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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. Fed’in Temmuz ayı toplantısında %0 – 0,25 bandında bulunan 

faizlerde ve parasal gevşemede herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed toplantısına ilişkin detaylı 

analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Dün piyasalardaki risk algısının önemli ölçüde bozulduğu görüldü. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar 

endeksindeki zayıf görünüme rağmen değer kaybederken, hisse senetlerinde satıcılı bir seyir izlendi. Dünya 

genelinde koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ve bazı ülkelerin karantina tedbirlerini yeniden 

uygulamaya koymaları risk iştahındaki gerilemede etkili olurken, ABD’de Cumhuriyetçilerin Senato’ya sundukları 1 

trilyon dolarlık teşvik paketinin uzun ve tartışmalı bir müzakere sürecini beraberinde getireceğine ilişkin endişeler de 

riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı.  

▪ Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamına yakınında değer kaybı gözlemlenirken, TL Rus Rublesi ve 

Kolombiya Pezosu’ndan sonra dolar karşısında en fazla değer kaybeden üçüncü para birimi oldu. 

▪ Gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybı ve TL’deki olumsuz ayrışmanın etkisi ile birlikte USDTRY paritesi dün 6,97 

seviyesi üzerine yükselerek Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini test etti.  

▪ Üst üste yedi günlük düşüşün ardından dolar endeksi dünü sınırlı bir yükselişle tamamladı. Genel görünüm itibarıyla 

zayıf seyrini koruyan endeks, dünkü sınırlı yükselişine rağmen 94 seviyesi altında kalmaya devam etti ve gün 

içerisinde 93,50 – 94 bandında seyretti.  

▪ Dün Asya seansında 1981 seviyesi üzerine ulaşarak rekor tazeleyen ons altın, gün içerisinde kazançlarının bir kısmını 

silerek aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi. 1907,12 seviyesine kadar gerileyerek teknik bir düzeltme 

gerçekleştiren ons altının, alternatif getiriler ve dolar endeksinde devam eden zayıf seyir ve risk algısında görülen 

bozulmanın etkisi ile 1900 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiğini gözlemledik. Dün akşam saatlerinde yeniden 

1950 seviyesi üzerine yükselen altın yükselişini sekizinci güne taşıdı. 

▪ ABD borsaları dünü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,77 azalışla 

26.379,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,63 kayıpla 3.218,97 puana ve Nasdaq endeksi %1,27 azalışla 10.402,09 

puana düştü. Avrupa borsaları ise günü karışık bir seyirle 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 Haziran Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 17:00 %15,6 %44,3 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00   

 
Fed Başkanı Powell'ın Konuşması 21:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC 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.  

Hatırlayacağımız üzere Fed en son 10 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında para politikasında bir değişikliğe 

gitmemişti. Açıklanan dot plot tahminleri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları Haziran toplantısında ön plandaydı.  

• Haziran toplantısında açıklanan dot plot tahmin grafiğine göre FOMC üyelerinin medyan tahminleri 2022 yılı sonuna 

kadar herhangi bir faiz artırımı öngörülmediğine işaret etti.  

• Diğer yandan FOMC üyeleri büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmişlerdi. Aralık öngörülerinde 

ABD’nin bu yıl %2 büyüyeceğini öngören Fed, büyüme beklentisini bu yıl için %6,5 daralma olarak revize etti. Fed ABD 

ekonomisinin 2021’de ise %5 büyüyeceğini, büyümenin 2022 yılında %3,5 olacağını öngördü. Diğer yandan enflasyon 

tahminlerinde de aşağı yönlü revizyona giden Fed, çekirdek enflasyona ilişkin öngörülerini bu yıl için %1,9’dan %1’e, 

2021 için yüzde %2’den %1,5’e ve 2022 için %2’den %1,7’ye düşürdü.  Manşet enflasyon tahminleri ise 2020 için 

%1,9’dan %0,8’e; 2021 için %2’den %1,6’ya, 2022 için %1,7’ye çekildi. 

• Fed ayrıca Hazine tahvili alımlarını artırmaya devam edeceğini ve aylık 80 milyar dolarlık tahvil alımı, 40 milyar dolarlık 

ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı hedeflediklerini belirtmişti. 

• Fed Başkanı Powell ise kararın ardından yaptığı konuşmasında geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu 

belirterek istikrarın sağlanması, toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olması ve ekonomiye yönelik kalıcı zararın 

önlenmesi için Fed’in araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi. 

Fed’in Temmuz ayı toplantısında %0 – 0,25 bandında bulunan faizlerde ve parasal gevşemede herhangi bir değişikliğe 

gitmesi beklenmiyor. Uzun vadeli tahvil getirilerinin düşük seviyelerde seyretmeyi sürdürmesi ve şimdiye kadar atılan 

adımların izlenmeye devam etmesi ile birlikte Fed’in Temmuz ayında bir politika hamlesinde bulunması beklenmiyor. Para 

politikası çerçevesinde atılan tarihi adımlardan sonra bir süre önemli bir değişiklik beklenmediği görülüyor. Diğer yandan 

bugünkü toplantıda Fed ekonomik projeksiyonlarına yönelik bir açıklamada bulunmayacak. 15 – 16 Eylül’de düzenlenecek olan 

toplantıda ekonomik projeksiyonlar yayınlanacak.   

• Fed’in Haziran ayı toplantısındaki duruşunu ve söylemini sürdürmesi ve ekonomide istikrar sağlanana ve koronavirüsün 

kontrol altına alındığından emin olunana kadar elindeki araçları kullanmaya devam edeceği söylemini yinelemesi 

bekleniyor.  

• Ekonomik görünümdeki belirsizliklere vurgunun devam etmesi, faizlerin uzun bir süre daha mevcut seviyelerde 

kalacağına ilişkin söylemin korunması ve parasal gevşemeye ilişkin ise alımların mevcut hızda süreceğine vurgu 

yapılması bekleniyor.  

Bunların yanı sıra bazı Fed üyeleri tarafından gündeme getirilen “getiri eğrisi kontrolü” konusunun Fed tarafından ele 

alınıp alınmayacağı da piyasalarda merak konusu.  

• Ancak piyasadaki genel görüş, tahvil getirilerindeki düşüş eğiliminin sürüyor olması ile birlikte Fed’in bu konuda henüz 

bir adım atmayacağı ve bu konuyu Temmuz toplantısında ele almayacağı yönünde.  

Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda, tahvil getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüş eğilimi 

piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Dolar endeksi Eylül 2018’den bu yana en düşük seviyelerine kadar gerilerken, 

ABD’de gösterge tahvil faizi %0,15, 10 yıllık tahvil faizi ise %0,6 seviyesi altında kalmaya devam ediyor.  

• Dolar endeksinde etkili olan sert satış baskıları ve eurodaki güçlenme EURUSD paritesindeki yükseliş hareketini 

desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksinde hızlanan düşüş eğilimi ile birlikte bu hafta başında 1,17 seviyesi üzerine 

çıkan EURUSD paritesi, Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Son dönemde yaşanan sert yükselişlerin 

ardından paritede, dünkü harekete benzer kısmi düzeltme hareketleri görülebileceği görüşündeyiz. Ancak eurodaki 
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güçlü duruş ve dolar endeksinde etkili olmaya devam eden düşüş eğilimi ile birlikte söz konusu düşüş hareketlerinin 

kalıcı olmasını beklemiyoruz. Paritedeki olası geri çekilmelerde 1,1650 seviyesine doğru gerileme hareketleri 

görülebilir, ancak belirttiğimiz gibi söz konusu hareketlerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Kısa – orta vadeli trend ve 

momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritedeki yükseliş eğiliminin kısa vadeli düzeltme 

hareketleri eşliğinde 1,18 seviyesi üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz. Önümüzdeki dönemde paritede 1,18 – 1,20 

bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz. 

• Dolar endeksindeki gerileme, alternatif getirilerdeki düşüş, ABD – Çin arasında devam eden gerilim ve koronavirüse 

yönelik artan endişelerin etkisi ile birlikte değerli metallerdeki yükselişin sürdüğü görülüyor. Bu hafta piyasa açılışında 

1944 seviyesini aşarak rekor kıran altın dün Asya seansında 1981 seviyesi üzerine ulaşarak rekor tazeledi. Altın 

ETF’lerine baktığımızda ise geçtiğimiz hafta görülen 1,76 milyon ons girişle toplam ETF alımları 106,8 milyon onsa 

yükselerek rekor seviyeye çıktı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 1900 

seviyesi üzerine tutunmaya devam etmesini beklemekteyiz.  

Son olarak bu hafta ABD 2Ç20 büyüme verileri açıklanacak. Fed toplantısının ardından Perşembe günü (yarın) açıklanacak 

olan veriye ilişkin piyasa beklentisi ABD ekonomisinin ilk çeyrekteki %5’lik daralmanın ardından ikinci çeyrekte yıllık %35 

daralma kaydetmesi ve teknik resesyona girmesi yönünde. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün küresel bozulan risk algısı gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskıları oluşmasına yol açtı. Dünya genelinde 

koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ve bazı ülkelerin karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya koymaları risk 

iştahındaki gerilemede etkili olurken, ABD’de Cumhuriyetçilerin Senato’ya sundukları 1 trilyon dolarlık teşvik paketinin uzun ve 

tartışmalı bir müzakere sürecini beraberinde getireceğine ilişkin endişeler de riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Azalan risk 

iştahı ile birlikte dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamına yakınında değer kaybı gözlemlenirken, TL Rus Rublesi ve 

Kolombiya Pezosu’ndan sonra dolar karşısında en fazla değer kaybeden üçüncü para birimi oldu. Türkiye 5 yıllık CDS priminin 

ise 549 baz puana yükseldiği görüldü. Gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybı ve TL’deki olumsuz ayrışmanın etkisi ile 

birlikte USDTRY paritesi dün 6,97 seviyesi üzerine yükselerek Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini test etti. 

USDTRY bu sabah saatlerinde 6,9450 seviyesinden işlem görüyor. 94 seviyesi altında kalmaya devam eden dolar endeksi ise 

93,70 seviyesinde seyrediyor. Mevcut görünüme baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde dünkü satıcılı seyrin 

ardından bu sabah saatlerinde hafifi alıcılı bir seyrin olduğunu görmekteyiz. Ancak Türk Lirası’nın sınırlı bir değer kaybı ile 

olumsuz ayrışmayı sürdürdüğü görülüyor. Kısa vadeli grafiklerde oluşmuş olan “devamlılık” formasyonları ve momentum 

göstergeleri USDTRY paritesinin bir süre 6,92 – 6,98 bandında dalgalanabileceğinin sinyalini vermekle birlikte, 6,98 seviyesinin 

aşılması durumunda yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran Dış Ticaret İstatistikleri, 2Ç20 Turizm İstatistikleri ve TCMB çeyrek dönemli Enflasyon Raporu 

takip edilecek. Yurt dışında ise ABD Haziran Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları, FOMC Toplantı Kararı ve Fed Başkanı Powell'ın 

Konuşması izlenecek. Fed’in Temmuz ayı toplantısında %0 – 0,25 bandında bulunan faizlerde ve parasal gevşemede herhangi 

bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed kararına ilişkin detaylı analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  
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EUR/USD 

Üst üste yedi günlük düşüşün ardından dolar endeksi dünü sınırlı bir yükselişle tamamladı. Genel görünüm itibarıyla zayıf 

seyrini koruyan endeks, dünkü sınırlı yükselişine rağmen 94 seviyesi altında kalmaya devam etti ve gün içerisinde 93,50 – 94 

bandında seyretti. Dün 1,17 – 1,1775 bandında hareket eden EURUSD paritesi ise, dolar endeksinin dün günlük bazda 

kaydettiği sınırlı yükselişin etkisi ile birlikte yedi günlük yükselişine ara vererek günü hafif bir gerileme ile tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde 1,1735 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesinde güçlü seyrin devam etmekte olduğunu görüyoruz. 

Son dönemde yaşanan sert yükselişlerin ardından paritede dünkü harekete benzer kısmi düzeltme hareketleri görülebileceği 

görüşündeyiz. Ancak eurodaki güçlü duruş ve dolar endeksinde etkili olmaya devam eden düşüş eğilimi ile birlikte söz konusu 

düşüş hareketlerinin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Paritenin dün kaydettiği sınırlı günlük gerileme sonrasında teknik 

göstergeler olası geri çekilmelerde 1,17 seviyesi altının hedef alınabileceğinin sinyalini vermeye başladı. Dolayısı ile paritedeki 

aşağı yönlü düzeltme hareketlerinde 1,1650 seviyesine doğru bir gerileme görülebilir, ancak belirttiğimiz gibi söz konusu 

hareketlerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Kısa – orta vadeli trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda paritedeki yükseliş eğiliminin, kısa vadeli düzeltme hareketleri eşliğinde 1,18 seviyesi üzerini hedef alabileceği 

görüşündeyiz. Önümüzdeki dönemde paritede 1,18 – 1,20 bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Haziran Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları, FOMC Toplantı Kararı ve Fed Başkanı Powell'ın 

Konuşması izlenecek. Fed’in Temmuz ayı toplantısında %0 – 0,25 bandında bulunan faizlerde ve parasal gevşemede herhangi 

bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed kararına ilişkin detaylı analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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XAU/USD 

Dün sabahki bültenimizde, ABD 10 yıllıklarında son üç gündür görülen kısmi yükseliş eğilimi ve altındaki teknik göstergelerin 

aşırı alıma işaret etmesi ile birlikte ons altında kısa vadeli bir düzeltme yaşanabileceğini ifade etmiştik. Dün Asya seansında 

1981 seviyesi üzerine ulaşarak rekor tazeleyen ons altın, sabah saatlerinde 1907,12 seviyesine kadar gerileyerek kısa vadeli bir 

teknik düzeltme gerçekleştirdi.  Aşağı yönlü hareketlerde destek görevi görebileceğini ifade ettiğimiz 1930 seviyesinin de altına 

gerileyen altın, piyasalarda etkili olan zayıf risk iştahı ile birlikte 1900 seviyesi üzerinde tutunabilmeyi başardı. Altındaki geri 

çekilme hareketini kalıcı olamadığı görüldü, zira sabah saatlerinde 1907’li seviyelere gerilemesinin ardından dün akşam 

saatlerinde yeniden 1950 seviyesi üzerine yükselen ons altın günlük bazda yükselişini sürdürerek sekizinci güne taşıdı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1953 seviyesinden işlem görüyor. Momentum ve trend göstergeleri altındaki genel 

yükseliş eğiliminin sürdüğünü doğruluyor. Başta negatif reel getiriler olmak üzere piyasadaki kıymetli madenleri destekleyen 

mevcut dinamiklerin devam etmesi durumunda ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Altın 

fiyatları rekor yüksek seviyelerde seyrettiğinden dolayı aşağı yönlü hareketlerde tampon görevi görecek bir destek seviyesi 

veya yükselişlerde sınırlayıcı etkide bulunabilecek bir direnç seviyesi mevcut değil. Burada, dünkü geri çekilme hareketinde de 

destek görevi gören 1900 seviyesi kısa vadede ön plana çıkıyor. Dolayısı ile teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda ons altının kısa vadede 1900 seviyesi üzerine tutunmaya devam etmesini beklemekteyiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Haziran Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları, FOMC Toplantı Kararı ve Fed Başkanı Powell'ın 

Konuşması izlenecek. Fed’in Temmuz ayı toplantısında %0 – 0,25 bandında bulunan faizlerde ve parasal gevşemede herhangi 

bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed kararına ilişkin detaylı analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.218 -%0,6 -%1,2 %5,4 -%1,7 -%0,4

DAX 12.835 %0,0 -%2,6 %4,9 -%3,8 -%3,1

FTSE 6.129 %0,4 -%2,2 -%1,6 -%18,1 -%18,7

Nikkei 22.657 -%1,0 -%1,2 %2,0 -%4,0 -%5,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.153 -%3,6 -%99,0 -%0,5 -%3,7 %0,7

Çin 3.228 %1,0 -%2,1 %10,1 %9,6 %6,9

Hindistan 38.493 %0,1 %1,7 %10,2 -%6,5 -%6,6

Endonezya 5.113 -%0,1 %0,0 %4,2 -%16,4 -%18,9

Rusya 2.895 %0,4 %2,5 %4,6 -%7,5 -%4,9

Brezilya 104.109 -%0,4 -%0,2 %8,7 -%9,8 -%10,0

Meksika 37.771 %0,1 %2,4 %0,0 -%16,3 -%13,3

Güney Afrika 56.488 %0,3 %0,1 %4,3 %0,2 -%1,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 25 %2,8 %2,4 -%26,7 %56,3 %84,6

EM VIX 24 -%2,3 %4,3 -%25,5 %17,7 %39,6

MOVE 41 -%3,1 -%11,2 -%19,4 -%37,1 -%29,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,9352 %0,9 %1,6 %1,1 %16,7 %16,5

Brezilya 5,157 %0,1 -%0,3 -%6,0 %23,1 %28,0

Güney Afrika 16,5226 %0,6 %0,7 -%4,5 %13,6 %18,0

Çin 7,0008 %0,1 %0,3 a.d. a.d. %0,5

Hindistan 74,845 %0,0 %0,1 -%1,1 %4,9 %4,9

Endonezya 14535 %0,0 -%1,4 %2,2 %6,5 %4,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %6,8 0,0 0,1 a.d. 0,1 -3,5

Hindistan %5,9 0,0 0,0 -0,1 -0,7 -0,7

Endonezya %6,8 0,0 -0,2 -0,4 0,1 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,33 0,18 0,15 1,36 0,72

Brezilya %4,7 -0,02 0,01 -0,27 1,11 0,94

Güney Afrika %4,3 -0,01 -0,10 -0,16 0,49 0,42

Endonezya %2,4 -0,05 -0,11 -0,25 -0,42 -0,54

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43,22 -%0,4 -%2,5 %5,4 -%27,4 -%34,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,04 -%1,3 -%2,2 %6,6 -%23,3 -%32,8

Altın - USD / oz 1944,6 %0,7 %5,5 %9,7 %23,9 %27,7

Gümüş - USD / t oz. 24,266 -%0,9 %12,9 %34,5 %39,0 %35,4

Commodity Bureau Index 377,55 %0,2 %2,7 %5,2 -%7,0 -%6,0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Temmuz 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 9 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


