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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın 

gerçekleştireceği basın toplantısı takip edilecek. Önden yüklemeli bu yüksek likidite tedbirlerinin ardından Fed’in 

bugünkü toplantıda bir adım atması beklenmiyor. Onun yerine Fed’in geçen aydan bu yana açıkladığı programları 

değerlendirebileceği ve alınabilecek olan ek tedbirlere veya mevcut uygulamaların ölçeğinde yapılabilecek 

genişlemelere yönelik ipuçları verebileceği ifade ediliyor.  

▪ Bugün saat 15:30’da ABD’de açıklanacak olan 1Ç20’ye ilişkin GSYİH büyüme oranı, Kişisel Tüketim ve Çeyreklik 

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Fed’in temel enflasyon göstergesi) verileri piyasalar tarafından yakından 

izlenecek. ABD ekonomisinin, koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribat nedeniyle 2020 yılının birinci çeyreğinde 

%4’lük bir daralma kaydetmesi, Tüketici Harcamaları verisinin ise %3,6’lık bir düşüşü işaret etmesi bekleniyor. Fed’in 

temel enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE’nin ise birinci çeyrekte %1,7’lik artış kaydetmesi beklenmekte. 

▪ ABD'de Tüketici Güveni Nisan'da 118.8'den 86.9'a gerileyerek 2014'ten beri en düşük seviyeye indi. Endeks böylece 

31 puanın üzerinde gerileyerek 1973'ten beri en sert düşüşü kaydetti. Beklenti endeksin 87 olması yönündeydi. 

▪ Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %1,68 artışla 341,09 

puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,91 artarak 5.958,5 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,27 değer 

kazanarak 10.795,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,43'lük artışla 4.569,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 

%1,71'lik yükselişle 17.677,15 puana ulaştı. 

▪ ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,14 azalışla 24.100,65 puana geriledi. S&P 

500 endeksi %0,51 kayıpla 2.863,9 puana, Nasdaq endeksi de %1,4 azalışla 8.607,73 puana düştü. 

▪ Koronavirüs vakalarında küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanmaları ile 

birlikte dün düşüşüne devam eden dolar endeksi, 99,45 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son iki haftanın en 

düşük seviyesine indi. Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 99,70 seviyesinden işlem görüyor. 

▪ Dolar endeksindeki zayıf seyrin devam etmesi ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir 

resmin ön plan acıktığı görüldü. Türk lirası yatay bir seyir izlerken, USDTRY paritesi ise 6,98 – 7 bandında seyretti.  

▪ Bugün Almanya’dan gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri ile ABD’den gelecek olan 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı ve 

Çekirdek PCE verileri ile Fed toplantı kararı, yarın 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 

 
Euro Bölgesi Nisan Ayı Tüketici Güven Endeksi 12:00 - -22,7 

 
Almanya Nisan Ayı Aylık TÜFE 15:00 %0,1 %0,1 

 
Almanya Nisan Ayı Yıllık TÜFE 15:00 %0,7 %1,4 

 
ABD 1Ç20 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 -%4 %2,1 

 
ABD 1Ç20 Tüketici Harcamaları 15:30 -%3,6 %1,8 

 
ABD 1Ç20 Çeyreklik Çekirdek Tüketici Harcamaları 15:30 %1,7 %1,3 

 
ABD Mart Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 17:00 -%13,6 %2,4 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00 %0 - %0,25 %0 - %0,25  

 
Fed Başkanı Powell’ın konuşması 21:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC toplantı kararı bugün 21:00'da açıklanacak 

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın 

gerçekleştireceği basın toplantısı takip edilecek.  

Hatırlanacağı üzere Fed 3 Mart’ta düzenlediği olağanüstü toplantı ile birlikte faizleri 50 baz puan aşağı çekerek %1 – 

%1,5 aralığına indirmiş ve ardından 15 Mart’ta yine olağanüstü bir şekilde düzenlediği toplantı ile 100 baz puanlık faiz 

indirimine giderek faizleri %0 – %0,25 aralığına çektiğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra Fed bir dizi önlem paketi açıkladı: 

• New York Fed 12 Mart’ta yaptığı açıklamasında kısa vadeli repo işlemleri yoluyla piyasaya likidite enjekte etmeye 

başladığını ve bu plan dahilinde piyasalara 5 trilyon doların üzerinde likidite enjekte edileceğini duyurdu. -- Repo 

ihaleleri ile sürülmesi planlanan bu meblağ piyasadan bir süre sonra çekilecek bir para olacağı için bu hamleyi 

ekonomiyi canlandıracak bir önlemden ziyade piyasadaki likiditeyi geçici olarak rahatlatacak bir adım olarak görebiliriz.  

• Fed, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite Programı kurarak hane halklarına ve işletmelere 

kredi akışını destekleme programını genişlettiğini açıkladı.  

• Fed ardından 23 Mart’ta yaptığı diğer bir açıklamada kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında 

borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını 

sağlamak için programlar oluşturmanın da yer aldığı geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı. Fed, 23 Mart’ta 

yaptığı açıklamasında varlık alımlarına ticari mortgage’a dayalı menkul kıymetleri de ekleyeceğini duyurdu ve hanehalkı 

ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya 

devam edeceğini belirtti.  

• Bunun ardından Fed, 9 Nisan’da koronavirüsün yarattığı tahribat karşısında ABD ekonomisi desteklemek için 2,3 trilyon 

dolara kadar kredi sağlayacak ek bir önlem paketi açıkladı. Açıklanan bu yeni teşvik paketi ile hane halkı, tüm ölçekteki 

işletmelere destek sağlanacağı ve eyaletlere ve yerel yönetimlere koronavirüs pandemisi boyunca kritik hizmetleri 

sağlayabilmeleri adına destek verileceği ifade edildi. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek 

için tüm yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin 

genişletildiği belirtildi.  

• Fed’in tahvil alımlarını yeniden başlatmasından ve salgından kaynaklanan ekonomik zararı sınırlamak için bir dizi teşvik 

programını uygulamaya koymasından bu yana bilançosu önemli ölçüde arttı. Fed’in bilançosu 22 Nisan’da sona eren 

hafta itibarıyla, önceki haftaya göre 205milyar $ artarak 6,6 trilyon dolara yükseldi ve yeni rekor seviyeye ulaştı. Haziran 

ayının ortalarına doğru Fed’in bilanço büyüklüğünün 9 trilyon dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. 

Önden yüklemeli bu yüksek likidite tedbirlerinin ardından Fed’in bugünkü toplantıda bir adım atması beklenmiyor. 

Onun yerine Fed’in geçen aydan bu yana piyasaları sakinleştirmek için açıkladığı programları değerlendirebileceği ve 

alınabilecek olan ek tedbirlere veya mevcut uygulamaların ölçeğinde yapılabilecek genişlemelere yönelik ipuçları verebileceği 

ifade ediliyor. Diğer yandan Fed’in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Opsiyon fiyatlarından 

türetilen olasılıklara bakıldığında da beklentilerin bu doğrultuda olduğu görülüyor. Başkan Powell’ın da bugün toplantıda 

faizlerin uzun bir süre daha mevcut seviyelerde kalacağı taahhüdünde bulunması ve genişlemeci tonunu koruması bekleniyor.  

• Dolayısı ile bugünkü toplantının piyasa etkisinin önceki açıklamalara kıyasla daha sınırlı kalması beklense de, Başkan 

Powell’ın politika mesajları ve “gerekli olması durumunda ek tedbirler alınabileceği” yönünde gelebilecek açıklamalar 

piyasada risk iştahını iyileştirebilir ve dolar endeksini yeniden 100 seviyesi altına gerilemesini sağlayabilir. Böyle bir 

durumda USDTRY paritesinde de 6,98 seviyesi altına doğru bir düşüş görebiliriz. 

• Fed’in faiz indirimleri ve uygulamaya koyduğu parasal gevşeme programı & teşvik paketleri ile birlikte dolar endeksi 

103 seviyesi sınırından 98 seviyesine doğru düşüşe geçen dolar endeksi, son dönemde 99,50 – 101 bandında bir seyir 

izlemekte. USDTRY paritesinin ise, piyasalardaki düşük risk iştahı ile birlikte 6,90 – 7 bandındaki hareketini sürdürdüğü 

görülüyor. Kurda 7 seviyesinin oldukça güçlü bir teknik direnç seviyesi olarak ön planda olduğunu görüyoruz. 6,99 

seviyesi üzerine birkaç defa yükselen kur, 7 seviyesini test edemeyerek hızlı geri çekilmeler kaydetti. Kısa vadeli teknik 
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gösterge ve formasyonlar kurun 6,90 – 7 bandındaki seyrini koruyabileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, 

önemli bir teknik direnç ve psikolojik eşik olan 7 seviyesinin aşılmasının kurdaki yükseliş eğilimini hızlandırabileceğini 

ifade etmemizde fayda var. 

Bugün Fed kararının yanı sıra saat 15:30’da açıklanacak olan 1Ç20’ye ilişkin GSYİH büyüme verisi, Kişisel Tüketim ve 

Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek PCE -- Fed’in temel enflasyon göstergesi) verileri piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. ABD ekonomisinin, koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribat nedeniyle 2020 yılının birinci 

çeyreğinde %4’lük bir daralma kaydetmesi, Tüketici Harcamaları verisinin ise %3,6’lık bir düşüşü işaret etmesi bekleniyor. Fed’in 

temel enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE’nin ise birinci çeyrekte %1,7’lik artış kaydetmesi beklenmekte. Koronavirüsün 

etkilerinin özellikle ikinci çeyrek verileri üzerinde daha büyük bir etki yaratması bekleniyor. Koronavirüsün yarattığı etkilerin 

boyutunu ölçme konusunda zorluk çekildiği şu dönemde, verilerin beklentilerden ne boyutta bir sapma göstereceği en fazla 

takip edile husus olarak karşımıza çıkıyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

USDTRY paritesi dün dar bir bantta hareket ederek yatay seyrini korudu. Küresel piyasalarda iyileşen risk iştahı ile birlikte dün 

düşüş hareketine devam eden dolar endeksi, gün içerisinde 99,45 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 2 haftanın en düşük 

seviyesini test etti.  Dolar endeksindeki zayıf seyrin devam etmesi ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu 

bir resmin ön plana çıktığı görüldü. Türk lirası yatay bir seyir izlerken, USDTRY paritesi ise 6,98 – 7 seviyeleri arasında dar bir 

bantta seyretti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,9855 seviyesinden işlem görüyor. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde olumlu bir seyir olduğunu, Türk lirasının ise orta sıralarda yer alarak yatay bir görünüm ortaya koyduğunu 

görmekteyiz. Kurda 7 seviyesinin oldukça güçlü bir teknik direnç seviyesi olarak ön planda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. 

Kısa vadeli teknik gösterge ve formasyonlar kurun 6,90 – 7 bandındaki seyrini koruyabileceğinin 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 bugün yurt içinde Nisan Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise bugün Almanya’dan 

gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri ile ABD’den gelecek olan 1Ç20 GSYİH Büyüme Oranı, Kişisel Harcamalar ve Çekirdek PCE 

verileri ile Fed toplantı kararı yakından izlenecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının ardından yükseliş eğilimini 

sürdürmesinin beklenebileceğini ve 1,0850 seviyesini aşması durumunda 1,0890 direncine doğru bir yükseliş kaydedebileceğini 

ifade etmiştik. Koronavirüs vakalarında küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye 

hazırlanmaları ile birlikte dün düşüşüne devam eden dolar endeksi, EURUSD paritesinin de 1,0890 seviyesine kadar 

yükselmesini sağladı. 1,0890 seviyesine ulaşmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek geri çekilen EURUSD 

paritesi, günün geri kalanında 1,0815 – 1,0855 seviyeleri arasında dalgalandı.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının 

ardından yükseliş çabasını sürdürüyor.  Bu sabah saatlerinde 1,0847 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesinde 1,0851 

seviyesi direnç, 1,0815 seviyesi ise destek konumunda. 1,0851 direncinin aşılması durumunda paritenin bir sonraki direnç 

seviyesi olan 1,0890 seviyesine doğru yeniden bir yükseliş kaydetmesi beklenebilir. Bu noktada 1,0890 direncinin de aşılması 

durumunda yükseliş eğiliminin 1,0920 seviyesine doğru hız kazanmasının beklenebileceğini ifade etmemizde fayda var. Aşağı 

yönlü hareketlerde ise 1,0815 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda bir sonraki destek seviyemiz olan 1,0775 seviyesini 

takip edeceğiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya’dan gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri ile ABD’den gelecek olan 1Ç20 GSYİH Büyüme 

Oranı, Kişisel Harcamalar ve Çekirdek PCE verileri ile Fed toplantı kararı yakından izlenecek. 
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XAU/USD 

Koronavirüs vakalarında küresel çapta görülen düşüş ve ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanmaları ile birlikte 

küresel risk iştahında hafta başından bu yana görülen iyileşme, ons altın fiyatlarının da kazançlarının bir kısmını silmesine 

neden oldu. Azalan güvenli liman talebi ile birlikte dün düşüş eğilimini sürdüren ons altın fiyatları, 1700 seviyesi altına inerek 

1692,59 seviyesini test etti. Daha sonra yeniden 1700 seviyesi üzerine yükselen altın, Asya seansı boyunca 1705 – 1715 

seviyeleri arasında dalgalandı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1710,15 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 Almanya’dan gelecek olan Nisan ayı TÜFE verileri ile ABD’den gelecek olan 1Ç20 GSYİH Büyüme 

Oranı, Kişisel Harcamalar ve Çekirdek PCE verileri ile Fed toplantı kararı 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 2.863 -%0,5 %4,6 %12,7 -%5,7 -%11,4

DAX 10.796 %1,3 %5,3 %12,1 -%16,6 -%18,5

FTSE 5.959 %1,9 %5,6 %8,1 -%18,4 -%21,0

Nikkei 19.771 -%0,1 %2,5 %2,0 -%13,9 -%16,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100.708 -%0,6 %1,8 %14,3 %0,9 -%12,0

Çin 2.810 %0,5 -%0,7 %1,8 -%4,4 -%7,4

Hindistan 32.115 %0,7 %3,1 %8,5 -%18,8 -%21,6

Endonezya 4.530 %0,4 -%0,5 %0,0 -%27,6 -%27,8

Rusya 2.612 %1,6 %5,0 %8,8 -%9,5 -%14,2

Brezilya 81.312 %3,9 %3,0 %10,7 -%24,4 -%29,7

Meksika 35.831 %2,5 %5,7 %6,0 -%18,3 -%17,7

Güney Afrika 50.029 %1,0 %2,4 %16,5 -%10,2 -%12,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 34 %0,8 -%26,1 -%48,8 %156,1 %143,6

EM VIX 35 %0,7 -%20,3 -%42,6 %113,2 %104,5

MOVE 59 -%6,1 -%20,2 -%33,3 -%12,6 %1,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,987 %0,0 %0,1 %8,2 %21,9 %17,5

Brezilya 5,5004 -%2,7 a.d. %7,8 %37,8 %36,5

Güney Afrika 18,6654 -%0,7 -%1,6 %5,9 %28,2 %33,3

Çin 7,0796 -%0,1 -%0,2 -%0,2 %0,2 %1,7

Hindistan 76,1888 -%0,1 -%0,8 %1,7 a.d. %6,7

Endonezya 15445 %0,4 -%0,1 -%4,5 %10,1 %11,4

CDS *

Türkiye 592,3 -14,2 -28,9 a.d. -89,9 179,1

Brezilya 360,6 -13,8 55,0 52,9 -17,4 75,2

Güney Afrika 433,7 9,4 -3,2 25,0 17,4 23,5

Endonezya 225,3 1,0 9,2 20,6 -8,4 a.d.

Rusya 179,3 -1,0 -10,5 a.d. -10,2 71,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,7 0,0 -1,0 -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 a.d. -0,4

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,0 0,01 -0,51 -0,04 1,49 1,90

Brezilya %5,1 -0,10 0,59 0,98 1,22 1,40

Güney Afrika %6,2 0,19 0,25 -0,35 2,26 2,32

Endonezya %3,3 -0,03 -0,04 0,24 0,34 0,39

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 20,46 %2,4 %5,8 -%17,9 -%66,8 -%69,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 12,34 -%3,4 %23,3 -%42,6 -%77,9 -%79,8

Altın - USD / oz 1710,5 -%0,1 %1,9 %5,3 %14,8 %12,3

Gümüş - USD / t oz. 15,171 -%0,3 %2,0 %4,6 -%15,1 -%15,3

Commodity Bureau Index 350,84 %0,9 %0,5 -%6,1 -%10,3 -%12,6

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


