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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir hakimdi. Koronavirüs vakalarında küresel çapta 

görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanmaları piyasalardaki olumlu seyirde etkili oldu. 

Risk iştahında görülen iyileşme ile küresel borsalar değer kazanırken; ons altın, ABD tahvilleri ve dolar endeksi azalan 

güvenli liman talebi ile geriledi.  

▪ ABD doları, piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte dün G-10 para birimleri karşısında gerilerken, dolar endeksi ise 

99,83 seviyesine kadar indi. Hatırlanacağı üzere dolar endeksi Cuma günü 100,86 seviyesini test ederek yaklaşık son 

üç haftanın zirvesini görmüştü. USDTRY paritesi ise dün 6,95 – 7 bandında dalgalı bir seyir izledi. 

▪ Güvenli limanlara yönelik azalan talep sonucunda ons altın fiyatlarında da dün zayıf bir seyir vardı. Yeni haftaya 1720 

seviyesi üzerinde başlayan ons altın, dün gün boyunca düşüş kaydetmesinin ardından bugün Asya seansında 1696’lı 

seviyelere kadar geriledi.  

▪ ABD'de endeksler haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde 

değer kazandı ve %1,5 artışla 24.128,82 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,5 artarak 2.877,74 ve Nasdaq endeksi 

%1,1 yükselişle 8.730,16 puana çıktı. 

▪ Avrupa borsalarında da dün primli bir seyir hakimdi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %1,77 artışla 

335,44 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,64 artarak 5.846,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %3,13 

değer kazanarak 10.659,99 puana çıkarken Fransa'da CAC 40 endeksi %2,55'lik artışla 4.505,26 puana, İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi ise %3,09'luk yükselişle 17.380,21 puana ulaştı. 

▪ Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu eyaletler ve yerel 

yönetimlere yönelik likidite imkanının kapsamını genişlettiğini duyurdu.  

▪ Geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden bu yana kayıplarını bir miktar telafi etmiş olan petrol fiyatları, dün itibarıyla 

yönünü yeniden aşağı çevirdi. Fiyatlardaki gerileme eğilimi bu sabah saatlerinde de devam ediyor. Haziran vadeli 

ham petrol kontratı 11$’ın altına inerken, Brent petrol ise yeniden 20$’ın altına geriledi. Koronavirüs vakalarında 

küresel çapta görülen düşüşün yarattığı iyimserlik, dün petrol fiyatlarının küresel risk iştahı üzerinde etkili olmasını 

engelledi. Fakat fiyatlardaki düşüşünü yeniden hızlanması mevcut yüksek risk algısını baltalayabilir. 

▪ Bu hafta yurt dışı piyasalarda yoğun bir veri gündemi olacak. Çarşamba günü ABD’den gelecek olan 1Ç20 GSYİH 

Büyüme Oranı ve Çekirdek PCE verileri ile Fed toplantı kararı, Perşembe günü Euro Bölesi 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı, 

Nisan ayı TÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı ve son olarak Cuma günü ise Çin’den ve ABD’den 

gelecek olan PMI verileri (özellikle ABD Nisan ayı ISM İmalat PMI Endeksi) yakından takip edilecek.   

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 Nisan Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi 17:00 87,9 120 

 
ABD Nisan Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 17:00 -40 2 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir hakimdi  

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir hakimdi. Koronavirüs vakalarında ve virüs kaynaklı 

ölümlerde küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanmaları piyasalardaki olumlu 

seyirde etkili oldu. Avrupa’da koronavirüsün en fazla etkili olduğu İspanya, İtalya ve Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 

bir aydan fazla bir sürenin en hızlı yavaşlamasını kaydetmesi ve bu ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye yönelik adımlar 

atacaklarının sinyalini vermesi piyasaları olumlu etkiledi. Dün itibarıyla görevine yeniden başlayan İngiltere Başbakanı Boris 

Johnson’ın da 7 Mayıs’ta önce karantina koşullarını gevşetmeye yönelik açıklamalarda bulunabileceğine ilişkin gelen haberler 

olumlu havayı besledi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Japonya Merkez Bankasının dünkü toplantısı sonucunda devlet tahvili 

alımlarına ilişkin sınırı kaldırması ve şirket tahvili alımlarını artırması da piyasalarda olumlu karşılandı. 

Risk iştahında görülen iyileşme ile küresel borsalar değer kazanırken; ons altın ve dolar endeksi azalan güvenli liman 

talebi ile geriledi. 

• ABD'de endeksler haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde 

değer kazandı ve %1,5 artışla 24.128,82 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,5 artarak 2.877,74 ve Nasdaq endeksi 

%1,1 yükselişle 8.730,16 puana çıktı. 

• Avrupa borsalarında da dün primli bir seyir hakimdi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %1,77 artışla 335,44 

puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,64 artarak 5.846,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %3,13 değer 

kazanarak 10.659,99 puana çıkarken Fransa'da CAC 40 endeksi %2,55'lik artışla 4.505,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi ise %3,09'luk yükselişle 17.380,21 puana ulaştı. 

• Risk iştahında görülen artış ile BİST-100 endeksi de günü %2,5’lik yükselişle 101.267 puandan tamamladı. Endeksteki 

yükselişin genele yayıldığı gözlemlendi.   

• Cuma günü yaklaşık son 1 ayın en sert düşüşünü kaydeden VIX endeksi, piyasalarda artan iyimserlik ile birlikte dün 

düşüşünü sürdürerek 32,51 seviyesine geriledi. 

• ABD doları, piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte dün G-10 para birimleri karşısında gerilerken, dolar endeksi ise 100 

seviyesi altına gerileyerek 99,83 seviyesine kadar indi. Hatırlanacağı üzere dolar endeksi Cuma günü 100,86 seviyesini 

test ederek yaklaşık son üç haftanın zirvesini görmüştü. USDTRY paritesi ise dün 6,95 – 7 seviyeleri arasında dar bir 

bantta hareket etti.  

• Güvenli limanlara yönelik azalan talep sonucunda ons altın fiyatlarında da dün zayıf bir seyir vardı. Yeni haftaya 1720 

seviyesi üzerinde başlayan ons altın, dün gün boyunca düşüş kaydetmesinin ardından bugün Asya seansında 1696’lı 

seviyelere kadar geriledi. 

Fed, eyaletler ve yerel yönetimlere yönelik likidite imkanının kapsamını genişletti 

Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu eyaletler ve yerel 

yönetimlere yönelik likidite imkanının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Fed, 9 Nisan’da yaptığı açıklamasında eyaletler 

ve yerel yönetimlere 500 milyar dolara kadar kredi sağlanacağını ve Hazine’nin bunun için Fed'e 35 milyar dolarlık kredi 

koruması sunacağını belirtmişti. Dünkü açıklamada ise imkândan daha fazla yerel yönetimin yararlanabilmesi için nüfus 

sayısına ilişkin şartlarda düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Açıklamada, Belediye Likidite Tesisi kapsamında, en az 500 bin 

nüfuslu ilçeler ve en az 250 bin nüfuslu iller tarafından çıkarılan kısa vadeli borç senedi alımıyla 500 milyar dolarlık kaynak 

sağlanacağı belirtildi. Fed'in açıklamasında, alınacak borç senetlerinin vadesinin ise 24 aydan 36 aya çıkarıldığı kaydedildi. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir hakimdi. Koronavirüs vakalarında ve virüs kaynaklı 

ölümlerde küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanmaları piyasalardaki olumlu 

seyirde etkili oldu. Risk iştahında görülen iyileşme ile küresel borsalar değer kazanırken; ons altın ve dolar endeksi azalan 

güvenli liman talebi ile geriledi. ABD doları, piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte dün G-10 para birimleri karşısında gerilerken, 

dolar endeksi ise 100 seviyesi altına gerileyerek 99,83 seviyesine kadar indi. USDTRY paritesi ise dün 6,95 – 7 seviyeleri arasında 

dar bir bantta hareket etti. 

Bu sabah saatlerindeki görünüme baktığımızda dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını telafi etmiş ve yeniden 100 seviyesi 

üzerinde yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksindeki kayıpların bir kısmının silinmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde de bu sabah saatlerinde satıcılı bir resim ön plana çıkıyor. Sabah kotasyonlarına baktığımızda USDTRY 

paritesinin 6,9935 seviyesinden işlem gördüğünü takip ediyoruz. Kurda 7 seviyesinin oldukça güçlü bir teknik direnç seviyesi 

olarak ön planda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. 6,99 seviyesi üzerine daha önce de birkaç defa yükselen kur, 7 seviyesini 

test edemeyerek hızlı geri çekilmeler kaydetti. Kısa vadeli teknik gösterge ve formasyonlar kurun kısa vadede 6,92 – 7 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, önemli bir teknik direnç ve psikolojik eşik olan 7 

seviyesinin aşılmasının kurdaki yükseliş eğilimini hızlandırabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Veri takvimine baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi ve 6 ay vadeli kira 

sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve Nisan ayı borçlanma programını tamamlayacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD 

Nisan Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Nisan Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Avrupa’da koronavirüsün en fazla etkili olduğu İspanya, İtalya ve Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölümlerin bir aydan fazla bir 

sürenin en hızlı yavaşlamasını kaydetmesi ve bu ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye yönelik adımlar atacaklarının 

sinyalini vermesi piyasaları ve euroyu olumlu etkilerken, dolar endeksinin azalan güvenli liman talebi ile birlikte 100 seviyesi 

altına gerilemesine neden oldu. Dolar endeksinde Cuma günü oluşan sert geri çekilme hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş 

kanalını yukarı yönlü kıran EURUSD paritesi, dün yükselişini 1,0860 seviyesi üzerine taşıdı.  

Bu sabah saatlerindeki görünüme baktığımızda dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını telafi etmiş ve yeniden 100 seviyesi 

üzerinde yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksindeki kayıpların bir kısmının silinmesi ile birlikte EURUSD paritesinin de 

yeniden 1,0850 seviyesi altına inmiş olduğu görülüyor. Parite bu sabah saatlerinde 1,0820 seviyesinden işlem görüyor. 

Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından 1,10815 desteğini yakından takip edeceğiz, zira bu destek seviyesinin atlına inilmesi 

durumunda paritedeki düşüş eğiliminin 1,08 seviyesi altına doğru hızlanması söz konusu olabilir. Paritenin 1,0815 desteği 

üzerinde tutunması durumunda ise bugün içerisinde 1,0815 – 1,0850 bandında bir hareket görebiliriz. 1,0850 direncinin 

aşılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0890.   

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Nisan Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Nisan Ayı Richmond Fed İmalat 

Endeksi verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda etkili olan yüksek risk iştahı, ons altının değer kaybederek yeniden 1700 seviyesinin 

altına gerilemesine neden oldu. Koronavirüs vakalarında ve virüs kaynaklı ölümlerde küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin 

karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanmaları piyasalardaki risk iştahını artırırken; ons altın, dolar endeksi ve ADB 

tahvillerinin değer kaybetmesine neden oldu. Yeni haftaya 1720 seviyesi üzerinde başlayan ons altın, dün gün boyunca düşüş 

kaydetmesinin ardından bugün Asya seansında 1696’lı seviyelere kadar geriledi. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1698 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir sabah bültenlerimizde, piyasalardaki 

güvenli liman talebinin güçlü kalmaya sürdürmesini beklediğimizi ve ons altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam 

etmesini öngördüğümüzü ifade etmekteyiz. Vaka sayısında yaşanan düşüş dönem dönem risk algısını olumlu etkiliyor olsa da 

küresel çapta beklenen daralma ve koronavirüsün yarattığı belirsizlik etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına 

yönelik talebin güçlü seyretmeyi sürdüreceği görüşündeyiz. Dolayısı ile, gerek mevcut konjonktürün yarattığı güvenli liman 

ihtiyacı gerekse de teknik göstergelerin ürettiklerin sinyaller doğrultusunda ons altında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin 

kalıcı olmasını beklememekteyiz. Ons altının önümüzdeki dönemde yeniden 1725 – 1750 bandını hedef alabileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Nisan Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve ABD Nisan Ayı Richmond Fed İmalat 

Endeksi 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 2.878 %1,5 %2,0 %13,3 -%5,3 -%10,9

DAX 10.660 %3,1 -%0,1 %10,7 -%17,6 -%19,5

FTSE 5.847 %1,6 %0,6 %6,1 -%20,2 -%22,5

Nikkei 19.783 -%0,2 %2,4 %1,8 -%13,6 -%16,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101.267 %2,5 %3,1 %14,9 %1,4 -%11,5

Çin 2.815 %0,1 -%0,3 %1,7 -%5,4 -%7,6

Hindistan 31.743 %1,1 %4,8 %7,7 -%18,2 -%22,2

Endonezya 4.513 %0,0 %0,3 -%0,7 -%27,9 -%28,3

Rusya 2.571 %0,3 %1,8 %7,1 -%10,0 -%15,6

Brezilya 78.239 %3,9 -%1,0 %6,6 -%27,7 -%32,3

Meksika 34.968 %1,1 %1,4 %3,5 -%20,1 -%19,7

Güney Afrika 49.527 -%0,2 %0,8 %15,3 -%10,2 -%13,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 33 -%7,3 -%24,0 -%49,2 %163,2 %141,6

EM VIX 35 -%28,6 -%9,8 -%43,0 %124,2 %103,2

MOVE 63 -%5,1 -%11,2 -%29,0 -%6,5 %7,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,986 %0,2 %0,7 %8,2 %21,1 %17,4

Brezilya 5,6509 %1,2 %6,3 %10,8 %41,2 %40,2

Güney Afrika 18,798 -%1,3 -%0,3 %6,7 %28,5 %34,3

Çin 7,0873 %0,1 %0,2 -%0,1 %0,3 %1,8

Hindistan 76,235 -%0,3 -%0,4 %1,8 %7,5 %6,8

Endonezya 15385 -%0,1 -%0,2 -%4,9 %9,6 %11,0

CDS *

Türkiye 606,5 -4,9 a.d. a.d. -89,7 179,1

Brezilya 374,4 11,5 71,6 24,8 -14,0 75,2

Güney Afrika 424,3 0,5 20,1 1,3 21,8 23,5

Endonezya 224,3 0,7 20,1 9,0 a.d. a.d.

Rusya 180,4 -0,2 a.d. a.d. -8,1 71,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,7 -0,1 -0,8 -1,4 -1,5 -0,5

Brezilya %7,2 a.d. a.d. a.d. 0,6 -3,1

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

Endonezya %8,1 0,2 0,3 0,2 1,0 1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,0 -0,24 -0,50 -0,05 1,44 1,89

Brezilya %5,2 0,04 0,95 1,09 1,34 1,50

Güney Afrika %6,0 0,10 0,11 -0,54 2,10 2,13

Endonezya %3,3 -0,01 0,07 0,26 0,38 0,42

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 19,99 -%6,8 -%21,8 -%19,8 -%67,8 -%69,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 12,78 -%24,6 -%134,0 -%40,6 -%77,4 -%79,1

Altın - USD / oz 1711,9 -%0,7 %0,6 %5,3 %14,2 %12,4

Gümüş - USD / t oz. 15,21 -%0,3 -%2,6 %4,9 -%15,2 -%15,1

Commodity Bureau Index 347,55 -%0,2 -%1,0 -%7,0 -%11,0 -%13,5

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


