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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli politika faizinde 100 baz puan artış 

bekliyoruz. Bu çerçevede bir hafta vadeli repo faizinin %17,75 seviyesinden %18,75 seviyesine getirilebileceğini düşünüyoruz. 

Piyasa beklentisinin de kurum beklentimize paralel bir görüntü çizdiği görülüyor.  

▪ Bugünkü PPK toplantısından gelebilecek 100 baz puan ve üzeri bir faiz artırımı piyasalar üzerinde pozitif etki yaratacaktır. 

Her ne kadar faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlarda olsa da, 100 baz puan ve üzeri bir faiz artırımı senaryosu altında, piyasalarda 

oluşacak pozitif algı ile birlikte kurun kısa vadede 4,70 seviyesi altına gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer senaryoda, yani 

PPK’nın 100 baz puanın altında bir artırım gerçekleştirmesi durumda ise TL üzerinde bir baskı oluşabileceği ve kurun son 

günlerdeki düşüş hareketi sonrasında yeniden 4,80;’e doğru yükselişe geçebileceği görüşündeyiz.   

▪ Dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in faiz artırımlarına ilişkin eleştirilerinin ardından elde ettiği kayıpların bir 

kısmını telafi etti ve 94,70 seviyesi üzerine kadar yükseldi.  

▪ Dolar endeksindeki toparlanmaya rağmen USDTRY paritesinin düşüş hareketini devam ettirdiği ve 4,7368 seviyesine kadar 

(son iki haftanın en düşük seviyesi) gerilediği görüldü.  

▪ Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu ve Türk 

lirasının, PPK toplantısı öncesinde, dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğunu görüyoruz.  

▪ ABD hisse senetleri Pazartesi gününü 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin finansal hisseleri yukarı yönlü tetiklemesi ile 

birlikte, Dow Jones endeksi hariç günü yükselişle tamamladı. 

▪ National Association of Realtors verilerine göre ABD'de 2. el konut satışları Haziran'da %0,6 düşüşle 5,38 milyon adet oldu. 

Satışlar böylece 3. ayda da düştü. Beklenti %0,2 artıştı. Ortalama satış fiyatları ise yıllık %5,2 artışla 276 bin 900 dolara çıkarak 

rekor kırdı. 

▪ Petrol fiyatları, ABD – Çin arasındaki ticaret gerginliğinin küresel talebi düşüreceği endişeleri ile son bir ayın en düşük seviyesi 

yakınında seyretti. Ham petrol fiyatları 67,58 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol ise 72,67 dolar seviyesine geriledi.  

▪ Asya para birimleri, Çin'in parasal genişlemeye yönelik daha fazla tedbir açıklamasının ardından değer kaybetti.  

 

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 Temmuz Ayı İmalat PMI Endeksi  10:30 55,5 55,9 

 
Almanya Temmuz Ayı Hizmet PMI Endeksi 10:30 54,5 54,5 

 
Almanya Temmuz Ayı Bileşik PMI Endeksi 10:30 54,8 54,8 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı İmalat PMI Endeksi 11:00 54,8 54,9 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:00 55,1 55,2 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı Bileşik PMI Endeksi 11:00 54,7 54,9 

 
ABD Mayıs Ayı Konut Fiyat Endeksi 16:00  0,1 

 
ABD Temmuz Ayı İmalat PMI Endeksi 16:45 55,1 55,4 

 
ABD Temmuz Ayı Hizmet PMI Endeksi 16:45 56,5 56,5 

 
ABD Temmuz Ayı Bileşik PMI Endeksi 16:45  56,2 

 
ABD Temmuz Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 17 18 20 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 100 baz puan artış bekliyoruz 

Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli politika faizinde 100 baz puan 

artış bekliyoruz. 

• Bu çerçevede bir hafta vadeli repo faizinin %17,75 seviyesinden %18,75 seviyesine getirilebileceğini düşünüyoruz.  

• Piyasa beklentisinin de kurum beklentimize paralel bir görüntü çizdiği görülüyor.  

Faiz artımı tahminimizi şu dinamikler çerçevesinde şekillendiriyoruz: 

(a) Beklentilerdeki bozulma devam ediyor.   

• Haziran ayı TÜFE açıklaması sonrasında yıllık TÜFE’nin %15’in üzerine taşınması özellikle beklentiler tarafındaki 

bozulmanın hız kazanmasına neden olmuştu. 

• Bu noktada geçen hafta TCMB tarafından açıklanan Beklenti Anketinde, yılsonu enflasyon bekleyişleri %13,6’ya 

yükselirken, 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerinin sırasıyla %11,07 ve %9,54’de oluştuğu dikkat çekmişti. 

• TCMB en son PPK kararı notunda bekleyişlerdeki bozulmayla ilgili endişelerini şu cümle ile tekrar etmişti. “…enflasyon 

ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam 

etmektedir” 

(b) Kur tarafında gelişmeler halen enflasyon baskısının devamını işaret ettiği görülüyor. 

• TL’nin eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında Haziran ayı ortalamasına göre Temmuz ayında %2,5’a yakın bir değer 

kaybı olduğu görülüyor.  

• Bu çerçevede yıl başından beri sepet karşısında yaklaşık %20 değer kaybının fiyatlara geçişkenliğinin devamı 

görülecektir.  

• Diğer taraftan yine en son açıklanan TCMB beklenti anketinde Temmuz/Ağustos/Eylül aylık TÜFE artış beklentileri göz 

önüne alındığında Eylül ayında %16,5’lere gelmesi beklenen yıllık TÜFE artışı olduğu dikkat çekiyor.  

(c) 7 Haziran tarihli PPK kararı notunda TCMB şahin görünümünü güçlendirerek devam ettirmişti.  

(d) Ülkelerarası karşılaştırmalar çerçevesinde 2Ç18 sonu enflasyon verileriyle hesaplanan reel politika faizinde 

Türkiye’nin, Meksika, Brezilya ve Rusya’nın gerisine düştüğü görülüyor.  

• Rusya’da ex-post reel politika faizinin %5’ler seviyesinde olurken, Türkiye’de Haziran ayı gerçekleşmeler çerçevesinde 

%3,4’te kaldığı görülüyor.  

• Diğer taraftan 2 yıllık gösterge tahvil faizinin O/N eşleniğinin Temmuz başından beri politika faizinin üzerinde 

seyrettiği görülüyor.  

• Swap fiyatlamalarına bakıldığında ise  3 aylık vadede 125 bps’e yakın artırım fiyatlamasının olduğu görülüyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

USDTRY paritesi, dolar endeksindeki toparlanmaya rağmen geri çekilme hareketini sürdürerek son iki haftanın en düşük seviyesi 

olan 4,7368 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in faiz artırımlarına ilişkin eleştirilerinin 

ardından elde ettiği kayıpların bir kısmını telafi etti ve 94,70 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Ancak, dolar endeksindeki 

toparlanmaya rağmen, PPK toplantısı öncesinde Türk lirasında oluşan pozitif ayrışmanın etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin 4,75 

seviyesi altına kadar gerilediğini gördük. Bu noktada, Türk lirasındaki pozitif ayrışmanın büyük bir kısmının TCMB’nin faiz 

artıracağına yönelik beklentilerden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 3 aylık swap getirilerinin hali hazırda 100 – 125 baz puanlık 

bir faiz artırımını fiyatlamakta olduğunu görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel 

olarak satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu ve Türk lirasının, PPK toplantısı öncesinde, dolar karşısında en iyi performans gösteren 

gelişen ülke para birimi olduğunu görüyoruz. Türk lirasındaki bu pozitif ayrışmanın PPK toplantısına kadar devam etmesini ve 

kurun mevcut geri çekilme hareketini 4,72 seviyesine doğru devam ettirmesini beklemekteyiz. Bugün saat 14:00’da açıklanacak 

olan PPK kararı ise kurdaki kısa vadeli gidişat açısından belirleyici olacak. Kurum olarak PPK’nın 100 baz puanlık bir artırım 

gerçekleştirmesini ve faizi %18,75'e çekmesini bekliyoruz. 100 baz puan ve üzeri bir faiz artırımı piyasalar üzerinde pozitif etki 

yaratacaktır. Her ne kadar faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlarda olsa da, 100 baz puan ve üzeri bir faiz artırımı senaryosu altında, 

piyasalarda oluşacak pozitif algı ile birlikte kurun kısa vadede 4,70 seviyesi altına gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer 

senaryoda, yani PPK’nın 100 baz puanın altında bir artırım gerçekleştirmesi durumda ise TL üzerinde bir baskı oluşabileceği ve 

kurun son günlerdeki düşüş hareketi sonrasında yeniden 4,80;’e doğru yükselişe geçebileceği görüşündeyiz.  Bu sabah saatleri 

itibariyle 4,7432 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerde 4,7410 ve 4,7150 seviyeleri destek 

konumunda. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4,7650 ve 4,7900 seviyelerini direnç teşkil ediyor.   

 

 

 

 

USD/TL 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Temmuz 2018 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD  

Dolar endeksinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in faiz artırımlarına ilişkin eleştirilerinin ardında yaşadığı kayıpların bir kısmını 

telafi etmesi ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri veren EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle yeniden 1,17 seviyesi 

altına gerilemiş durumda. EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı belirleyici olacak. Hatırlayacağımız üzere ECB’nin 14 Haziran’daki toplantısının ardından euro 

sert bir şekilde değer kaybetmiş, EURUSD paritesi ise 1,15 seviyesine kadar gerilemişti. Perşembe günkü toplantıdan euro 

üzerinde önemli bir hareketlilik yaratacak bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Haziran toplantısında orta vadeli planlamalara ilişkin 

güvercin açıklamalarda bulunan ve piyasalarda önemli bir hareketlilik yaratan ECB’nin bu haftaki toplantısının öncekine nazaran 

sakin ve hareketsiz geçebileceği belirtiliyor. Ancak, piyasada hali hazırda tüm güvercin söylemler ve olasılıklar büyük ölçüde 

fiyatlanmış ve euro üzerinde büyük bir baskı oluşmuşken, Draghi’nin Euro Bölgesi ekonomisine yönelik iyimser söylemlerde 

bulunması ve parasal sıkılaşmaya duyulan ihtiyacın altını çizmesi (şahin açıklamalarda bulunması) durumunda piyasadaki euro 

pozitif fiyatlamanın çok daha sert olabileceği ve bununla birlikte dolar endeksindeki mevcut geri çekilmenin hızlanabileceği 

görüşündeyiz. EURUSD paritesindeki görünüme baktığımızda: Piyasaların ECB’nin faiz artırımlarına kısa süre içerisinde 

başlamayacağı fikrini özümsediğini ve bu durumu büyük ölçüde fiyatladığını görüyoruz. Dolayısı ile EURUSD paritesindeki aşağı 

yönlü eğilimin doyum noktasına yaklaştığını ve paritenin 1,15 seviyesi altına kalıcı bir hareket sergilemeyeceğini düşünüyoruz. 

Paritenin 1,15 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini ve önümüzdeki dönemde 1,18 – 1,20 bandını hedef haline getirmesini 

beklemekteyiz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1684 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1700 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1700 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1750, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1600. 
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XAU/USD  

Dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in faiz artırımlarına ilişkin eleştirilerinin ardından elde ettiği kayıpların bir kısmını 

telafi etti ve 94,70 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Dolar endeksinde görülen toparlanma ile birlikte yeniden 1220 seviyesine 

kadar gerileyen altın fiyatları ise bu sabah saatleri itibariyle görece zayıf seyrini sürdürüyor. Bu noktada, ECB’den gelen güvercin 

açıklamalarla değerlenen dolar endeksi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı dezenflasyon endişeleri ile birlikte altın 

fiyatlarının Nisan ayından bu yana istikrarlı bir düşüş hareketi içerisinde olduğu görülüyor. Ancak, ECB’nin faiz artırımları 

konusunda acele etmeyeceği ve piyasaları desteklemeye devam edeceğine yönelik söylemlerin büyük ölçüde fiyatlanmış 

oluğunu düşünüyoruz. Ayrıca, küresel jeopolitik risklerin ve ABD’de hızlanan enflasyon ve bunun karşısında çok da aceleci 

davranmak istemeyen FOMC üyelerinin de altında orta – uzun vadede yükseliş potansiyeli oluşturabileceği görüşündeyiz. Bu 

noktada altının  düşüş hareketinin 1210 – 1220 bandı civarında  durulabileceğini ve fiyatların bu seviyelerden yükselişe geçerek 

kısa vadede 1250 seviyesini hedefleyebileceğini düşünmekteyiz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1220,60 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1220 seviyesi destek, 1225 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1230, 1220 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1216. 
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Piyasalara Genel Bakış  

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,807 %0.2 %0.3 %1.9 -%1.1 %5.0

DAX 12,549 -%0.1 -%0.1 -%0.2 -%6.5 -%2.9

FTSE 7,656 -%0.3 %0.7 -%0.3 %0.2 -%0.4

Nikkei 22,397 %0.6 -%0.7 %0.1 -%5.9 -%1.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,305 %1.3 %6.2 -%0.6 -%20.3 -%17.4

Çin 2,860 %1.6 %3.8 %0.5 -%18.4 -%12.2

Hindistan 36,719 %0.4 %0.9 %3.2 %1.9 %8.2

Endonezya 5,916 %0.3 %1.2 %1.9 -%10.4 -%6.7

Rusya 2,261 %0.6 -%3.1 %0.5 -%2.0 %7.2

Brezilya 77,996 -%0.7 %1.8 %10.4 -%6.8 %2.1

Meksika 48,851 -%0.1 %0.8 %4.5 -%3.7 -%1.0

Güney Afrika 56,557 -%0.8 %2.0 -%0.5 -%8.2 -%5.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%1.9 -%1.6 -%8.4 %13.7 %14.3

EM VIX 18 %5.4 %5.0 -%2.2 %4.6 %12.4

MOVE 52 %5.0 %7.8 -%2.9 -%2.0 %10.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.7414 -%1.1 -%2.2 %1.4 %25.9 %24.8

Brezilya 3.783 %0.4 -%2.0 -%0.1 %16.8 %14.3

Güney Afrika 13.4603 %0.4 %1.8 %0.2 %11.9 %8.7

Çin 6.7986 %0.4 %1.6 %4.5 %6.2 %4.5

Hindistan 68.8625 %0.0 %0.4 %1.5 %8.0 %7.8

Endonezya 14497 %0.1 %0.8 %2.9 %8.8 %6.8

CDS *

Türkiye 303.8 -6.3 -16.9 26.2 31.4 17.2

Brezilya 224.9 -4.3 -16.3 -19.1 18.4 48.6

Güney Afrika 188.5 3.6 3.4 -17.8 10.2 31.3

Endonezya 115.7 -2.7 1.6 -18.0 18.5 30.6

Rusya 133.8 -0.7 7.8 -12.9 25.6 33.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.8 -0.5 -1.5 0.5 4.7 5.2

Brezilya %11.1 0.0 -0.4 -1.0 1.0 0.8

Hindistan %7.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5

Endonezya %7.8 -0.1 0.3 0.3 1.6 1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 -0.01 -0.32 0.12 1.57 a.d.

Brezilya %5.5 0.07 -0.09 -0.39 0.82 0.98

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.69 0.66

Endonezya %4.3 0.01 0.04 -0.20 0.67 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 73.06 %0.0 %1.7 -%3.3 %4.4 %9.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 67.89 -%3.6 -%0.2 -%1.0 %5.3 %12.4

Altın - USD / oz 1225.6 -%0.4 -%1.1 -%3.3 -%8.3 -%6.4

Gümüş - USD / t oz. 15.368 -%0.8 -%2.3 -%6.6 -%9.1 -%10.4

Commodity Bureau Index 432.14 %0.0 -%0.2 -%2.5 -%1.2 %0.0

* 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 itibariyle 

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. 

 

 

 


