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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin 425 baz indirilmesine karar verdi. Bu durumda bir hafta vadeli repo faizi 

%24’den %19,75’e düşürüldü. Söz konusu indirim, 250 baz puan olan kurum ve piyasa medyan tahmininin üzerinde 

gerçekleşti. Ancak swap fiyatlamalarında 350 baz puana kadar bir indirimin beklentilere dahil edildiği takip ediliyordu. Faiz 

kararı sonrasında TL tarafında ufak çaplı bir değer kaybı sonrasında hemen iyileşme takip edilirken, USDTRY karar öncesi 

seviyesinin de altına gerileme kaydetti. 

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri  -%0,4’te sabit tuttu. Bunun yanı 

sıra Banka piyasa beklentisi doğrultusunda sözlü yönlendirmesinde değişikliğe giderek bu yıl içerisinde bir faiz indirimini 

de olasılıklar arasına aldı. Buna göre karar notunda yer alan “en azından 2020 yılının ilk yarısına kadar faizlerin sabit 

kalacağı” yönündeki beklentisini “azından 2020 yılının ilk yarısına kadar faizlerin sabit kalacağı veya daha düşük seviyelere 

geleceği” şeklinde değiştirdi. Kararın hemen sonrasında EURUSD paritesinde bir satış baskısı oluştuğunu ve paritenin 

1,1160 seviyesi üzerinden 1,11 seviyesine doğru gerilediğini gördük. Ancak parite daha sonra yeniden yükselişe geçerek 

karar açıklanmadan önceki seviyelerine döndü.  

▪ Draghi genel olarak güvercin tavrını korumasına rağmen, piyasaların beklediği tonda açıklamalar yaptı ve bir “sürpriz” 

hamlede veya ifadede bulunmadı. ECB kararı sonrası 1,11 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, Draghi’nin 

açıklamaları sonrasında önemli 1,1160 seviyesi üzerine yükseldi. 

▪ ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istediklerini ve amaçlarının bu olduğunu belirtti.  

Pompeo uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade ederken bu sistemin bir kısmının teslim 

alındığını ancak Türkiye’nin bunu tekrar gözden geçirmesini istediklerini belirtti.  

▪ ABD hisse senetleri şirket bilançolarından kaynaklı karışık sinyallerin etkisiyle düşüşle açıldı. S&P 500 Endeksi rekordan 

gerilerken Dow Jones Endeksi yatırımcıların bilançoları değerlendirmesiyle düşüşünü ikinci güne taşıdı. Kapanışta, Dow 

Jones endeksi %0,47 azalışla 27.140,98 puan, S&P 500 endeksi %0,53 kayıpla 3.003,67 puan ve Nasdaq endeksi %1 değer 

kaybıyla 8.238,54 puan seviyelerinde seyretti. 

▪ Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin para politikasına ilişki açıklamalarının ardından günü 

düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,56 azalarak 389,52 puandan kapandı. Fransa'da CAC 

40 endeksi %0,50 azalarak 5.578,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,80 değer kaybederek 21.903,29 puana 

geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %1,28 düşüşle 12,362,10 seviyesinde kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi 

günü %0,17,lik düşüşle 7.489,05 seviyesinden tamamladı. 

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 

 
ABD 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 %1,8 %3,1 

 
ABD 2Ç19 Kişisel Tüketim 15:30 %4 %0,9 

 
ABD 2Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) 15:30 %2 %1,2 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa Merkez Bankası, beklendiği üzere sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitti   

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri  -%0,4’te sabit tuttu. Bunun 

yanı sıra Banka piyasa beklentisi doğrultusunda sözlü yönlendirmesinde değişikliğe giderek bu yıl içerisinde bir faiz indirimini 

de olasılıklar arasına aldı. Buna göre karar notunda yer alan “en azından 2020 yılının ilk yarısına kadar faizlerin sabit kalacağı” 

yönündeki beklentisini “azından 2020 yılının ilk yarısına kadar faizlerin sabit kalacağı veya daha düşük seviyelere geleceği” 

şeklinde değiştirdi. Kararın hemen sonrasında EURUSD paritesinde bir satış baskısı oluştuğunu ve paritenin 1,1160 seviyesi 

üzerinden 1,11 seviyesine doğru gerilediğini gördük. Ancak parite daha sonra yeniden yükselişe geçerek karar açıklanmadan 

önceki seviyelerine döndü. 

ECB Başkanı Draghi karar sonrasında yaptığı konuşmasında güvercin söylemlerini sürdürdü. Draghi, istihdamda ve ücret 

artışlarında görülen bazı iyileşme sinyallerine rağmen, küresel büyüme dinamiklerinde ve uluslararası ticaret hacmindeki 

zayıflamanın Euro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Jeopolitik faktörlerin, küresel piyasalardaki 

korumacılığın artması ve küresel piyasalardaki mevcut kırılganlığın da diğer baskı unsurları olarak ön plana çıktığını belirtti. 

Haziran toplantısından bu yana gelen verilerin küresel büyümeye dinamiklerindeki zayıflamaya işret ettiğini belirten Draghi, 

mevcut koşullar altında enflasyonist baskıların sınırlı kalmaya devam ettiğini ifade etti. Draghi bunların yanı sıra, önemli ölçüde 

parasal teşvike ihtiyaç durulduğunun altını çizerek, Bankanın bütün enstrümanlarını kullanmaya ve ekonomiyi desteklemek için 

gerekli adımları atmaya hazır olduğunu yineledi. Enflasyonun Bankanın hedefinin altında kalmaya ısrarlı bir şekilde devam 

ettiğini belirten Draghi, bugünkü açıklamaları ve ifadeleri ile birlikte önümüzdeki toplantılarda bir faiz indirim hamlesine açık 

kapı bırakmış oldu.  

Kısacası Draghi genel olarak güvercin tavrını korumasına rağmen, piyasaların beklediği tonda açıklamalar yaptı ve bir 

“sürpriz” hamlede veya ifadede bulunmadı. ECB kararı sonrası 1,11 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, Draghi’nin 

açıklamaları sonrasında önemli 1,1160 seviyesi üzerine yükseldi. Bunun yanı sıra ECB toplantısı sonrasında Almanya tahvilleri 

ECB’nin -%0,4’lik mevduat faizinin altına gerileyerek rekor düşük seviyeye geriledi. Bankanın sözlü yönlendirmesini değiştirerek 

faiz indirimine gidebileceğini söylemesi tahvillerin yükselişinde etkili oldu. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklar, 

toplantı öncesinde olası bir faiz indirimi ihtimalini %40 civarında gösteriyordu. Dünkü toplantının ardından ise Eylül 

toplantısında 10bp indirimine gidilmesi ihtimali %86 civarında fiyatlanıyor.  

PPK politika faizini 425 baz puan indirdi  

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin 425 baz indirilmesine karar verdi. Bu durumda bir hafta vadeli repo faizi 

%24’den %19,75’e düşürüldü. Söz konusu indirim, 250 baz puan olan kurum ve piyasa medyan tahmininin üzerinde 

gerçekleşti. Ancak swap fiyatlamalarında 350 baz puana kadar bir indirimin beklentilere dahil edildiği takip ediliyordu. Faiz 

kararı sonrasında TL tarafında ufak çaplı bir değer kaybı sonrasında hemen iyileşme takip edilirken, USDTRY karar öncesi 

seviyesinin de altına gerileme kaydetti.  

PPK Karar notunun bir öncekilere kıyasla daha ayrıntılı ve uzun olduğu görülüyor. Ekonomik aktivite ile ilgili olarak daha 

olumlu bir resim ortaya koyuluyor. Buna göre PPK iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğiliminde olduğunu belirtirken, net 

ihracat katkısının da altı çiziliyor. PPK ayrıca gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma 

olasılığının güçlendiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını 

desteklemekte olduğunu belirtiyor. Enflasyon görünümünde iyileşmenin devam ettiği ve güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla 

enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiği belirtiliyor. Bu 

durumda gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak olan çeyrek dönemli enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahminlerinde 

bir miktar aşağı yönlü revizyon beklenebilir (2019 yılsonu için %14,6’dan %14’e). Enflasyon raporu sunumu sonrasında TCMB 

Başkanı Uysal’ın soru & cevap bölümü de yakından takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor. Beklenenden daha 

yüksek bir faiz indirimi ve enflasyon tarafında tahminlerin aşağı yönlü revizyon edileceği sinyali çerçevesinde %18 civarında 

olan yıl sonu politika faizi beklentilerinde de (kurum ve medyan tahmin) revizyonlar beklenebilir. Mevcut fiyatlamalarda yıl 

sonu politika faizi beklentisinin %17 civarında olduğu görülüyor. Bu noktada bu seviyenin bir miktar altına doğru revizyonların 

olasılığının arttığını düşünüyoruz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Temmuz 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 4 
 

TCMB Başkanı Uysal’ın en son olarak verdiği röportajda, para politikasında sıkılık derecesini nominal değil reel faizler 

üzerindeki tanımlamanın doğru olacağını belirtmesi sonrasında, reel politika faizi hesaplamaları ön plana çıktı. Mevcut 

koşullar içerisinde, reel politika faizi (enflasyondan arındırılmış bileşik politika faizi) ex-post çerçevede %5, exante 

hesaplamalarda ise %9,8 seviyesini işaret ediyor. Halen oldukça yüksek bir reel faiz veriliyor olmasına rağmen, ex-post 

hesaplamalarda Meksika (%4,2) ve Türkiye (%5) arasındaki farkın oldukça düştüğü takip ediliyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin 425 baz indirilmesine karar verdi. Bu durumda bir hafta vadeli repo faizi %24’den 

%19,75’e düşürüldü. Söz konusu indirim, 250 baz puan olan kurum ve piyasa medyan tahmininin üzerinde gerçekleşti. Ancak 

swap fiyatlamalarında 350 baz puana kadar bir indirimin beklentilere dahil edildiği takip ediliyordu. Faiz kararı sonrasında TL 

tarafında ufak çaplı bir değer kaybı sonrasında hemen iyileşme takip edilirken, USDTRY karar öncesi seviyesinin de altına gerileme 

kaydetti ve 5,65’li seviyelere indi. 

Ancak, Asya seansı içerisinde, gelişen ülke para birimleri üzerindeki satış baskısının da etkisi ile birlikte TL’nin kazançlarının bir 

kısmını geri verdiğini ve USDTRY’nin yeniden 5,70 seviyesi üzerine yükseldiğini gördük. Kur, bu sabah saatlerinde 5,70 seviyesinin 

hemen üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, USDTRY paritesinin kısa vadede 5,60 seviyesi altına gerilemeyeceğine ilişkin 

beklentimizi korumaktayız. Teknik görünüm ise kurun bugün içerisinde 5,67 – 5,72 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin 

sinyalini veriyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 2Ç19 Kişisel Tüketim ve 2Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları (PCE) verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri -%0,4’te sabit tuttu. Bunun yanı sıra 

Banka piyasa beklentisi doğrultusunda sözlü yönlendirmesinde değişikliğe giderek bu yıl içerisinde bir faiz indirimini de 

olasılıklar arasına aldı. Buna göre karar notunda yer alan “en azından 2020 yılının ilk yarısına kadar faizlerin sabit kalacağı” 

yönündeki beklentisini “azından 2020 yılının ilk yarısına kadar faizlerin sabit kalacağı veya daha düşük seviyelere geleceği” 

şeklinde değiştirdi. ECB Başkanı Draghi karar sonrasında yaptığı konuşmasında güvercin söylemlerini sürdürdü. Haziran 

toplantısından bu yana gelen verilerin küresel büyümeye dinamiklerindeki zayıflamaya işret ettiğini belirten Draghi, mevcut 

koşullar altında enflasyonist baskıların sınırlı kalmaya devam ettiğini ifade etti. Draghi bunların yanı sıra, önemli ölçüde parasal 

teşvike ihtiyaç durulduğunun altını çizerek, Bankanın bütün enstrümanlarını kullanmaya ve ekonomiyi desteklemek için gerekli 

adımları atmaya hazır olduğunu yineledi. Enflasyonun Bankanın hedefinin altında kalmaya ısrarlı bir şekilde devam ettiğini 

belirten Draghi, bugünkü açıklamaları ve ifadeleri ile birlikte önümüzdeki toplantılarda bir faiz indirim hamlesine açık kapı 

bırakmış oldu. 

Kısacası Draghi genel olarak güvercin tavrını korumasına rağmen, piyasaların beklediği tonda açıklamalar yaptı ve bir “sürpriz” 

hamlede veya ifadede bulunmadı. ECB kararı sonrası 1,11 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, Draghi’nin açıklamaları 

sonrasında önemli 1,1160 seviyesi üzerine yükseldi. Parite bu sabah saatlerinde 1,1145 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu 

noktada EURUSD paritesinin kısa vade 1,11 – 1,1150 seviyeleri arasında seyretmesi beklenebilir. Ancak teknik gösterge ve 

formasyonlar, önümüzdeki dönemde, paritedeki düşüş hareketinin 1,11 seviyesi altını hedef alacak şekilde hızlanabileceğine 

işaret ediyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 2Ç19 Kişisel Tüketim ve 2Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları (PCE) verileri takip edilecek. 

 

 

 

 

EUR/USD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Temmuz 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 7 
 

XAU/USD 

Ons altın fiyatları, dün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve arından Başkan Draghi’nin yaptığı açıklamalar 

sonrasında değer kaydederek 1411 seviyesine doğru geriledi. Draghi dünkü konuşmasında oldukça güvercin açıklamalarda 

bulundu. Ancak, konuşmasında yer alan ifadeler ve Bankanın sözlü yönlendirmesinde yaptığı değişiklik piyasa beklentileri 

doğrultusundaydı. Draghi genel olarak güvercin tavrını korumasına rağmen, piyasaların beklediği tonda açıklamalar yaptı ve bir 

“sürpriz” hamlede veya ifadede bulunmadı. Bununla birlikte Avrupa’da tahviller değer kazanırken, ons altın fiyatlarının de değer 

kaybettiği gözlemlendi. Dünkü düşüş ile birlikte ons altın yaklaşık son dokuz haftadır ilk defa haftalık bazda düşüş kaydetmeye 

hazırlanıyor.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1415 seviyesi civarında hareket ediyor. Teknik göstergeler, altın fiyatlarının bugün içerisinde 

1400 – 1420 bandında hareket edebileceğine işaret ediyor. Bu noktada, teknik görünümü baz alarak, ons altının kısa vadede 

1400 – 1405 bandını aşağı yönlü kırmasını beklemediğimizi ve altındaki geri çekilmelerin orta vadeli alım fırsatı vermesini 

beklediğimizi belirtmemizde fayda var.  

Bugün ABD’den gelecek olan 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 2Ç19 Kişisel Tüketim ve 2Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları (PCE) verileri 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 3.004 -%0,5 %0,3 %3,1 %12,7 %19,8

DAX 12.362 -%1,3 %1,1 %1,0 %9,6 %17,1

FTSE 7.489 -%0,2 -%0,1 %1,0 %10,0 %11,3

Nikkei 21.757 -%0,4 %0,9 %2,7 %4,3 %8,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.045 -%1,4 %0,5 %7,6 %0,2 %11,8

Çin 2.937 -%0,2 %0,3 -%1,5 %12,7 %17,6

Hindistan 37.831 -%0,1 -%1,4 -%4,5 %4,9 %4,8

Endonezya 6.401 -%1,3 -%2,1 %0,2 -%2,5 %2,0

Rusya 2.701 %0,7 -%0,1 -%2,7 %8,1 %14,0

Brezilya 102.655 -%1,4 -%2,0 %2,0 %5,1 %16,8

Meksika 40.933 -%0,6 -%1,6 -%6,5 -%6,2 -%1,7

Güney Afrika 57.663 -%0,1 -%0,4 -%1,3 %6,7 %9,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %5,6 -%5,8 -%21,7 -%26,9 %15,4

EM VIX 17 %2,4 %4,9 -%13,8 -%15,4 %2,2

MOVE 61 %0,5 -%3,4 -%17,8 %16,2 %30,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,6954 -%0,2 %1,4 -%1,7 %8,0 %49,9

Brezilya 3,7792 %0,1 %1,6 -%1,8 %0,5 %14,2

Güney Afrika 14,0812 %1,5 %1,7 -%1,9 %3,4 %13,7

Çin 6,8726 %0,0 -%0,1 -%0,1 %1,8 %5,6

Hindistan 69,0425 %0,1 %0,1 -%0,4 -%3,0 %8,1

Endonezya 13977 -%0,1 %0,1 -%1,0 -%0,8 %3,0

CDS *

Türkiye 357,9 -3,3 -21,7 -35,7 141,0 151,4

Brezilya 125,3 -1,1 -3,6 -22,4 5,1 57,5

Güney Afrika 163,0 5,7 -0,6 -16,5 2,8 20,1

Endonezya 82,3 -3,3 -1,8 a.d. -19,8 24,5

Rusya 100,9 -0,3 -4,9 -10,2 -1,2 7,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,0 -0,4 -0,8 -0,4 0,5 4,3

Brezilya %7,2 0,1 0,0 -0,5 a.d. -3,0

Hindistan %6,5 0,1 0,1 -0,4 -0,8 -0,8

Endonezya %7,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,9 0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 -0,06 -0,31 -0,53 0,01 a.d.

Brezilya %4,5 -0,04 -0,03 -0,25 -1,09 -0,07

Güney Afrika %4,1 0,08 0,02 -0,06 -1,05 -0,43

Endonezya %3,2 -0,04 -0,09 -0,21 -1,09 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,39 %0,3 %2,4 -%2,6 %2,8 -%5,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 56,02 %0,3 %1,3 -%3,1 %4,3 -%7,3

Altın - USD / oz 1414,7 -%0,6 -%0,9 %0,0 %9,0 %8,1

Gümüş - USD / t oz. 16,339 -%1,3 %1,4 %6,8 %4,1 -%4,7

Commodity Bureau Index 407,36 %0,0 %0,9 -%0,9 -%1,0 -%5,8

* 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. 

 

 

 

 

 


