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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Fed Başkanı Powell, dün New York’ta gerçekleştirdiği konuşmasında, enflasyonun %2 seviyesine geri döneceğine ilişkin 

beklentilerinin sürdüğünü, ancak hedef seviyeye ulaşılmasının yılın başında görülenden daha yavaş olacağını belirtti. 

Jerome Powell, dünkü konuşmasında, FOMC üyelerinin büyük çoğunluğunun gevşek para politikasını savunduğunu, ancak 

üyelerin aynı zaman kısa vadeli dalgalanmalara ve tek seferlik verilere aşırı reaksiyon göstermemek gerektiğini 

düşündüğünü belirtti. Ekonomiyi daha iyi anlamak için büyük ve genel resme baktıklarını söyleyen Jerome Powell, yakın 

gelecekte olası bir faiz indiriminin gerçekleşeceğine ilişkin belirgin bir ipucu vermedi. Piyasada opsiyon fiyatlarından 

türetilen olasılıklar mevcut durumda 2020 yılına kadar 4 adet 25bp’lık faiz indirimine gidileceğini fiyatlıyor. Dolayısı ile 

Powell’ın açıklamalarının piyasa fiyatlamalarına kıyasla daha az güvercin bir yeri işaret etiğini belirtebiliriz. 

▪ Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksi hızlı bir zıplama gerçekleştirerek 95,80’li seviyelerden 96,30 seviyesi üzerine 

çıktı. Bununla birlikte 1,14 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi 1,1350 seviyesi altına inerken, ons altın 

fiyatları ise 1435s eviyesi üzerinden 1400’e doğru geri çekildi.  

▪ Dolar endeksindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte akşam saatlerinde yönünü yukarı çeviren 

USDTRY paritesi ise, 5,75’li seviyelerden 5,81 seviyesi üzerine tırmandı.  

▪ ABD – İran arasındaki siyasi gerilimin tırmanması ve ABD’de ham petrol stoklarında görülen sert düşüşün etkisi ile birlikte 

petrol fiyatlarındaki toparlanma devam ediyor. Brent petrol bu sabah saatleri itibarıyla 95,90 seviyesine çıkarken, ham 

petrol ise 59$ seviyesi üzerini test etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hızlanması, TL varlıkları üzerinde baskı 

oluşturabilir. 

▪ ABD'de Conference Board Tüketici Güveni ticaret savaşlarının etkisiyle Eylül 2017'den beri en düşük seviye olan 121,5'e 

indi, beklenti 131'di. Endeks önceki ay 134,1 değerini almıştı. Conference Board Yöneticisi Lynn Franco ticaret savaşları ve 

vergi tarifeleri konusunda yaşanan gelişmelerin tüketici güvenini sarstığını belirtti. Franco "Endeks yüksek seviyede kalmaya 

devam etse de devam eden belirsizlikler endekste daha fazla volatilite yaratabilir" ifadesini kullandı.  

▪ Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle hariç günü düşüşle kapattı. 

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 azalarak 383,63 puandan kapandı.  

▪ ABD'de hisse senetleri günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,67 satışla 26.548,22 puan, S&P 500 

endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 2.917,38 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 azalışla 7.884,72 puan seviyelerinde seyretti. 

▪ Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Sözcüsü Maxine Waters, yaptığı basın açıklamasında, Fed Başkanı Jerome 

Powell'ın 10 Temmuz'da Komite'de yarı yıl konuşmasını gerçekleştireceğini duyurdu.  

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 10 10,1 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30 -%0,3 -%2,1 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30 %0,1 %0 
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Makroekonomik Gelişmeler 
Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi yönünü yukarı çevirdi 

Fed Başkanı Powell, dün New York’ta gerçekleştirdiği konuşmasında, enflasyonun %2 seviyesine geri döneceğine 

ilişkin beklentilerinin sürdüğünü, ancak hedef seviyeye ulaşılmasının yılın başında görülenden daha yavaş olacağını 

belirtti. Jerome Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ve son zamanlarda politika yapıcılar arasında 

faiz indirimine gidilmesi fikrinin güçlendiğini söyledi. Powell, dünkü konuşmasında, FOMC üyelerinin büyük çoğunluğunun 

gevşek para politikasını savunduğunu, ancak üyelerin aynı zaman kısa vadeli dalgalanmalara ve tek seferlik verilere aşırı 

reaksiyon göstermemek gerektiğini düşündüğünü belirtti. Ekonomiyi daha iyi anlamak için büyük ve genel resme baktıklarını 

söyleyen Jerome Powell, yakın gelecekte olası bir faiz indiriminin gerçekleşeceğine ilişkin belirgin bir ipucu vermedi.  Kısacası 

Powell, Haziran toplantısındaki ifadeleri dışında farklı bir açıklamada bulunmazken, son dönemdeki gelişmelerin oldukça hızlı 

gerçekleştiğini ve genel resmi görmek için bir miktar beklemek gerektiğini ifade etti. Piyasada opsiyon fiyatlarından türetilen 

olasılıklar mevcut durumda 2020 yılına kadar 4 adet 25bp’lık faiz indirimine gidileceğini fiyatlıyor. Dolayısı ile Powell’ın 

açıklamalarının piyasa fiyatlamalarına kıyasla daha az güvercin bir yeri işaret etiğini belirtebiliriz.  

• Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksi hızlı bir zıplama gerçekleştirerek 95,80’li seviyelerden 96,30 seviyesi 

üzerine çıktı.  

• Bununla birlikte 1,14 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi 1,1350 seviyesi altına inerken, ons altın 

fiyatları ise 1435s eviyesi üzerinden 1400’e doğru geri çekildi.  

• Dolar endeksindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte akşam saatlerinde yönünü yukarı çeviren 

USDTRY paritesi ise, 5,75’li seviyelerden 5,81 seviyesi üzerine tırmandı.  

ABD ekonomisine ve Fed beklentilerine ilişkin genel görünüme bakacak olursak: 

ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin yarattığı büyüme endişeleri piyasalardaki faiz indirim beklentilerini beslerken, ABD 

cephesinden dönem dönem gelen zayıf verilerin de bu beklentiler üzerinde etkili olduğu görülüyor. Bu noktada, artık 

normalleşmenin belirli bir noktaya geldiği ve üstelik ABD’nin neredeyse en uzun ekonomik büyüme dönemlerinden biri içinde 

olduğu düşünülürse mevcut noktadaki bocalamayı ve oynaklığı anlamak biraz daha kolaylaşıyor. 

• ABD ekonomisi 2010 yılından bu yana pozitif büyüme kaydediyor. 2019 yılı içerisinde de büyümeye devam etmesi 

beklenen ABD ekonomisi için 10 yıllık pozitif büyüme süreci tarihteki en uzun döngülerden birini işaret ediyor.  

• ABD ekonomisi halen oldukça güçlü bir büyüme dinamiğini işaret etmeye devam ediyor. Potansiyelin üzerindeki 

büyüme trendinin 2019’da süreceği bekleniyor. 

• Diğer taraftan, ekonomik büyümede görüşülebilecek olası bir yavaşlamanın, bu uzun büyüme döneminin ve ekonomik 

döngünün doğal bir sonucu olarak algılanması gerektiği ifade ediliyor. 

Piyasadaki genel beklenti 2019 yılı içerisinde daha güvercin bir FOMC politikasını işaret olsa da, şu ana kadarki 

fiyatlamaların bunu önemli ölçüde yansıttığını belirtmek lazım. Dolayısı ile piyasalardaki mevcut fiyatlamaların işret ettiği 

ölçüde hızlı bir gevşeme patikasının bu yıl içerisinde söz konusu olmayabileceği ihtimali, dolar endeksinde önemli bir yukarı 

yönlü potansiyel oluşmasına neden olabilir. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Fed Başkanı Powell, dün New York’ta gerçekleştirdiği konuşmasında, FOMC üyelerinin büyük çoğunluğunun gevşek para 

politikasını savunduğunu, ancak üyelerin aynı zaman kısa vadeli dalgalanmalara ve tek seferlik verilere aşırı reaksiyon 

göstermemek gerektiğini düşündüğünü belirtti. Ekonomiyi daha iyi anlamak için büyük ve genel resme baktıklarını söyleyen 

Jerome Powell, yakın gelecekte olası bir faiz indiriminin gerçekleşeceğine ilişkin belirgin bir ipucu vermedi (Piyasada opsiyon 

fiyatlarından türetilen olasılıklar mevcut durumda 2020 yılına kadar 4 adet 25bp’lık faiz indirimine gidileceğini fiyatlıyor). 

Dolayısı ile Powell’ın açıklamalarının piyasa fiyatlamalarına kıyasla daha az güvercin bir yeri işaret etiğini belirtebiliriz. Powell’ın 

açıklamaları sonrasında dolar endeksi hızlı bir zıplama gerçekleştirerek 95,80’li seviyelerden 96,30 seviyesi üzerine çıkarken, 

dolar endeksindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte akşam saatlerinde yönünü yukarı çeviren USDTRY 

paritesi ise, 5,75’li seviyelerden 5,81 seviyesi üzerine tırmandı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,80 seviyesi üzerinde dalgalanıyor. Petrol fiyatlarındaki ve dolar endeksindeki yukarı 

yönlü toparlanma eğiliminin bu sabah saatleri itibarıyla devam ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile TL üzerindeki baskının kısa 

vadede devam etmesi beklenebilir. Teknik görünüme bakacak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, 

USDTRY paritesi haftalık grafiğinde oluşturmuş olduğu yükseliş kanalının alt sınırında (kanal desteğinde) hareket ediyor. 

Burada kurun, kanal sınırında tutunup tutunamayacağını takip etmeye devam ediyoruz. Teknik trend ve momentum 

göstergeleri, USDTRY paritesinin kanal sınırında tutunmakta başarılı olabileceğini ve kısa vadede 5,85 – 5,90 bandına 

yerleşebileceğini işaret ediyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak olan önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya GfK Tüketici Güveni ve 

ABD Dayanıklı & Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini takip edeceğiz.  
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin Mayıs 2018’den bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının üst sınırına ulaşmış 

olduğunu belirtmiş, paritenin kanalın üst sınırından (kanal direncinden) yönünü aşağı çevirerek aşağı yönlü teknik bir düzeltme 

gerçekleştirmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Fed Başkanı Powell’ın dün akşam gerçekleştirdiği konuşmasında piyasa 

fiyatlamalarına göre daha az güvercin bir ton ortaya koyması sonrasında dolar endeksi yeniden 96 seviyesi üzerine yerleşirken, 

EURUSD paritesi ise 1,14 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek 1,1350 seviyesi altına geriledi. 

Dün 1,1344 seviyesine kadar gerileyen parite bu sabah saatlerinde 1,1350 seviyesi civarında seyrediyor. Bu noktada, aşağıdaki 

grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere, haftalık grafiğindeki düşüş kanalının üst sınırından yönünü aşağı çeviren EURUSD 

paritesinde, mevcut düşüş eğiliminin bir süre daha etkili olmasını bekliyoruz. Dolar endeksindeki toparlanma eğilimi ve 

paritedeki teknik düzeltme hareketinin etkisi ile birlikte mevcut geri çekilmenin kısa vadede 1,13 seviyesi altına doğru 

sürebileceği görüşündeyiz.   

Bugün Almanya GfK Tüketici Güveni ve ABD Dayanıklı & Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini takip edeceğiz. 
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XAU/USD  

Dün sabahki bültenimizde, gerek dolar endeksinde teknik görünümün aşırı satıma işaret ediyor olmasının, gerekse de altın 

fiyatlarındaki yükseliş momentumunun bu sabah saatleri itibarıyla bir miktar yorgunluk belirtileri göstermesinin, ons altında 

mevcut seviyelerden aşağı yönlü bir teknik düzeltme hareketi gelebileceğini işaret ettiğini belirtmiştik. Fed Başkanı Powell’ın 

açıklamaları ile birlikte öğürdüğümüz aşağıda yönlü hareketi gerçekleştiren ons altın, dün içerisinde 1430 seviyesi üzerinden 

düşüşe geçerek 1400 seviyesine doğru geriledi.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1410 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Bu noktada, dolar endeksindeki toparlanma 

eğiliminin sürüyor olması ile birlikte ons altındaki aşağı yönlü düzeltmenin bir süre daha etkili olmasını beklemekteyiz. Bununla 

birlikte ons altının kısa vadede 1300 seviyesi altını hedef alabileceği görüşündeyiz. Ancak, ons altındaki geri çekilmelerin orta – 

uzun vadeli alım fırsatı verebileceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Bu hafta (Cuma – Cumartesi) gerçekleşecek olan G-20 

toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in toplantı yapması bekleniyor. Söz konusu 

toplantıda ticaret gerilimine ilişkin önemli bir adım atılamaması ve tarafların birbirlerine uyguladığı gümrük tariflerini artırması 

durumunda küresel risk algısında bozulmanın hız kazandığı görülebilir. Genel görünümde ise piyasalardaki düşük risk iştahının 

devam edebileceği görüşündeyiz. Öyle ki, küresel ticaret hacmi ve büyümeye yönelik artan endişeler, güncel jeopolitik riskler 

ve küresel merkez bankalarının ekonomilerini destekleyebilmek adına yeniden güvercin bir tutum içerisine girmeye başlaması 

gibi faktörler ile birlikte güvenli liman talebinin güçlü kalmasını ve altındaki düşüş hareketlerinin orta vadeli alım fırsatı vermeye 

devam etmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, 

Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması (20:00) 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 2.917 -%0,9 %0,0 %3,2 %18,2 %16,4

DAX 12.228 -%0,4 -%0,8 %1,8 %15,0 %15,8

FTSE 7.422 %0,1 -%0,3 %2,0 %11,0 %10,3

Nikkei 21.194 -%0,6 -%1,2 -%0,2 %9,0 %5,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95.421 %0,3 %1,3 %10,9 %4,9 %4,5

Çin 2.982 -%0,2 %2,0 %4,3 %19,1 %19,3

Hindistan 39.435 -%0,1 %0,7 -%0,1 %10,5 %9,2

Endonezya 6.320 %0,1 -%0,2 %4,5 %3,3 %2,2

Rusya 2.754 -%0,3 -%0,3 %5,1 %19,3 %16,2

Brezilya 100.093 -%1,9 %2,5 %6,9 %17,6 %13,9

Meksika 43.792 %0,1 %1,5 %2,8 %5,3 %5,2

Güney Afrika 58.343 -%0,7 -%0,5 %7,2 %12,0 %10,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %6,7 %7,5 %2,7 a.d. %47,5

EM VIX 19 %5,2 %1,0 -%6,2 a.d. %18,6

MOVE 74 %0,6 -%3,3 %22,6 a.d. %59,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7953 -%0,2 -%0,6 -%4,7 %9,3 %52,6

Brezilya 3,8492 %0,6 -%0,3 -%4,3 a.d. %16,3

Güney Afrika 14,3527 -%0,1 -%1,2 -%0,4 -%1,7 %15,9

Çin 6,8798 %0,0 -%0,3 -%0,3 -%0,1 %5,7

Hindistan 69,3475 %0,0 -%0,5 -%0,3 a.d. %8,6

Endonezya 14125 -%0,1 -%1,4 -%1,8 a.d. %4,1

CDS *

Türkiye 418,6 -14,4 -35,7 -50,0 42,7 143,2

Brezilya 152,4 1,9 -10,0 -19,8 -36,4 103,9

Güney Afrika 174,4 -0,5 -12,2 -6,2 -23,6 55,1

Endonezya 102,3 -0,5 1,6 -4,0 -48,4 41,3

Rusya 116,4 3,4 -4,7 -9,6 -22,5 16,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,4 0,2 -1,2 -3,3 -0,3 4,7

Brezilya %7,7 0,0 -0,2 -1,1 a.d. -2,6

Hindistan %6,9 0,0 0,1 -0,3 a.d. -0,4

Endonezya %7,4 -0,1 -0,2 -0,5 a.d. 1,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,4 -0,14 -0,41 -0,93 a.d. a.d.

Brezilya %4,7 0,01 -0,11 -0,34 a.d. 0,18

Güney Afrika %4,1 0,02 -0,26 -0,63 -1,00 -0,38

Endonezya %3,4 -0,01 -0,12 -0,51 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65,05 %0,3 %4,7 -%5,3 a.d. -%2,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,83 -%0,1 %7,3 -%1,4 a.d. -%4,3

Altın - USD / oz 1414,9 %0,0 %5,1 %10,2 a.d. %8,1

Gümüş - USD / t oz. 15,3 -%0,5 %2,0 %5,4 a.d. -%10,8

Commodity Bureau Index 410,96 -%0,3 -%0,3 -%0,9 a.d. -%4,9

* 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. 

 

 

 

 

 


