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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Koronavirüsün global çapta yayılmaya devam etmesi ile birlikte yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başladık. ABD’de 10 

yıllık tahvil faizi 2016’dan bu yana ilk defa %1,4’ün altına gerilerken, küresel borsalardaki satışlar Avrupa açılışı sonrası 

hız kazandı. İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısının yükselmesi Avrupa borsalarından büyük bir satış dalgasına yol 

açarken, ABD borsaları da dün önemli kayıplara imza attı. 

▪ İki hafta önce Çarşamba günü 29,500 puanın üzerine yükselerek rekor kıran Dow Jones endeksi kapanışta 1.000 

puanın üzerinde geriledi ve %3,56 azalışla 27.960,80 puana düştü. S&P 500 endeksi, %3,35 kayıpla 3.225,89 puana ve 

Nasdaq endeksi %3,71 azalışla 9.221,28 puana geriledi.  

▪ Avrupa cephesinde ise kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %3,79 azalarak 411,86 puandan kapandı. 

Fransa'da CAC 40 endeksi %3,95 azalarak 5.791,87 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü %3,34'lük 

düşüşle 7.156,83 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %5,43 değer kaybederek 23.427,19 ve 

Almanya'da da DAX 30 endeksi günü %4,1 düşerek 13.035,24 seviyesinden kapattı. 

▪ Cuma günü yaşadığı sert satış baskılarının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde de zayıf seyrini koruyan dolar 

endeksi, piyasadaki kar satışlarının etkisi ile birlikte dün gün içerisinde 99,60 seviyesi üzerinden 99,11 seviyesine 

kadar geriledi.  

▪ Dün Almanya’da Institute for Economic Research (IFO) tarafından açıklanan iş dünyasına ilişkin beklenti ve güven 

endeksleri olumlu bir performansı işaret etti. Almanya’da IFO İş Dünyası Beklenti Endeksi 91,8 olan piyasa 

beklentinsin üzerinde gelerek 93,4 olurken, IFO Güncel Koşullar Endeksi de 98,6 lan beklentini üzerinde bir 

gerçekleşme gösterdi ve 98,9 oldu. IFO İş Güveni Endeksi de 96,1 ile 95,3 olan beklentinin üzerinde geldi. Olumlu 

verilerin ardından 1,0820 – 1,1085 bandında kısa bir süre dalgalanan EURUSD paritesi, daha sonra dolar endeksindeki 

düşüş eğilimi ile birlikte yükselişini 1,0873 seviyesine taşıdı.   

▪ İtalya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde virüsün 

bulaştığı kişi sayısının ise 229'a ulaştığı ifade edildi.  

▪ Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2.665'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan 

yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı. 

▪ Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester (FOMC’de oy sahibi), koronavirüsün yaydığı riskleri kabul ettiğini ancak faiz 

oranlarını düşürmekten yana olmadığını bildirdi. Mester, enflasyonun Fed'in %2 hedefini aşması halinde bile aynı 

fikirde olacağını vurguladı. 

Gelişmiş 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 4Ç19 (Nihai) GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 10:00 %0 %0 

 
Almanya 4Ç19 (Nihai) GSYİH Yıllık Büyüme Oranı 10:00 %0,4 %0,4 

 
ABD Şubat Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi 18:00 132,1 131,6 

 
ABD Şubat Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 18:00 10 20 

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida'nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 23:15   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Risk iştahındaki azalma devam ediyor 

Koronavirüsün global çapta yayılmaya devam etmesi ile birlikte yeni haftanın ilk işlem gününde risk iştahındaki 

zayıflamanın daha da hızlandığını gördük. İtalya ve Güney kore’de koronavirüs vaka sayısının kısa süre içerisinde yükselmesi 

ve İran’da ölenlerin sayısının 8’e çıkması ile birlikte piyasalardaki endişeler önemli oranda artarken, dün Irak’ta da vaka 

görüldüğüne yönelik çıkan haberler risk algısının daha da bozulmasına neden oldu. Kısacası, salgın hastalığın küresel boyutta 

gösterdiği yayılmanın hızlanması ve ölü sayısının giderek artıyor olması, koronavirüs salgısının piyasalardaki en büyük risk 

faktörü olarak varlığını korumasına neden oluyor. Risk algısındaki zayıflamanın piyasalarda etkili olmaya devam edebileceği 

görüşündeyiz. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda yaşanan gelişmeleri özetleyecek olursak: 

• Küresel borsalardaki satışlar dün Avrupa açılışı sonrası hız kazandı. İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısının 

yükselmesi Avrupa borsalarından büyük bir satış dalgasına yol açarken, ABD borsaları da dün önemli kayıplara imza 

attı. İki hafta önce Çarşamba günü 29,500 puanın üzerine yükselerek rekor kıran Dow Jones endeksi kapanışta 1.000 

puanın üzerinde geriledi ve %3,56 azalışla 27.960,80 puana düştü. S&P 500 endeksi, %3,35 kayıpla 3.225,89 puana ve 

Nasdaq endeksi %3,71 azalışla 9.221,28 puana geriledi. Avrupa cephesinde ise kapanışta, gösterge endeksi Stoxx 

Europe 600 %3,79 azalarak 411,86 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %3,95 azalarak 5.791,87 puana 

geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü %3,34'lük düşüşle 7.156,83 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi %5,43 değer kaybederek 23.427,19 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü %4,1 düşerek 13.035,24 

seviyesinden kapattı. 

• Gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısının dün etkili olmaya devam ettiğini ve Kolombiya pezosu haricinde 

tüm gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini. Para birimlerinin büyük çoğunluğunda %1,5’in 

üzerinde satışlar görülürken, Türk lirası da dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı. 

Bununla birlikte USDTRY paritesi dün 6,16 seviyesi üzerine yükseldi.  

• Artan güvenli liman talebi ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi 2016’dan bu yana ilk defa %1,4’ün altına geriledi ve 

%1,3770 seviyesine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi Ocak 2016’da tarihinin en düşük seviyesi olan %1,3220 seviyesini 

görmüştü. 

• VIX endeksinin de, piyasalarda hızlanan riskten kaçış eğiliminin ve artan endişeli havanın etkisi ile birlikte 26,35 

seviyesine yükseldiği ve Aralık 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.  

• Hafta sonu Çin dışında koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiğine yönelik gelen haber akışının sonrasında yeni 

haftaya yukarı yönlü bir fiyat boşluğu ile başlayan ons altın, Pazartesi günkü piyasa açılışında Asya seansında 1680 

seviyesine kadar yükselerek Şubat 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. Altın fiyatları dün yükseliş eğilimini 

sürdürdü. Pazartesi günkü piyasa açılışında yukarı yönlü bir fiyat boşluğu oluşturan altın, dün gün içerisinde yükselişini 

1689,39 seviyesine kadar taşıyarak söz konusu fiyat boşluğunu daha da genişletti ve kazançlarını artırdı.  

Bu gelişmelerin yanı sıra, dün Moskova’da konuşan Çin’in Rusya Büyükelçiasi Zahang Hanhui, bilim adamlarının koronavirüsü 

aşısını bulduğunu, son testlerin ardından piyasaya sürüleceğini ifade etti. Büyükelçi Hanhui, Şubat ayının sonuna kadar Çin'de 

bütün şehirlerde hayatın normale döneceğini iddia etti. Bu açıklamaların da etkisi ile birlikte dün yaşanan sert satış as 

sonrasında bu sabah itibarıyla piyasalardaki yüksek panik havasının kısmen de olsa azalmış olduğu görülüyor. Piyasalardaki 

mevcut görünüme baktığımızda, bu sabah saatlerinde Asya borsalarında karışık bir seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. ABD 

endeks vadelilerinde ise dünkü sert düşüş sonrasında ise pozitif bir görünüm söz konusu. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Koronavirüsün global çapta yayılmaya devam etmesi ile birlikte yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başladık. ABD’de 10 yıllık tahvil 

faizi 2016’dan bu yana ilk defa %1,4’ün altına gerilerken, küresel borsalardaki satışlar Avrupa açılışı sonrası hız kazandı. İtalya’da 

koronavirüsten ölenlerin sayısının yükselmesi Avrupa borsalarından büyük bir satış dalgasına yol açarken, ABD borsaları da dün 

önemli kayıplara imza attı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısının dün etkili olmaya devam ettiğini ve 

Kolombiya pezosu haricinde tüm gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini. Para birimlerinin büyük 

çoğunluğunda %1,5’in üzerinde satışlar görülürken, Türk lirası da dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri 

arasında yer aldı. Bununla birlikte USDTRY paritesi dün 6,16 seviyesi üzerine yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,1288 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler 6,1150 seviyesinin 

önemli bir teknik destek olarak ön plana çıktığını işaret ediyor. Dolayısı ile, teknik göstergelerin verdiği sinyaller doğrultusunda, 

USDTRY paritesinin bugün içerisinde 6,1150 altına inmekte zorlanabileceğini ve bu seviye üzerinde tutunabileceğini 

düşünüyoruz. Paritenin kısa vadede 6,1150 – 6,16 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Temel görünüm itibarıyla 

baktığımızda ise piyasalardaki risk algısının hızla bozulmaya devam ettiğini ve bununla birlikte altın ve tahvillerde sert yükseliş 

hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Piyasalarda bu “risk-off” modunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde 

baskı yaratmayı sürdürdüğünü görüyoruz. 

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Ayrıca, TCMB 

Başkanı Uysal bugün BTSO Meclis toplantısında konuşacak. Yurt dışı piyasalarda ise Almanya 4Ç19 (Nihai) GSYİH Büyüme Oranı, 

ABD Şubat Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Şubat Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verileri ile Fed Yönetim 

Kurulu Üyesi Clarida'nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.  
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EUR/USD 

Dün Almanya’da Institute for Economic Research (IFO) tarafından açıklanan iş dünyasına ilişkin beklenti ve güven endeksleri 

olumlu bir performansı işaret etti. Almanya’da IFO İş Dünyası Beklenti Endeksi 91,8 olan piyasa beklentinsin üzerinde gelerek 

93,4 olurken, IFO Güncel Koşullar Endeksi de 98,6 lan beklentini üzerinde bir gerçekleşme gösterdi ve 98,9 oldu. IFO İş Güven i 

Endeksi de 96,1 ile 95,3 olan beklentinin üzerinde geldi. Olumlu verilerin ardından 1,0820 – 1,1085 bandında kısa bir süre 

dalgalanan EURUSD paritesi, daha sonra dolar endeksindeki düşüş eğilimi ile birlikte yükselişini 1,0873 seviyesine taşıdı.   

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde sıklıkla paritenin 1,0780 – 1,0800 bandından destek bularak 1,0850 – 1,09 bandına doğru 

yükselişe geçebileceği ve kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğini belirtmiştik. Beklediğimiz yukarı yönlü düzeltme eğilimini 

geçekleştirmekte olan EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,0855 seviyesinden işlem görmekte. Kısa vadeli teknik gösterge 

ve formasyonlar EURUSD paritesinin 1,0830 – 1,0900 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün Almanya 4Ç19 (Nihai) GSYİH Büyüme Oranı, ABD Şubat Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Şubat Ayı 

Richmond Fed İmalat Endeksi verileri ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida'nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.  
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XAU/USD 

Hafta sonu Çin dışında koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiğine yönelik gelen haber akışının sonrasında yeni haftaya 

yukarı yönlü bir fiyat boşluğu ile başlayan ons altın, Pazartesi günkü piyasa açılışında 1680 seviyesine kadar yükselerek Şubat 

2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. Altın fiyatları dün gün içerisinde yükseliş eğilimini 1689,39 seviyesine kadar 

sürdürerek, Pazartesi günkü piyasa açılışında oluşturduğu fiyat boşluğunu daha da genişletti ve kazançlarını artırdı. Dün öğle 

saatlerinde ise yönünü aşağı çevirerek kazançlarını geri vermeye başlayan ons altın, Çin’in Rusya Büyükelçisi Zahang Hanhui’nin 

bilim adamlarının koronavirüsü aşısını bulduğunu ifade etmesi ile birlikte 1650 seviyesine doğru geriledi.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1650,85 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergeler, ons altının 5 Şubat – 24 Şubat 

arasındaki sert yükseliş eğiliminin bir kısmını geri verebileceği ve teknik bir düzeltme gerçekleştirebileceğinin sinyalini veriyor. 

Bu noktada teknik açıdan Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesine denk gelen 1636 seviyesinin aşağıda önemli bir destek 

olarak ön plana çıktığını belirtebiliriz. Ons altındaki aşağı yönlü düzeltme hareketi 1636 seviyesine kadar sürmesi beklenebilir, 

ancak 1636 desteği düşüş eğiliminin bu bölgede güç kaybetmesine neden olabilir.   

Bugün Almanya 4Ç19 (Nihai) GSYİH Büyüme Oranı, ABD Şubat Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Şubat Ayı 

Richmond Fed İmalat Endeksi verileri ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida'nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.226 -%3,4 -%4,6 -%2,1 %13,3 -%0,2

DAX 13.035 -%4,0 -%5,4 -%4,0 %12,3 -%1,6

FTSE 7.157 -%3,3 -%3,7 -%5,7 %0,9 -%5,1

Nikkei 23.387 -%3,3 -%3,9 -%5,1 %9,2 -%4,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114.789 -%1,7 -%5,0 -%6,0 %18,2 %0,3

Çin 3.031 -%2,0 -%0,5 -%0,2 %2,5 -%2,6

Hindistan 40.363 %0,3 -%1,4 -%2,7 %10,3 -%1,8

Endonezya 5.807 -%0,1 -%1,5 -%7,1 -%7,3 -%7,9

Rusya 3.106 -%0,6 %0,3 -%1,3 %16,7 %2,0

Brezilya 113.681 -%0,8 -%0,6 -%4,0 %16,4 -%1,7

Meksika 43.818 -%2,2 -%2,7 -%2,9 %9,9 %0,6

Güney Afrika 54.882 -%4,3 -%5,7 -%4,2 %1,6 -%3,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 25 %46,5 a.d. %71,9 %26,0 %81,6

EM VIX 25 %27,3 a.d. %31,9 %7,4 %44,2

MOVE 75 %7,1 %19,5 %39,5 -%11,8 %27,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,1178 %0,4 %1,2 %3,0 %6,2 %2,8

Brezilya 4,3885 %0,0 %2,3 %4,2 %9,0 %8,9

Güney Afrika 15,1499 %1,0 %1,1 %5,3 -%0,7 %8,2

Çin 7,0304 %0,0 %0,7 a.d. -%0,9 %1,0

Hindistan 72 a.d. %1,0 %0,9 %0,5 %0,9

Endonezya 13872 %0,8 %1,6 %2,1 -%2,4 %0,0

CDS *

Türkiye 298,7 10,6 24,2 26,3 -117,3 40,2

Brezilya 99,3 7,1 -1,4 -7,0 -13,6 64,2

Güney Afrika 178,6 6,9 3,3 -8,9 -6,4 20,6

Endonezya 63,0 3,2 -0,2 -3,0 -15,3 a.d.

Rusya 64,6 3,7 2,0 -3,1 -31,6 79,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,4 0,4 1,1 2,1 -4,3 0,2

Brezilya %6,6 0,0 0,2 -0,2 -0,6 -3,6

Hindistan %6,3 a.d. -0,1 -0,3 -0,2 -0,2

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 0,11 a.d. 0,37 -1,42 -0,24

Brezilya %3,1 -0,01 a.d. -0,50 -1,33 -0,63

Güney Afrika %3,6 0,04 -0,03 -0,19 -0,36 -0,23

Endonezya %2,5 -0,07 a.d. -0,34 -0,49 -0,41

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56,3 -%3,8 -%2,4 -%7,2 -%5,1 -%14,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 51,43 -%3,7 a.d. -%5,1 -%5,1 -%15,8

Altın - USD / oz 1672,4 %1,7 a.d. %6,4 %9,6 %9,8

Gümüş - USD / t oz. 18,876 %1,9 a.d. %4,2 %8,4 %5,3

Commodity Bureau Index 399,2 -%0,8 a.d. -%2,3 %1,7 -%0,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Şubat 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


