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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Bugün gerçekleştirilecek Para Politika Kurulu toplantısında politika faizinin %8’25’den %8’e indirilmesini bekliyoruz. 

Foreks tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre medyan tahminin de 25 baz puanlık indirim yönünde 

olduğu görülüyor. Diğer tarafta risklerin politika faizinde herhangi bir değişiklik olmayabileceği yolunda olduğunu 

düşünüyoruz. Dolayısıyla politika faizinin %8,25’de sabit bırakılması ihtimalini de göz ardı etmiyoruz.  Ayrıntılı rapor 

için tıklayınız.  

▪ ECB başekonomisti Philip Lane dün yaptığı açıklamasında, Euro Bölgesinde güçlü gelen verilerin ekonomik 

toparlanmaya ilişkin bir işaret olmayabileceğini söyledi. Lane, daralmanın sertliği dikkate alındığında kısa vadeli 

göstergelerde önemli ölçüde iyileşme olmasının normal olduğunu, bunun gelecek için iyi bir kılavuz olmadığını ve 

kısıtlamaların uzamasıyla birlikte faaliyetin uzun bir süre kriz öncesi seviyelerde kalacağını ifade etti.  

▪ Lane’nin açıklamalarının hemen ardından 1,1305 seviyesinden düşüşe geçen EURUSD paritesi sert satış baskılarına 

maruz kalarak 1,1268 seviyesine kadar indi. Günün ilerleyen saatlerinde, piyasalarda etkili olan düşük risk iştahı 

nedeniyle yeniden 97 seviyesi üzerine yükselen dolar endeksi ile birlikte EURUSD paritesi düşüşünü 1,1250 seviyesi 

altına taşıdı. 

▪ ABD Ticaret Temsilciliği tarafında yayınlanan duyuruda, ABD’nin Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den ithal edilen 3,1 

milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirmeyi hedeflediği ifade edildi. Açıklamaya göre 26 Temmuz'da sona erecek bir 

aylık kamu yorum süresi bulunuyor. Söz konusu haber akışı, ticaret savaşlarının ABD – Avrupa cephesinde de 

kızışabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.  

▪ Salı piyasalarda etkili olan yüksek risk iştahı dün etkisini yitirirken, küresel piyasalarda yeniden satışların hâkim 

olduğunu gördük. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle küresel borsalarda satıcılı bir eğilim izlenirken; ECB 

Başekonomisti Lane’in ifadeleri, IMF’nin küresel daralmanın beklenenden daha kötü olacağına ilişkin açıklamaları ve 

ABD’nin Avrupa’dan gerçekleştirilen ithalata yeni tarifeler getirebileceği haberleri de piyasalardaki satışta etkili oldu.  

▪ ABD ve Avrupa borsaları dünü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi, 96,50’li seviyelerden yönünü yukarı çevirerek 97,20 

seviyesi üzerine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,73 seviyesinden %0,6760’a indi. Artan güvenli liman talebi 

ile birlikte yükselişini sürdüren ons altın ise dün öğle saatlerinde 1779 seviyesi üzerine yükselerek Ekim 2012’de bu 

yana en yüksek seviyesine yükseldi. Günün ilerleyen saatlerinde dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle kazançlarının 

bir kısmını silen ons altın, 1760 – 1780 bandında dalgalandı. 

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 GfK Tüketici Güven Endeksi 09:00 -12 -18,9 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 1335K 1508K 

 
ABD Mayıs Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) 15:30 %10,1 -%17,7 

 
ABD Mayıs Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) 15:30 %2,2 -%7,7 

 
ABD 1Ç20 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı (Nihai) 15:30 -%5 -%5 

 
ABD 1Ç20 Tüketici Harcamaları (Nihai) 15:30 -%6,8 -%6,8 

 
ABD 1Ç20 Çeyreklik Çekirdek Tüketici Harcamaları – PCE (Nihai) 15:30 %1,6 %1,6 
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Makroekonomik Gelişmeler 

ECB Başekonomisti Lane, olumlu verilerin toparlanmaya ilişkin bir işaret olmayabileceğini söyledi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane dün yaptığı açıklamasında, Euro Bölgesinde güçlü gelen 

verilerin ekonomik toparlanmaya ilişkin bir işaret olmayabileceğini söyledi. Lane, daralmanın sertliği dikkate alındığında 

kısa vadeli göstergelerde önemli ölçüde iyileşme olmasının normal olduğunu, bunun gelecek için iyi bir kılavuz olmadığını ve 

kısıtlamaların uzamasıyla birlikte faaliyetin uzun bir süre kriz öncesi seviyelerde kalacağını ifade etti. Alınan önlemlerin ve 

yaşanan gelir kayıplarının tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade eden Lane; zayıf talep, süregelen arz 

kısıtlamaları ve devam eden sosyal mesafe kısıtlamalarının ekonomik faaliyetin normalleşmesini engellediğini ifade etti.  

• Hatırlanacağı üzere Salı günü Almanya ve Euro Bölgesinden gelen Haziran ayına ilişkin öncü PMI verilerini takip 

etmiştik. Mayıs ayı verilerinin dipten toparlanma sinyalleri vermesinin ardından Haziran ayı verileri önemli bir iyileşmeyi 

işaret ederek dipten dönüşü doğrulamıştı. 

• Euro Bölgesinden gelen olumlu PMI verilerinin ardından euro değer kazanırken, EURUSD paritesi 1,1250’li seviyelerden 

1,1350 seviyesine yükselmişti. 

Lane’in açıklamalarının ardından euro, dolar karşısında hızlı ve bir şekilde değer kaybederken, azalan risk iştahı 

paralelinde güçlenen dolar endeksi ise birlikte parite düşüşünü hızlandırdı. Lane’nin açıklamalarının hemen ardından 

1,1305 seviyesinden düşüşe geçen EURUSD paritesi sert satış baskılarına maruz kalarak 1,1268 seviyesine kadar indi. Günün 

ilerleyen saatlerinde, piyasalarda etkili olan düşük risk iştahı nedeniyle yeniden 97 seviyesi üzerine yükselen dolar endeksi ile 

birlikte EURUSD paritesi düşüşünü 1,1250 seviyesi altına taşıdı. 

Küresel risk iştahında Salı günü görülen iyileşme dün yerini yeniden satışlara bıraktı  

Hatırlanacağı üzere Mayıs ayı PMI verilerinin dipten toparlanma sinyalleri vermesinin ardından Haziran ayı öncü PMI 

verilerinin önemli bir iyileşmeyi işaret ederek dipten dönüşü doğrulaması sonrasında Salı günü küresel risk iştahı 

iyileşmişti. Dolar endeksi gerilerken, petrol fiyatları ve küresel hisse senetleri değer kazanmıştı. Söz konusu görünümün dün 

itibarıyla terse döndüğü görüldü. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle küresel borsalarda satıcılı bir eğilim izlenirken; 

ECB Başekonomisti Lane’in Euro Bölgesinde güçlü gelen verilerin ekonomik toparlanmaya ilişkin bir işaret olmayabileceğine 

ilişkin ifadeleri, IMF’nin küresel daralmanın beklenenden daha kötü olacağına ilişkin açıklamaları ve ABD’nin Avrupa 

ülkelerinden ithal edilen 3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirebileceği haberleri de piyasalardaki satışta etkili oldu.  

• Bununla birlikte ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer 

kaybetti ve %2,71 azalışla 25.447,31 puana geriledi. S&P 500 endeksi %2,56 kayıpla 3.051,14 puana ve Nasdaq endeksi 

de %2,19 azalışla 9.909,17 puana düştü. 

• Avrupa borsalarında da satıcılı bir eğilim söz konusuydu. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %2,78 değer 

kaybederek 357,17 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %3,11 azalarak 6.123,69 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %3,43 düşerek 12.093,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,92 değer kaybıyla 4.872,36 puana ve İtalya'da 

FTSE MIB 30 endeksi %3,42 gerileyerek 19.162,98 puana indi. 

• Azalan risk iştahı ile birlikte hafta başından bu yana yaşadığı kayıplarının büyük çoğunluğunu telafi eden dolar endeksi, 

96,50’li seviyelerden yönünü yukarı çevirerek 97,20 seviyesi üzerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,73 

seviyesinden %0,6760’a indi.  

• Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskıları hakimken, Türk lirasının orta sıralarda yer almaya devam 

ettiği görüldü.  

• Artan güvenli liman talebi ile birlikte yükselişini sürdüren ons altın ise dün öğle saatlerinde 1779 seviyesi üzerine 

yükselerek Ekim 2012’de bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Günün ilerleyen saatlerinde dolar endeksindeki 

yükseliş nedeniyle kazançlarının bir kısmını silen ons altın, 1760 – 1780 bandından dalgalandı.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Salı piyasalarda etkili olan yüksek risk iştahı dün etkisini yitirirken, küresel piyasalarda yeniden satışların hâkim olduğunu 

gördük. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle küresel borsalarda satıcılı bir eğilim izlenirken; ECB Başekonomisti 

Lane’in ifadeleri, IMF’nin küresel daralmanın beklenenden daha kötü olacağına ilişkin açıklamaları ve ABD’nin Avrupa’dan 

gerçekleştirilen ithalata yeni tarifeler getirebileceği haberleri de piyasalardaki satışta etkili oldu. Azalan risk iştahı ile birlikte 

hafta başından bu yana yaşadığı kayıplarının büyük çoğunluğunu telafi eden dolar endeksi, 96,50’li seviyelerden yönünü yukarı 

çevirerek 97,20 seviyesi üzerine yükseldi. Bununla birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskıları hakimken, 

Türk lirasının orta sıralarda yer almaya devam ettiği görüldü. Bu çerçevede, dolar endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen yatay 

seyrini koruyan Türk lirası ile birlikte USDTRY paritesi 6,84 – 6,86 seviyeleri arasında oldukça dar bir bantta seyretti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8545 seviyesinden işlem görüyor. Kurda yaklaşık son bir haftadır oldukça yatay bir 

seyrin hâkim olduğunu görmekteyiz. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcı seyrin sürdüğünü, 

ancak Türk lirasının dolar karşısında yatay bir izleyerek en iyi performans kaydeden gelişen ülke para birimleri arasında yer 

aldığını görüyoruz. Dolar endeksi ise dünkü kazançlarının ardından bu sabah saatlerinde 97,27 seviyesinden işlem görüyor. 

Teknik formasyonlar ve göstergeler USDTRY paritesinin kısa vadede yatay seyrini sürdürebileceğini ve bugün içerisinde 6,83 – 

6,87 bandında hareket edebileceğini işaret ediyor. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından bugün gerçekleştirilecek Para Politika 

Kurulu toplantı kararı önemli olacak. Bugünkü toplantı politika faizinin %8’25’den %8’e indirilmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt içi piyasalarda Para Politikası Kurulu toplantı kararı ve 12 – 19 Haziran haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Temmuz Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları, ABD Mayıs Ayı Öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve ABD 1Ç20’ye ilişkin Nihai GSYİH Çeyreklik Büyüme 

Oranı, Tüketici Harcamaları ve çeyreklik Çekirdek Tüketici Harcamaları verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

ECB başekonomisti Philip Lane dün yaptığı açıklamasında, Euro Bölgesinde güçlü gelen verilerin ekonomik toparlanmaya ilişkin 

bir işaret olmayabileceğini söyledi. Lane’in açıklamalarının ardından euro, dolar karşısında hızlı ve bir şekilde değer 

kaybederken, azalan risk iştahı paralelinde güçlenen dolar endeksi ise birlikte parite düşüşünü hızlandırdı. Lane’nin 

açıklamalarının hemen ardından 1,1305 seviyesinden düşüşe geçen EURUSD paritesi sert satış baskılarına maruz kalarak 1,1268 

seviyesine kadar indi. Günün ilerleyen saatlerinde, piyasalarda etkili olan düşük risk iştahı nedeniyle yeniden 97 seviyesi üzerine 

yükselen dolar endeksi ile birlikte EURUSD paritesi düşüşünü 1,1250 seviyesi altına taşıdı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1250 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD paritesindeki uzun vadeli teknik görünüme 

baktığımızda, paritenin aylık grafiğinde oluşturmuş olduğu ve Mayıs 2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını 

Haziran ayı itibarıyla yukarı yönlü kırmış olduğunu görmekteyiz. Teknik analiz kuralları ve göstergeler bize EURUSD 

paritesindeki bu kanal kırılması hareketinin, uzun vadeli bir yükseliş eğiliminin başlangıcı olabileceğinin sinyalini veriyor. Kısa 

vadeli görünümün de yukarı yönlü hareketleri doğrular nitelikte olduğunu görüyoruz, zira aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere EURUSD paritesi Pazartesi günü itibarıyla kısa vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. 

Dolayısı ile teknik formasyon ve göstergelerin ürettikleri sinyalleri göz önünde bulundurarak EURUSD paritesindeki mevcut 

düşüş eğiliminin sınırlı kalabileceği ve paritenin önümüzdeki dönemde 1,15 seviyesi üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.  

Bugün Almanya Temmuz Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Mayıs Ayı Öncü Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri ve ABD 1Ç20’ye ilişkin Nihai GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve çeyreklik Çekirdek 

Tüketici Harcamaları verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Azalan risk iştahı ile birlikte hafta başından bu yana yaşadığı kayıplarının büyük çoğunluğunu telafi eden dolar endeksi, 96,50’li 

seviyelerden yönünü yukarı çevirerek 97,20 seviyesi üzerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,73 seviyesinden %0,6760’a 

indi. Artan güvenli liman talebi ile birlikte yükselişini sürdüren ons altın ise dün öğle saatlerinde 1779 seviyesi üzerine 

yükselerek Ekim 2012’de bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Günün ilerleyen saatlerinde dolar endeksindeki yükseliş 

nedeniyle kazançlarının bir kısmını silen ons altın, 1760 – 1780 bandında dalgalandı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1761,74 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın 

fiyatları geçtiğimiz hafta Cuma günkü yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Dün 

sabahki bültenimizde altın fiyatlarının teknik olarak 1775 seviyesini aşması durumunda yükselişin 1780 seviyesine doğru hız 

kazanabileceğini ifade etmiştik. Beklediğimiz hareket gerçekleştiren ve 1779 seviyesi üzerini test eden altında yükseliş 

potansiyelinin korunduğunu görüyoruz. Teknik göstergelerin ürettiği sinyalleri göz önünde bulundurduğumuzda altın 

fiyatlarının kısa vadede 1750 – 1780 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. Altındaki yükseliş hareketinin sürmesi 

açısından 1780 direncinin aşılması büyük önem taşıyor. Dolayısı ile bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. 1780 seviyesinin 

aşılması durumunda 1800 seviyesinin bir sonraki hedef haline gelmesi söz konusu olabilir.  

Bugün Almanya Temmuz Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Mayıs Ayı Öncü Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri ve ABD 1Ç20’ye ilişkin Nihai GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve çeyreklik Çekirdek 

Tüketici Harcamaları 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 3.050 -%2,6 -%2,0 %3,2 -%5,4 -%5,6

DAX 12.094 -%3,4 -%2,3 %6,2 -%9,1 -%8,7

FTSE 6.124 -%3,1 -%2,1 %2,2 -%19,8 -%18,8

Nikkei 22.534 -%1,0 -%0,3 %7,5 -%6,2 -%5,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114.449 -%0,8 %3,2 %11,1 %1,0 %0,0

Çin 2.980 %0,3 %1,5 %5,7 -%0,1 -%2,3

Hindistan 34.869 -%0,3 %1,6 %13,3 -%16,2 -%15,7

Endonezya 4.965 -%0,9 -%0,1 %8,2 -%22,0 -%21,9

Rusya 2.792 %1,0 %1,6 %3,0 -%7,9 -%8,3

Brezilya 94.377 -%1,7 -%1,2 %10,2 -%18,5 -%18,4

Meksika 37.908 -%0,8 %0,0 %5,8 -%14,2 -%12,9

Güney Afrika 54.448 -%1,9 %0,8 %8,7 -%4,9 -%4,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 34 %7,9 %1,1 %20,2 %167,1 %145,6

EM VIX 33 %11,0 -%7,0 %3,6 %111,5 %89,5

MOVE 55 %1,6 -%5,6 %6,2 -%5,9 -%5,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8581 %0,2 %0,2 %0,7 %15,3 %15,3

Brezilya 5,3476 %3,7 %2,3 -%3,3 %30,7 %32,7

Güney Afrika 17,3761 %0,8 %1,0 -%1,4 %22,7 %24,1

Çin 7,0782 %0,3 -%0,1 -%0,8 %1,0 %1,7

Hindistan 75,7213 %0,1 -%0,6 -%0,3 %6,2 %6,1

Endonezya 14130 -%0,2 %0,3 a.d. a.d. %1,9

CDS *

Türkiye 496,5 25,0 -2,2 a.d. a.d. 150,9

Brezilya 263,4 11,9 -5,9 -50,5 217,3 50,9

Güney Afrika 302,9 17,9 2,2 -76,3 224,3 11,6

Endonezya 126,4 1,2 5,1 -57,9 a.d. a.d.

Rusya 97,8 7,8 -3,7 a.d. a.d. 57,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,3 a.d. 0,4 a.d. 0,3 -3,0

Hindistan %5,9 0,0 0,1 0,2 -0,7 -0,6

Endonezya %7,1 0,0 0,0 a.d. a.d. 0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,7 0,12 0,20 -0,45 0,56 0,59

Brezilya %4,9 0,01 0,07 -0,21 1,21 1,22

Güney Afrika %4,3 0,14 0,13 -0,58 0,45 0,47

Endonezya %2,6 0,01 -0,06 a.d. a.d. -0,32

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 40,31 -%5,4 -%1,0 %14,7 -%40,0 -%38,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,01 -%5,8 %0,1 %14,3 -%37,8 -%37,7

Altın - USD / oz 1765,8 -%0,4 %2,1 %1,7 %17,8 %15,9

Gümüş - USD / t oz. 17,67 -%2,2 -%0,6 %0,0 -%0,5 -%1,4

Commodity Bureau Index 361,14 -%0,4 -%0,7 -%1,2 -%9,4 -%10,1

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


