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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları   

▪ Bugün ABD'de Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Yarın ise piyasalar erken kapanış yapacak (ABD saatiyle 

13:00’da, Türkiye saatiyle 21:00’da). 

▪ ABD’de geçtiğimiz haftaya ilişkin açıklanan Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi 260K olan piyasa beklentisinin altında 

gelerek 199K olarak gerçekleşti ve 1969 yılından bu yana en düşük düzeye indi.  

▪ ABD’de 3Ç21 GSYİH Büyüme Oranı verisi dün açıklanan ikinci okumada %2’den %2,1’e revize edilirken, Tüketici 

Harcamaları verisi ise %1,6’dan %1,7’ye çekildi. Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek PCE) ise 

%4,5’te sabit kaldı.  

▪ ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri Ekim ayına ilişkin ilk okumada %0,2’lik artışı işaret eden piyasa beklentisinin altında 

gelerek %0,5 daralma kaydederken, çekirdek veri ise %0,5 olan piyasa beklentisine paralel bir gerçekleşme gösterdi.   

▪ ABD’de Ekim ayına ilişkin açıklanan Kişisel Gelirler verisi %0,2 olan beklentinin üzerinde gelerek %0,5 olarak 

gerçekleşirken, Kişisel Harcamalar verisi ise %1 olan medyan tahminin üzerinde gelerek %1,3 oldu.   

▪ ABD’de dün akşam saatlerinde açıklanan ve Fed’in temel enflasyon göstergesi olan PCE enflasyon (deflatör) Ekim 

ayında aylık %0,6 olarak gerçekleşirken, %0,3 olan Eylül verisi ise %0,4’e revize edildi. PCE enflasyondaki yıllık artış ise 

%4,4’ten %5’e yükseldi. Böylelikle yıllık PCE artışı 1990 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Çekirdek 

tarafta ise PCE enflasyon artışı aylık %0,4 ve yıllık %4,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti.  

▪ Dün ABD’den gelen verilerin genel olarak olumlu bir resme ve iyileşen aktiviteye işaret etmesi sonrasında dolar 

endeksindeki yükseliş hız kazanırken, dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarının ardından 96,90 seviyesi 

üzeri test edildi. Dün en yüksek 96,93 seviyesine kadar yükselerek Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyesine 

test eden dolar endeksi günü 96,87 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,6970 seviyesine kadar 

yükselmesinin arından %1,6570 seviyesinden günü yükselişle kapattı.  

▪ FOMC’nin 3 Kasım’da sona eren toplantısına ilişkin tutanaklar dün yayınlandı. Hatırlanacağı üzere Fed Kasım ayı 

toplantısında tapering için düğmeye basmış ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu aydan itibaren 15 

milyar dolarlık azaltıma gidileceğini açıklamıştı. Detayları Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 

▪ ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,03 azalarak 35.804,38 puana 

geriledi. S&P 500 endeksi %0,25 artarak 4.702,38 puana ve Nasdaq endeksi %0,44 kazançla 15.845,2 puana çıktı. 

Avrupa’da ise endeksler günü İngiltere FTSE 100 endeksi (+%0,27) hariç düşüşle kapattı.  

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 

     

 
Bugün ABD'de Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak    

 
Almanya 3Ç21 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 10:00 %1,8 %1,8 

 
Almanya 3Ç21 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı 10:00 %2,5 %2,5 
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC’nin Kasım ayı toplantı tutanakları yayınlandı 

FOMC’nin 3 Kasım’da sona eren toplantısına ilişkin tutanaklar dün yayınlandı. Hatırlanacağı üzere Fed Kasım ayı 

toplantısında tapering için düğmeye basmış ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu aydan itibaren 15 milyar 

dolarlık (Hazine tahvillerinden 10 milyar dolar ve mortgage’a dayalı menkul kıymetlerden için 5 milyar) azaltıma gidileceğini 

açıklamıştı. Fed tarafından yapılan açıklamada FOMC’nin varlık alımlarının hızındaki indirimlerin her ay uygulanmasının uygun 

olacağı görüşünde olduğu ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır 

oldukları ifade edilmişti. Fed Başkanı Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında tapering’e başlanmasının 

faizlerin yakın zamanda artacağı anlamına gelmediğinin bir defa daha altını çizerek genel olarak piyasaları yatırıcı ve güvercin 

tonda açıklamalarda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde açıklanan tutanaklarda öne çıkan noktaları ise şu şekilde 

özetleyebiliriz.  

• Açıklanan tutanaklara göre üyelerin birçoğu, enflasyonun hedeflerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi halinde 

FOMC’nin varlık alım hızını ve Fed faiz hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması 

gerektiğini ifade etti. 

• Koronavirüs salgını ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli fiyat 

artışlarına katkıda bulunduğu aktarılırken, arz kısıtlarının beklenenden daha uzun süre devam etmesinin muhtemel 

olduğu da kaydedildi. 

• Üyelerin çoğunun kalıcı enflasyon konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen tutanaklarda, ekonomik görünüme 

ilişkin belirsizliğin de yüksek kalmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.  

• Tutanaklarda, üyelerin güçlü talep ve sıkı iş gücü piyasasıyla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere enflasyona yönelik 

yukarı yönlü risklere değindiği aktarıldı. 

• Diğer yandan bazı üyelerin faizlerin öngörülenden daha erken artırılması konusunda bir risk görmediklerinin ve 

istihdam artışının cari hızının Fed’i maksimum istihdam hedefine 2022 yılı ortasına kadar ulaştıracağına inandıklarının 

altı çizildi. 

Fed’in Kasım ayı toplantısında piyasa ile kurulan yumuşak iletişim ve ekonominin desteklenmeye devam edeceğine 

yönelik yapılan vurgular piyasalarda olumsuz bir fiyatlamanın önüne geçmişti. Ancak son dönemde ABD’den gelen güçlü 

veriler ve özellikle de Ekim ayı TÜFE artışının yıllık bazda %6,2’ye ulaşması piyasalardaki enflasyon ve erken faiz artırım 

beklentilerini hızlandırdı.  Bu beklentiler çerçevesinde dolar endeksinde 96,50 üzerinde bir fiyatlama, ABD 10 yıllık tahvil 

faizinde ise %1,69 seviyesi üzerine doğru bir yükseliş eğilimi takip ettik. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara 

baktığımızda ise piyasada önümüzdeki yıl Haziran ayında25 baz puanlık bir faiz artırımına gidilmesi ihtimalinin %42 civarında 

fiyatlandığını görmekteyiz.  

• Piyasalarda son dönemde artan enflasyon ve faiz artırım beklentileri ile birlikte Fed’in 15 Aralık’ta açıklanacak olan bir 

sonraki toplantı kararını önemi ciddi boyutta artmış durumda. 15 Aralık toplantısına kadar ABD’den gelecek olan 

verilere yönelik piyasa reaksiyonunun da yüksek olabileceği görüşündeyiz. Özellikle istihdam ve ekonomik aktiviteye 

yönelik verileri yakından takip ediyoruz.  

• Son dönemde ABD’den gelen güçlü veriler ve artan enflasyonist beklentiler ile birlikte Fed’in Aralık ayı toplantısında 

tapering’in hızlandırılması konusunu masaya yatırma ihtimalinin arttığını ifade edebiliriz.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TRY 

Türk lirasındaki değer kaybının dün durulduğu ve kurun son 11 günlük yükselişin ardından dünü düşüşle tamamladığı takip edildi. 

ABD’den gelen güçlü veriler ve FOMC üyelerinin Aralık’ta tapering’in hızlandırılmasını tartışabileceğini ortaya koyan FOMC 

tutanakları ile birlikte dolar endeksi 96,90 seviyesi üzerine ulaşırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,69 seviyesi üzerine ulaştı. Bu 

çerçevede gelişen ülke para birimlerinde dün satıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %7,28 oranında değer 

kazandığı ve en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu görüldü. Bununla birlikte 13 seviyesi üzerinden yönünü 

aşağı çeviren USDTRY paritesi, 11,58’li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında günü 11,9535 seviyesinden düşüşle kapattı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 477,32 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %21,10’dan %21,02’ye geriledi.  

Bu sabah erken kotasyonlarda gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin dünkü hızlı toparlanmasının ardından 

gelişen ülke para birimleri arasında orta sıralarda yer aldığı takip ediliyor. USDTRY paritesi ise 11,95 seviyesinde bulunuyor. Kurda 

son dönemde artan volatilite ve gelinen rekor seviyeler nedeniyle teknik göstergelerin sağlıklı sonuçlar üretmediği bir dönem 

içerisindeyiz. Dün görülen geri çekilmeye rağmen, güçlü dolar endeksi ve TL’deki negatif ayrışma ile birlikte, genel görünüm 

itibariyle kurdaki görece yüksek seviyelerin korunduğunu görüyoruz. Yüksek volatilitenin devam etmesi durumunda kurda gün içi 

geniş işlem aralığının etkili olmaya devam etmesi beklenebilir.  

Bugün yurt içinde 12 – 19 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında 

ise Almanya’dan gelecek olan büyüme verileri izlenecek. Bugün Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar kapalı olacak. 
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EUR/USD 

Düşüş eğilimine istikrarlı bir şekilde devam eden EURUSD paritesinin dün Temmuz 2020’den bu yana ilk defa 1,12 seviyesi 

altını test ettiği takip edildi. Dün ABD’den gelen verilerin genel olarak olumlu bir resme ve iyileşen aktiviteye işaret etmesi 

sonrasında dolar endeksindeki yükseliş hız kazanırken, dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarının ardından 96,90 

seviyesi üzeri test edildi. Dün en yüksek 96,93 seviyesine kadar yükselerek Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyesine 

test eden dolar endeksi günü 96,87 seviyesinden tamamladı. Bu gelişmeler paralelinde 1,12 seviyesi altına inen parite, 1,1186 

seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1,1205 seviyesinden düşüşle tamamladı. 

Eurodaki görece zayıf seyir ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi paralelinde EURUSD paritesindeki aşağı yönlü hareketlerin 

devam edebileceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Euro Bölgesi yetkililerinin faiz artırımı konusunda Fed’in gerisinde 

kalınacağını işaret eden söylemlerinin yanı sıra ABD’den gelen güçlü veriler paralelinde artan enflasyon ve faiz artırım 

beklentileri dolar endeksini güçlü tutmaya devam ederken, EURUSD paritesinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Teknik 

görünümün de bu çerçeveyi destekler nitelikte olduğunu görüyoruz, zira kısa vadeli teknik göstergeler aşağı yönlü sinyaller 

üretmeye devam etmekte. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, EURUSD paritesindeki düşüşe 

eğiliminin korunabileceği ve olası yükselişlerin düzeltme olarak sınırlı kalmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Paritendeki 

düşüşün sürmesi ve önümüzdeki dönemde 1,12 seviyesi altına bir yerleşme görmemiz durumunda ilk etapta 1,1180, 1,1127 

ve 1,1080 destekleri izlenecek. Olası yükselişlerde ise 1,1225 seviyesi ilk direnç seviyemiz. Bu seviyenin aşılması durumunda 

1,1260 ve 1,1342 dirençleri ön plana çıkabilir.   

Yurt dışında bugün Almanya’dan gelecek olan büyüme verileri izlenecek. Bugün Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar 

kapalı olacak. 
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XAU/USD 

ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi ile birlikte değerli metallerdeki satış baskısının da 

sürdüğü görülüyor. Güçlü ABD verileri ve görece şahin FOMC tutanakları ile birlikte dün dolar endeksi 96,90 seviyesi üzerini 

hedef alırken, ABD 10 yıllıklarının ise %1,6970 seviyesine ulaştığı takip edildi. Alternatif getirilerde ve dolar endeksinde 

hızlanan yükseliş paralelinde zayıf seyrini koruyan ons altın ise, gün içi en düşük 1778,70$ seviyesini test etmesi sonrasında 

günü 1788,22$ seviyesinden tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde 1792,30$ seviyesinden işlem gören ons altında, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde bu hafta 

hızlanan yükseliş paralelinde, kısa vadeli satıcılı seyrin korunduğu izliyoruz. Kısa vadeli görünüm açısından 1800$ direncini 

izlemeye devam ediyoruz, zira ons altında yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkabilmesi için bu seviye üzerinde istikrarlı bir 

tutunma görmemiz önem arz ediyor. Fiyatların yeniden 1800$ üzerine yerleşebilmesi durumunda kısa vadede 1808$ ve 

1815$ dirençleri ön plana çıkacak. Ancak ons altının 1800$ altında kalmaya devam etmesi durumunda kısa vadede 1750$ – 

1800$ bandında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz. Bu noktada olası geri çekilmelerde 1787,41$ ve 1767,65$ seviyelerinin 

destek konumunda olduğunu belirtelim. Alternatif getirilerdeki hareket değerli metaller için belirleyici olmaya devam ediyor. 

Bu çerçevede özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki hareketi yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu cephedeki yükseliş 

eğiliminin korunması ons altındaki olası yükselişlerin teknik düzeltme olarak sınırlı kalmasına yol açabilir. Bu çerçevede 15 

Aralık’ta gerçekleşecek olan bir sonraki Fed toplantısının piyasa faizleri ve değerli metaller açısından oldukça önemli 

olduğunu ifade etmemizde fayda var.   

Yurt dışında bugün Almanya’dan gelecek olan büyüme verileri izlenecek. Bugün Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar 

kapalı olacak. 
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XAG/USD  

Güçlü dolar endeksi ve %1,69 üzerine ulaşan ABD 10 yıllıkları ile birlikte zayıf seyrini koruyan gümüş fiyatları, dün 23,40$ – 

23,70$ seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 23,53$ seviyesinden düşüşle tamamladı ve düşüşünü beşinci 

güne taşıdı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 23,60$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli görünüm açısından 23,50$ seviyesinden 

geçen ve kısa vadeli destek konumunda yer alan 50 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Gümüş fiyatlarının bu 

ortalama üzerinde tutunabilmesi (bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmeye devam etmesi) durumunda 

yukarıda 100 günlük (24$) ve 200 (25,30$) günlük ortalamalar kısa vadeli direnç olarak takip edilecek. Gümüş fiyatlarının 50 

günlük ortalamasını aşağı yönlü kırması durumunda ise 23$ ve 22,50$ destekleri ön plana çıkacak. Alternatif getirilerdeki 

hareket değerli metaller için belirleyici olmaya devam ediyor. Bu çerçevede özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki hareketi 

yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu cephedeki yükseliş eğiliminin korunması gümüşteki olası yükselişlerin teknik 

düzeltme olarak sınırlı kalmasına yol açabilir. Bu çerçevede 15 Aralık’ta gerçekleşecek olan bir sonraki Fed toplantısının 

piyasa faizleri ve değerli metaller açısından oldukça önemli olduğunu ifade etmemizde fayda var.   

Yurt dışında bugün Almanya’dan gelecek olan büyüme verileri izlenecek. Bugün Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar 

kapalı olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4,701 %0.2 %0.3 %3.0 %12.3 %25.2

DAX 15,878 -%0.4 -%2.3 %1.8 %2.7 %15.7

FTSE 7,286 %0.3 -%0.1 %0.9 %3.6 %12.8

Nikkei 29,303 %0.7 -%0.6 %3.1 %3.3 %7.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,812 %1.6 %6.2 %21.4 %29.4 %22.7

Çin 3,593 -%0.3 %1.7 -%0.8 %0.0 %3.1

Hindistan 58,341 -%0.6 -%2.8 -%4.3 %15.2 %22.2

Endonezya 6,683 %0.9 %1.6 %1.7 %15.9 %12.7

Rusya 3,951 -%0.2 -%4.8 -%7.2 %7.2 %20.1

Brezilya 104,514 %0.8 %1.5 -%3.9 -%15.0 -%12.2

Meksika 50,848 -%0.5 -%0.4 -%1.9 %4.1 %15.4

Güney Afrika 70,559 -%0.6 -%0.5 %5.3 %6.8 %18.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%4.1 %8.6 %20.4 %1.0 %34.8

EM VIX 22 -%4.4 %8.5 %16.0 %10.1 %29.1

MOVE 81 %1.7 -%1.2 %11.8 %47.6 %38.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 11.9535 -%6.8 %12.5 %24.4 %42.5 %100.9

Brezilya 5.6015 %0.2 %1.4 -%0.9 %5.3 %39.0

Güney Afrika 15.8891 %0.3 %2.5 %7.2 %14.1 %13.5

Çin 6.3924 %0.0 %0.2 %0.1 -%0.4 -%8.2

Hindistan 74.3938 %0.0 %0.2 -%0.7 %2.0 %4.2

Endonezya 14258 %0.0 %0.1 %1.0 -%0.7 %2.8

CDS *

Türkiye 477.6 -11.7 49.5 14.3 79.7 195.4

Brezilya 250.3 2.6 11.4 5.1 72.4 150.7

Güney Afrika 224.2 1.6 25.1 13.4 31.4 60.9

Endonezya 80.4 2.2 0.3 -2.8 2.3 a.d.

Rusya 113.0 4.6 15.7 30.2 16.2 57.9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %21.0 -0.1 1.2 0.7 2.8 8.8

Brezilya %11.6 -0.1 -0.1 -0.8 2.2 a.d.

Hindistan %6.4 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.2

Endonezya %6.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.2 -0.08 0.37 -0.03 0.74 0.06

Brezilya %4.9 0.08 0.20 0.16 1.03 1.16

Güney Afrika %2.8 0.00 0.16 0.19 0.15 -1.00

Endonezya %2.3 0.02 -0.01 -0.17 0.02 -0.57

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 82.25 -%0.1 %2.5 -%3.8 %20.1 %24.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 78.39 -%0.1 %0.0 -%6.4 %18.7 %28.4

Altın - USD / oz 1784.3 %0.0 -%4.6 -%0.6 -%5.3 %17.1

Gümüş - USD / t oz. 23.496 %0.3 -%6.6 -%3.9 -%15.7 %31.1

Commodity Bureau Index 572.28 %0.0 %0.7 %0.7 %6.2 %42.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


