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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Bu hafta yurt dışı piyasalarda Noel tatili ile birlikte zayıf bir işlem hacmi bekleniyor. Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve 

ABD'de Noel tatili öncesi nedeniyle erken piyasa kapanışı yapacak. Yarın İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili 

nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Perşembe günü ise İngiltere ve Euro Bölgesinde piyasalar kapalı kalmaya devam 

edecek.  

▪ Çin hükümeti iç tüketimi canlandırmak amacıyla, domuz eti, farmasötik ürünler, kâğıt ürünleri, ve bazı yüksek 

teknoloji ekipmanlarının da dahil olduğu bazı tüketim gruplarında ithalat vergisini, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak 

şekilde düşürüleceğini belirtti. Açıklamada bu hamlenin doğrudan ABD-Çin ticaret savaşıyla alakalı değil, Trump 

yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında ekonominin açılmasıyla ilgili olduğu bildirildi. Ekonomik büyümenin gelecek 

sene yüzde altı ya da daha altına gerilemesinin beklenmesiyle, yetkililer aynı zamanda ithal edilen tüketici ürünlerinin 

maliyetini de düşürmeyi hedefliyor. 

▪ ABD’de verim eğrisinin yakından takip edilen kısmı olan 3 aylık ve 10 yıllık tahvil faizi arasındaki makas, son bir yıldan 

fazla süredir en dik konumuna gelmiş durumda. Verim eğrisindeki bu dikleşme ((uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa 

vadeli tahvil getirilerinden daha hızlı artması veya kısa vadeli tahvil getirilerinin uzun vadeli tahvil getirileri arttıkça 

düşmesi = verim eğrisinin dikleşmesi) ABD’ye yönelik resesyon endişelerinin azaldığının sinyalini veriyor.  

▪ ABD’de beklentilerin altında gelen Dayanıklı Mal Siparişleri verilerine rağmen dolar endeksindeki satış baskısı sınırlı 

kaldı. Endeks dün yükseliş eğilimini sürdürerek 97,81 seviyesine ulaştı. Ancak 200 günlük hareketli ortalamasının 

üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştiremeyen endeks, Asya seansında 97,65 seviyesi civarında dalgalandı. Dolar 

endeksinde 97,69 seviyesine denk gelen 200 günlük ortalamayı yakında takip ediyoruz.  

▪ Cuma günü ABD’den gelen güçlü veriler ve bununla birlikte yükselişe geçen dolar endeksine ve ABD – Çin arasındaki 

ticaret gerilimine ilişkin azalan endişelere rağmen, altın fiyatları 1485 seviyesi üzerine çıkmayı başardı. Altın fiyatlarına 

ilişkin detaylı analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler “bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Cuma günkü sert kayıplarının ardından EURUSD paritesi dün gün içerisinde 1,1070 – 1,1098 seviyeleri arasında 

görece yatay bir seyir izledi.  

▪ ABD’de endeksler yükselişlerini korurken, Avrupa borsaları ile haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Bu 

sabah saatlerinde ise Asya piyasalarında karışıl bir seyrin olduğunu görüyoruz.  

 

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 

 
İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili nedeniyle erken piyasa 

kapanışı  
   

 
ABD Aralık Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 18:00 1 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Aralık 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 3 
 

Makroekonomik Gelişmeler 

Altın fiyatları, dolar endeksindeki yükselişe rağmen güçlü kalmaya devam ediyor 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü veriler ve bununla birlikte yükselişe geçen dolar endeksine ve ABD – Çin arasındaki 

ticaret gerilimine ilişkin azalan endişelere rağmen, altın fiyatları 1485 seviyesi üzerine çıkmayı başardı. Dolar endeksi ve 

ons altının yaklaşık son 10 gündür aynı doğrultuda hareket ettiğini görüyoruz. Doların 97,50 seviyesi üzerinde tutunuyor 

olmasına rağmen altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında aşağıdaki faktörlerin etkili olduğunu belirtebiliriz:  

• Brexit sürecine ilişkin varlığını koruyan belirsizlikler -- İngiltere’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimin 

sonucuna göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan 

sonra yeniden tek başına iktidara geldi. Piyasadaki ilk tepki çerçevesinde, Başbakan Johnson’ın 31 Ocak’a kadar Brexit 

yasa tasarısını parlamentodan geçirebileceğine ilişkin beklentilerin artması ile birlikte sterlinde sert bir yükseliş görüldü. 

Ancak daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson’ın Brexit yasa tasarısında, Brexit’in 2020 sonundan daha ileri bir tarihe 

ertelenmesine engel olacak şekilde bir değişikliğe gitmeyi planladığı haberleri sonrasında sterlin sert bir şekilde değer 

kaybetti. Boris Johnson böylelikle, ticaret konularında bir anlaşmaya varılamamış olsa dahi, hükümetin Brexit’i 

ertelemesini engellemeyi ve Brexit sürecinin uzamasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, “bir anlaşmaya 

varılamasa dahi Brexit gerçekleşebilir” beklentileri artarken, piyasalardaki anlaşmasız Brexit endişeleri yeniden alevlendi 

ve ons altın fiyatları piyasalarda artan endişeler ile birlikte geçen hafta 1480 seviyesi üzerine varacak olan yükseliş 

hareketini başlattı. 

• ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin orta vadede süreceği beklentileri -- İkinci fazın içeriği henüz belli 

olmamakla birlikte, ABD’deki başkanlık seçimlerinin (Kasım 2020) öncesinde bir anlaşma imzalanması beklenmiyor. 

ABD – Çin cephesinde ise İki taraf birinci aşama anlaşma üzerinde uzlaşmış olsa da, en zorlu ve karmaşık konular 

çözümsüz kalmaya devam ediyor. Trump yönetimi Pekin’i sürücüsüz otomobil ve yapay zeka gibi gelişmiş teknoloji 

alanlarında üstünlük sağlama çabasında sahtekarlıkla suçluyor. Birinci faz üzerinde anlaşılmış olsa dahi, anlaşmanın 

ikinci fazının ABD başkanlık seçimlerine kadar (3 Kasım 2020) gerçekleşmesi çok mümkün görünmüyor.  Bu da, 

piyasalardaki güvenli liman talebinin bir süre daha güçlü kalabileceğini işaret ederek altın fiyatlarını destekliyor. 

• ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması beklenen belirsizlik ortamı -- 3 Kasım 2020’de gerçekleşecek 

olan ABD Başkanlık seçimleri öncesinde piyasalarda oluşacak belirsizlik ortamının önümüzdeki yıl içerisinde güvenli 

limanlara yönelik talebi güçlü tutacağına ilişkin son dönemde gelen haber akışı daha şimdiden ons altın fiyatları 

üzerinde etkili oluyor.  

• Merkez Bankalarının ve ETF’lerin altın alımına devam etmesi -- Dünya Bankasının yayınladığı rapora göre, altına 

yönelik talebin artmasında merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve altın ETF’lerinde görülen artışlar önemli bir role 

sahip. 11 – 17 Aralık haftasına ilişkin CFTC COT raporlarına göre altın kontratlarında net yatırımcı pozisyonu ilgili haftada 

2.463 adet artış göstererek 42.511’ye ulaştı. Altın ETF’lerindeki alım yönlü pozisyonlar artmaya devam ediyor (mevcut oran 

%86). 

Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte Kasım ortasından bu yana bir yükseliş kanalı bünyesinde hareket eden ve bu haftaya 

1480 seviyesi üzerinden başlayan ons altın, bugün Asya seansında 1490 seviyesi üzerine yükseldi.  

• Bu noktada ons altındaki kısa vadeli yükseliş eğiliminin, teknik göstergelerin verdiği sinyaller çerçevesinde, 1492 

seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamaya kadar sürmesi beklenebilir. Yükselişin devamlılığı açısından 

önemli bir teknik direnç olarak ön plana çıkan 1492 seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamanın aşılıp 

aşılamayacağını takip edeceğiz. 

• Gram altında ise mevcut yükselişin 284 – 285 bandına kadar ulaşmasını bekliyoruz. Yükselişin devam edebilmesi için bu 

bandın aşılması gerekmekte. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması yükselişlerin 290 seviyesini hedef alacak şekilde 

hızlanmasına neden olabilir. Gram altında 284 – 285 bandını yakından takip ediyoruz.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

ABD’den gelen zayıf Dayanıklı Mal Siparişleri verilerine rağmen dolar endeksindeki satış baskılarının sınırlı kaldığını ve 

endeksin yükseliş eğilimini sürdürerek 97,81 seviyesine ulaştığını gördük. Bununla birlikte dün gündüz saatlerinde 5,93 

– 5,95 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen kur, Asya seansında 5,95 seviyesini aşarak 5,9564 seviyesini test etti.  

USDTRY paritesi dünkü yükseliş hareketi ile birlikte 5,9440 – 5,9450 bandını yukarı yönlü kırdı. Kur bu sabah saatlerinde 5,9482 

seviyesinden işlem görüyor. Dün sabahki bültenimizde de belirtmiş olduğumuz üzere, 5,9440 – 5,9450 bandının yukarı yönlü 

kırılması sonrasında yükseliş eğiliminin 5,96 – 5,98 bandına doğru devam edebileceği görüşündeyiz. Bu hafta yurt dışı 

piyasalardaki Noel tatili nedeniyle, USDTRY paritesinde düşük volatilite kaynaklı sert hareketler görülebilir. 

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD Aralık Ayı Richmond Fed İmalat 

Endeksi verisi açıklanacak. Bu hafta yurt dışı piyasalarda Noel tatili ile birlikte zayıf bir işlem hacmi bekleniyor. Bugün İngiltere, 

Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili öncesi nedeniyle erken piyasa kapanışı yapacak. Yarın İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel 

tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Perşembe günü ise İngiltere ve Euro Bölgesinde piyasalar kapalı kalmaya devam edecek.  
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EUR/USD 

Cuma günü 1,1066 seviyesine kadar gerileyerek sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, dolar endeksindeki yükseliş 

eğiliminin sürmesine rağmen dün gün içerisinde 1,1070 – 1,1098 seviyeleri arasında görece yatay bir seyir izledi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1090 seviyesinden işlem görüyor.  1,1150 seviyesinin önemli bir direnç olarak ön plana 

çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği haftalık kapanış ile birlikte Mayıs 2018’den bu yana varlığını 

koruyan düşüş kanalının içerisinde kalan ve kanalı yukarı yönlü kırma girişimi başarısız olan EURUSD paritesinin (aşağıdaki haftalık 

grafik üzerinden parite hareketi görülebilir), düşüş eğilimini korumasını beklemekteyiz. Temel görünümün de bu beklentimizi 

doğruladığını görüyoruz. Euro Bölgesi büyüme dinamiklerini ve dolar endeksinin 96,50 – 97 bandında bir dip oluşturduğunu göz 

önünüzde bulundurduğumuzda, EURUSD paritesinde önümüzdeki dönemde aşağı yönlü hareketlerin daha ön planda olmasını 

beklemekteyiz. Paritenin, dolar endeksindeki düşüş hareketlerinin sınırlanması ve euro üzerinde artan baskılar ile birlikte, 

önümüzdeki dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği görüşündeyiz.  

Bugün ABD Aralık Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verisi açıklanacak. Bu hafta yurt dışı piyasalarda Noel tatili ile birlikte zayıf 

bir işlem hacmi bekleniyor. Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili öncesi nedeniyle erken piyasa kapanışı yapacak. 

Yarın İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Perşembe günü ise İngiltere ve Euro 

Bölgesinde piyasalar kapalı kalmaya devam edecek. Dolayısı ile hafta içerisinde düşük volatilite kaynaklı sert hareketler 

görülebilir. 
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XAU/USD 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü veriler ve bununla birlikte yükselişe geçen dolar endeksine ve ABD – Çin arasındaki ticaret 

gerilimine ilişkin azalan endişelere rağmen, altın fiyatları 1485 seviyesi üzerine çıkmayı başardı. Dolar endeksi ve ons altının 

yaklaşık son 10 gündür aynı doğrultuda hareket ettiğini görüyoruz. Doların 97,50 seviyesi üzerinde tutunuyor olmasına rağmen 

altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında: (i) Brexit sürecine ilişkin varlığını koruyan belirsizlikler, (ii) ABD – Çin 

arasındaki ticaret geriliminin orta vadede süreceği beklentileri, (iii) ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması beklenen 

belirsizlik ortamı ve (iv) Merkez Bankalarının ve ETF’lerin altın alımına devam etmesi gibi faktörler etkili oluyor. Altın fiyatlarında 

etkili olan faktörleri analiz ettiğimiz detaylı yazımızı bültenimizin “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.   

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1489,90 seviyesinden işlem görüyor.  Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin devam 

etmesi durumunda, önemli bir teknik direnç olarak ön plana çıkan ve 1492 seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli 

ortalamanın aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz.  

ABD Aralık Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verisi açıklanacak. Bu hafta yurt dışı piyasalarda Noel tatili ile birlikte zayıf bir işlem 

hacmi bekleniyor. Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili öncesi nedeniyle erken piyasa kapanışı yapacak. Yarın 

İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Perşembe günü ise İngiltere ve Euro Bölgesinde 

piyasalar kapalı kalmaya devam edecek. Dolayısı ile hafta içerisinde düşük volatilite kaynaklı sert hareketler görülebilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.224 %0,1 %1,0 %3,7 %9,5 %28,6

DAX 13.301 -%0,1 -%0,8 %1,0 %8,4 %26,0

FTSE 7.624 %0,5 %1,4 %4,1 %2,8 %13,3

Nikkei 23.821 %0,0 -%1,1 %3,0 %11,9 %19,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112.175 %0,9 %0,9 %5,2 %17,9 %22,9

Çin 2.963 %0,3 -%1,7 %2,9 -%1,3 %19,1

Hindistan 41.643 %0,1 %0,8 %3,2 %6,5 %15,5

Endonezya 6.306 %0,3 %1,5 %3,4 %0,3 %1,8

Rusya 3.034 %0,6 %0,9 %2,9 %9,8 %28,0

Brezilya 115.863 %0,6 %3,5 %6,6 %13,5 %31,8

Meksika 44.277 -%0,5 -%0,2 %1,7 %1,2 %6,3

Güney Afrika 57.093 -%0,6 %0,6 %0,6 -%2,8 %8,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %0,8 %3,9 %2,2 -%18,1 -%50,4

EM VIX 15 %2,7 -%0,1 -%7,8 -%13,8 -%38,1

MOVE 54 %0,9 -%4,0 -%17,4 -%25,1 -%18,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,9488 %0,2 %1,7 %4,1 %2,3 %12,5

Brezilya 4,0785 -%0,5 %0,5 -%2,8 %6,7 %5,3

Güney Afrika 14,2131 -%0,3 -%1,1 -%3,4 -%0,8 -%0,9

Çin 7,0128 %0,1 %0,3 -%0,4 %2,1 a.d.

Hindistan 71,1837 %0,1 %0,3 -%0,7 %2,3 %2,0

Endonezya 13979 -%0,1 -%0,2 -%0,8 -%1,3 -%2,9

CDS *

Türkiye 283,8 -0,3 -3,9 -16,2 -62,9 5,0

Brezilya 103,1 -0,1 4,9 -26,6 -17,5 2,4

Güney Afrika 164,8 -0,2 -3,6 -17,9 11,9 0,1

Endonezya 67,7 -2,9 -2,4 -0,1 -27,0 -3,2

Rusya 55,9 -0,2 3,0 -16,8 -31,5 -0,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,5 -0,1 0,0 0,1 -4,0 -4,0

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

Hindistan %6,6 0,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,8

Endonezya %7,1 0,0 -0,1 0,1 -0,3 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,2 0,00 -0,06 -0,05 -1,50 a.d.

Brezilya %3,7 0,00 0,04 -0,08 -0,96 -1,42

Güney Afrika %3,9 0,02 -0,09 -0,16 -0,23 -1,22

Endonezya %2,9 0,00 0,00 -0,07 -0,50 -1,65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66,39 %0,4 %1,6 %4,7 %1,8 %23,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 60,52 %0,1 %0,5 %4,8 %5,4 %33,3

Altın - USD / oz 1482,5 %0,5 %0,5 %1,3 %6,2 %15,7

Gümüş - USD / t oz. 17,403 %1,6 %2,3 %2,4 %13,8 %12,8

Commodity Bureau Index 398,62 %0,1 -%0,1 %2,9 -%3,1 -%2,6

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


