
Global Piyasalar Bülteni 
26 Eylül 2019 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ TCMB Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda konuşma gerçekleştirdi. Uysal, enflasyon 

dinamiklerinde iyileşme görüldüğünün altını çizerken, küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan 

hareket alanının önemli bölümünü Temmuz ve Eylül'de önden yüklemeli şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söyledi. 

Uysal, gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu ifade etti. 

Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki 

toparlanmanın süreceğini öngördüklerini belirten Uysal, başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergelerin iktisadi 

faaliyetteki toparlanmanın 2. yarıda da sürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile 15 aydır sürmekte olan ticaret savaşının tahmin edilenden çok daha yakın bir 

zamanda bitebileceğini ifade etti. Çin'in ABD'den sığır ve domuz da dahil büyük miktarda tarımsal ürün satın aldığını 

belirten Trump Çin cephesinin de bir anlaşma yapma istediği içerisinde olduğunu ifade etti. ABD ve Çin arasında Ekim 

ayında başlaması beklenen görüşmelerde Çin'den Başkan yardımcısı Liu He, ABD'den de Lighthizer ile Ticaret Bakanı 

Steven Mnuchin'in hazır bulunması bekleniyor. 

▪ ABD'de yeni konut satışları Ağustos'ta %7,1 artışla 712.000 oldu. Temmuz ayı konut satış verisi ise 635.000’den 

666.000’e revize edildi. Ortalama konut fiyatları yıllık %2,2 artışla 328.400 dolara yükseldi. 

▪ Avrupa Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,58 değer kaybederek 

387,59 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,02 azalarak 7.289,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi 

%0,59 düşerek 12.234,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,79 değer kaybederek 5.583,80 puana ve İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi %0,51 gerileyerek 21.788,22 puana indi. 

▪ ABD'de Trump'ın azline yönelik Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin resmi girişimde bulunduklarını açıklaması 

sonrasında ABD borsalarında görülen kayıplar, Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasının yakın zamanda olabileceğini 

ifade etmesi sorasında tersine döndü. S&P 500 endeksi son iki haftanın en hızlı kazancını sağlarken; Dow Jones 

Endeksi ve S&P 500 Endeksi %0,61 ve Nasdaq Endeksi %1,05 yükseldi. 

▪ Asya borsaları Perşembe günkü işlemlerde ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller ve Washington'daki politik 

gerilimin durulmasıyla yükseldi.  

▪ Chicago Fed Başkanı Charles Evans (FOMC’de oy sahibi), diğer bir faiz indirimine ihtiyaç olduğunu düşünmediğini, 

zira son iki indirimin enflasyonu Fed'in hedef seviyesi olan %2'nin üzerine çıkarmaya yeterli olduğunu söyledi. 

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 Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 212K 208K 

 
ABD 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 %2 %2 

 
ABD 2Ç19 Kişisel Tüketim  15:30 %4,7 %4,7 

 
ABD 2Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) 15:30 %1,7 %1,7 

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Konuşması 16:30   

 
ABD Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 17:00 %1 -%2,5 

 
St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 17:00   

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın Konuşması (FOMC’de oy sahibi) 18:45   
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret savaşının yakın bir zamanda bitebileceğini ifade etti 

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile olan görüşmesinin ardından bulunduğu açıklamada, Çin 

ile 15 aydır sürmekte olan ticaret savaşının tahmin edilenden çok daha yakın bir zamanda bitebileceğini ifade etti. 

Çin'in ABD'den sığır ve domuz da dahil büyük miktarda tarımsal ürün satın aldığını belirten Trump Çin cephesinin de bir 

anlaşma yapma istediği içerisinde olduğunu ifade etti. Japonya Başbakanı Abe de görüşmenin ardından Çin ile bir ticaret 

anlaşmasına varılması ihtimalinin büyük olduğunu belirtti. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise iki taraf arasında 

iletişimin bulunduğunu ve Çin heyetinin Ekim ayı başında ABD'ye gelebileceğini açıkladı. Ekim ayında başlaması beklenen 

görüşmelerde Çin'den Başkan yardımcısı Liu He, ABD'den de Lighthizer ile Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'in hazır bulunması 

bekleniyor. Görüşmeler sonucunda ya ticaret savaşından çıkış için bir yol haritasının çizileceği ya da karşılıklı olarak yeni ve 

daha yüksek tarifelere doğru gidileceği belirtiliyor. 

• Trump’ın bu açıklamaları ile birlikte küresel piyasalar alıcılı bir seyir izlerken, dolar endeksi ise Mart ayından bu yana en 

güçlü yükselişini gerçekleştirerek 99 seviyesi üzerini test etti.  

• ABD'de Trump'ın azline yönelik Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin resmi girişimde bulunduklarını 

açıklaması sonrasında ABD borsalarında görülen kayıplar, Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasının yakın zamanda 

olabileceğini ifade etmesi sorasında tersine döndü. S&P 500 endeksi son iki haftanın en hızlı kazancını sağlarken; 

Dow Jones Endeksi ve S&P 500 Endeksi %0,61 ve Nasdaq Endeksi %1,05 yükseldi. 

• Asya borsaları Perşembe günkü işlemlerde ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller ve Washington'daki 

politik gerilimin durulmasıyla yükseldi.  

TCMB Başkanı Uysal ASO Meclis Toplantısı’nda konuştu  

TCMB Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda konuşma gerçekleştirdi. Uysal, enflasyon 

dinamiklerinde iyileşme görüldüğünün altını çizerken, küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket 

alanının önemli bölümünü Temmuz ve Eylül'de önden yüklemeli şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söyledi. Uysal, gelinen 

noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra 

önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini 

öngördüklerini belirten Uysal, başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergelerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2. yarıda 

da sürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. 

• Uysal, Türkiye’de enflasyon gelişmekte olan ülke grubuna kıyasla halen yüksek seviyelerde olduğuna vurgu yaparken, 

enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmek için para politikasındaki temkinli duruşun korunacağının altını çizdi. Bu 

çerçevede, parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceklerini ifade etti.   

• Temmuz ve Eylül'deki faiz indirimleriyle mevduat ve kredi faizlerinin gerilediğine vurgu yapan Uysal, faiz indirimlerinin 

ardından kredi piyasasındaki canlanmanın önümüzdeki dönemde daha belirgin hale geleceğini söyledi. 

Kurum beklentimiz yıl sonu politika faizinin %15-15,5 seviyesinde oluşması yönünde. 12 aylık TÜFE beklentileri 

çerçevesinde mevcut politika faizi %4-4,5 civarında bir reel faizi işaret ediyor. (Bileşik hesaplamalar daha yüksek seviyeyi 

gösteriyor) Yakın rakip ülkelerdeki ortalama ise %2-2,5 seviyesinde. Ancak Türkiye 5y CDS seviyesinin yine yakın rakip ülke 

ortalamalarının oldukça üzerinde olması reel faiz tarafında ek prim ihtiyacını ortaya koyuyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

Türk lirası, dolar endeksindeki sert yükseliş hareketine rağmen olumlu ayrışmaya devam ederek ve dolar karşısındaki yükselişini 

üçüncü güne taşıdı. Bununla birlikte USDTRY paritesi dün gün içerisinde 5,67 seviyesi altına inerek 5,6689 seviyesini test etti. ABD 

Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı açıklamalarında Çin ile ticaret savaşının tahmin edilenden çok daha yakın bir zamanda 

bitebileceğini ifade etmesi ile birlikte küresel piyasalar alıcılı bir seyir izlerken, dolar endeksi ise Mart ayından bu yana en güçlü 

yükselişini gerçekleştirerek 99 seviyesi üzerini test etti. Ancak dolar endeksindeki bu yükseliş hareketine rağmen TL güçlü 

duruşunu korudu ve bununla birlikte USDTRY paritesi güne içerisinde 5,6680 – 5,7030 seviyeleri arasında hareket etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,67 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 98,85 seviyesi 

civarında hareket ederken, TL’de dün etkili olan pozitif ayrışmanın bu sabah saatleri itibarıyla etkisini yitirmekte olduğunu 

görüyoruz. Bunula birlikte TL’nin gelişen ülke para birimleri arasında en kötü performans sergileyen para birimi konumunda 

olduğu görülüyor. Teknik görünüme baktığımızda kurun, 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 5,75 – 5,7570 bandını 

(seviye günlük olarak değişmekte) yukarı yönlü kırmasının zor olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte bugün içerisinde  5,65 – 

100 günlük ortalama (5,75 – 5,7570) arasındaki seyrini korumasını beklemekteyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda 13 – 20 Eylül haftasına ilişkin Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri açıklanacak. 

Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları, 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı & 2Ç19 Kişisel Tüketim 

& 2Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ve Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verileri takip edilecek. Ayrıca, 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, St. Louis Fed Başkanı Bullard (FOMC’de oy sahibi) ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın 

(FOMC’de oy sahibi) yapacağı konuşmalar da önemli olacak. Tüm bunların yanı sıra, piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın azline 

yönelik yapılan girişme ve ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığına ilişkin gelecek haber akışı da yakından izlenecek.  
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, teknik göstergelerin EURUSD paritesindeki geri çekilmenin 1,0950 seviyesine doğru devam 

edebileceğinin sinyalini verdiğini belirtmiş, paritedeki düşüş eğiliminin sürmesini beklediğimizi belirtmiştik. Öngördüğümüz 

üzere düşüş hareketini hızlandıran parite, dolar endeksinde gün içerisinde görülen yükseliş ile birimlikte 1,0938 seviyesine 

kadar indi. Dün dolar endeksinde görülen sert yükseliş hareketinin temelinde ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller ve 

Washington'daki politik gerilimin durulması yer aldı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0955 seviyesi civarında hareket ediyor. Paritenin bugün içerisinde 1,10 seviyesi 

altındaki seyrini sürdürmesini ve kısa vadede 1,09 – 1,0965 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Önümüzdeki 

döneme ilişkin ise, gerek Ekim ayı itibariyle ECB Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak olan Christine Lagarde’ın gevşek 

maliye politikasını da işin içine katarak ECB’nin parasal gevşeme hamlelerini destekleyebileceği ihtimali, gerekse de Fed’in faiz 

indirimlerine ilişkin güvercin beklentilerin büyük ölçüde fiyatlamaların çerisinde yer alıyor olması, EURUSD paritesinde Euro 

Bölgesi dinamikleri çerçevesinde aşağı yönlü hareketin daha ön planda olmasına neden olabilir.    

Bugün ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları, 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı & 2Ç19 Kişisel Tüketim & 2Ç19 

Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ve Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verileri takip edilecek. Ayrıca, 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, St. Louis Fed Başkanı Bullard (FOMC’de oy sahibi) ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi 

Clarida’nın (FOMC’de oy sahibi) yapacağı konuşmalar da önemli olacak. Tüm bunların yanı sıra, piyasalarda ABD Başkanı 

Trump’ın azline yönelik yapılan girişme ve ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığına ilişkin gelecek haber akışı da yakından 

izlenecek.  
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XAU/USD 

Dolar endeksinde görülen sert yükseliş nedeniyle 1530 seviyesi üzerinden aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleştiren ons altın, 

kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi dün, Mart ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydederek 99 seviyesi üzerini 

test ederken, ons altın ise 1530 seviyesi üzerinden 1500 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinde görülen sert yükseliş 

hareketinin temelinde ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller ve Washington'daki politik gerilimin durulması yer aldı. 

Altın fiyatları, bu sabah saatlerinde 1508 seviyesi civarında dalgalanıyor. Bu noktada temel görünümün altın fiyatları açısından 

destekleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyümeye yönelik artan endişeler ile birlikte 

güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebin güçlü kalmayı sürdürmesini ve bununla birlikte ons altındaki geri çekilmelerin 

alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini beklemekteyiz. Altın ETF’lerinde görülen artış da, piyasalardaki güvenli liman 

talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Teknik görünümün de bu analizi desteklediğini görmekteyiz. Trend ve 

momentum göstergeleri altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ve geri çekilmelerin kısa vadeli 

teknik düzeltme olarak sınırlı kalacağını işaret ediyor. Bu çerçevede, ons altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam 

edebileceği ve altında 1500 seviyesi civarındaki hareketlerin (1480 – 1510 bandı) alım fırsat verebileceği görüşündeyiz.   

Bugün ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları, 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı & 2Ç19 Kişisel Tüketim & 2Ç19 

Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ve Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verileri takip edilecek. Ayrıca, 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, St. Louis Fed Başkanı Bullard (FOMC’de oy sahibi) ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi 

Clarida’nın (FOMC’de oy sahibi) yapacağı konuşmalar da önemli olacak. Tüm bunların yanı sıra, piyasalarda ABD Başkanı 

Trump’ın azline yönelik yapılan girişme ve ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığına ilişkin gelecek haber akışı da yakından 

izlenecek.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.985 %0,6 -%0,7 %3,7 %5,9 %19,1

DAX 12.234 -%0,6 -%1,3 %4,9 %7,1 %15,9

FTSE 7.290 %0,0 -%0,3 %2,7 %1,3 %8,4

Nikkei 22.020 %0,3 %0,6 %9,0 %3,0 %10,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.618 %0,8 %0,7 %5,7 %5,4 %12,4

Çin 2.955 -%0,7 -%2,2 %2,5 -%2,1 %17,6

Hindistan 38.594 %0,3 %7,2 %3,2 %1,2 %7,3

Endonezya 6.146 %0,7 -%0,9 -%0,4 -%4,3 -%0,1

Rusya 2.760 %0,2 -%2,1 %3,8 %9,9 %16,5

Brezilya 104.481 %0,6 %0,0 %8,3 %9,6 %18,9

Meksika 43.014 -%0,2 -%0,1 %7,3 %0,4 %3,3

Güney Afrika 54.877 -%1,3 -%3,5 %2,0 -%1,4 %4,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%6,4 %14,4 -%19,7 -%2,3 -%37,2

EM VIX 19 -%0,5 %7,7 -%19,9 -%4,4 -%25,5

MOVE 80 -%3,4 %0,7 -%12,6 %40,5 %20,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,6697 -%0,5 -%0,1 -%1,6 %2,2 %7,2

Brezilya 4,148 -%0,4 %0,9 %0,6 %7,6 %7,1

Güney Afrika 14,9889 %0,8 %2,1 -%1,7 %4,8 %4,5

Çin 7,1315 %0,2 %0,6 %0,5 %6,3 a.d.

Hindistan 71,04 %0,0 -%0,3 -%0,9 %3,0 %1,8

Endonezya 14153 %0,3 %0,6 -%0,4 -%0,2 -%1,6

CDS *

Türkiye 379,7 -5,4 8,6 -44,9 8,7 18,7

Brezilya 139,3 4,0 16,9 -20,2 -25,6 65,0

Güney Afrika 196,1 3,2 24,7 -24,7 -25,2 -9,4

Endonezya 77,0 0,6 -0,3 -16,6 a.d. -2,8

Rusya 84,9 0,4 9,3 -26,3 -13,8 -0,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14,2 -0,4 -0,7 -2,5 -3,1 -2,2

Brezilya %7,1 -0,1 -0,1 -0,2 -1,9 -3,2

Hindistan %6,8 0,0 0,1 0,2 -0,6 -0,6

Endonezya %7,3 0,0 0,1 0,1 -0,3 -0,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,01 -0,09 -0,41 -0,57 a.d.

Brezilya %3,9 0,06 0,10 -0,51 -1,40 -1,24

Güney Afrika %4,1 0,10 0,22 0,16 -0,97 -0,99

Endonezya %2,9 0,02 -0,01 -0,12 -1,11 -1,69

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,39 -%1,1 -%1,9 %5,1 -%7,2 %16,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 56,49 -%1,4 -%2,8 %4,3 -%4,0 %24,4

Altın - USD / oz 1505,1 -%1,8 -%0,3 -%1,4 %13,8 %17,5

Gümüş - USD / t oz. 17,962 -%3,0 %0,9 %3,2 %15,8 %15,6

Commodity Bureau Index 387,41 %0,4 %0,9 -%1,3 -%8,9 -%5,3

* 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. 

 

 

 

 

 


