

Her ne kadar dolar endeksindeki gerileme gümüşte dün alımları beraberinde getirse de sanayi kullanımı ile ön plana çıkan 

gümüşte resesyon endişelerinin fiyatlar üzerinde daha etkili olduğu ve yükselişlerin cılız kalmasına yol açtığı görülüyor. Bu 

sabah saatlerinde 18,77$ seviyesinde hareket etmekte olan gümüşte teknik göstergeler genel çerçevede aşağı yönlü baskının 

sürdüğünü işaret ederken, trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadeye ilişkin 18$ – 20$ 

bandının ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin işaret ettiği üzere, gümüşün kısa vadede 

bu bant içerisinde hareket edebileceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. 18$ seviyesi öncesinde ara destek olarak 18,15$ 

seviyesi yer alırken, 20$ seviyesi öncesinde ise 18,80$, 19,45$ ve 19,92$ dirençleri bulunuyor.  
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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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 


