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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Fed’in Ocak ayı toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Saat 22:30’da ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın 

basın toplantısı gerçekleşecek. Fed’in bugün sona erecek olan toplantısından herhangi bir faiz hamlesi beklenmezken, 

yatırımcılar Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar süre bekleme kalacağına ilişkin bir ipucu arayacak. Bugünkü 

açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası ise Başkan Powell’ın Fed’in bilanço azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar olacak.  

▪ Yurt içi piyasalarda bugün saat 10:30’da açıklanacak olan Çeyrek Dönemlik Enflasyon Raporu yakından takip edilecek. 

Raporun sunumu sonrasında TCMB Başkanı Çetinkaya’nın yine soru ve cevap bölümü gerçekleştirmesi bekleniyor. Raporda 

TCMB’nin enflasyon ve çıktı açığı patikası tahmin grafiği ve yıllık enflasyon tahminlerini takip edeceğiz. TCMB Başkanı 

Çetinkaya’nın soru ve cevap bölümünde de, piyasa katılımcıları ileriye yönelik para politikası duruşu konusunda yeni bilgiler 

toplamaya çalışacaklar. Kurum baz senaryomuzda Haziran ayında faiz indirimi döngüsüne başlanacağı tahminimizi 

koruyoruz. 

▪ İngiltere Parlamentosu dün yaptığı oylamalarda Başbakan Theresa May'den Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan 

ayrılmamasını ve Kuzey İrlanda'da “Tedbir maddesi” yerine başka formüller bulmasını talep eden teklifleri kabul etti. 

▪ ABD’de bugün açıklanması planlanan 4Ç18 GSYİH Büyüme, Kişisel Harcamalar ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim 

Harcamaları (PCE) verileri ertelendi. Bugün ABD’den gelecek olan ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi takip edilecek.  

▪ ABD’de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyat Endeksi Kasım'da %0,3 arttı, beklenti %0,4 artıştı. Yıllık bazda artış 

%4,7 oldu, beklenti, %4,8'di. Yıllık artış Ocak 2015'ten beri en yavaş artış olarak kayda geçti. Ekim ayına ilişkin yıllık rakam ise 

%5,03'ten %5,02 artışa revize edildi. 

▪ Venezuela’da derinleşen krizin petrol arzında önemli bir daralmaya yol açacağına yönelik piyasa beklentileri petrol fiyatları 

üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gelen son haber akışına göre Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus devlet 

haber ajansı RIA'ya verdiği demeçte, uluslararası arabulucuların katılımıyla muhalefetle görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. 

Maduro, "Venezuella'nın yararı için, barış ve geleceği uğruna muhalefetle müzakere masasına oturmaya hazırım" dedi.  

▪ ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerleme beklediğini söyledi. ABD Başkanı Donald 

Trump'ın yeterince iyi bir anlaşma olursa Çin'e yönelik tüm tarifeleri kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin soruya karşılık, ABD 

Hazine Bakanı, "Her şey masada" dedi. Çin ekonomisinin yavaşladığını, ancak ticaret müzakerelerinin doğru yönde ilerlediğini 

kaydeden Mnuchin, "Bunu daha da hızlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Şubat Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi 10:00 10,3 10,4 

 
Euro Bölgesi Ocak Ayı Tüketici Güveni 13:00 -7,9 -7,9 

 
Almanya Ocak Ayı Aylık TÜFE (Öncü) 16:00 -%0,8 %0,1 

 
Almanya Ocak Ayı Yıllık TÜFE (Öncü) 16:00 %1,6 %1,7 

 
ABD Ocak Ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi 16:15 183K 271K 

 
FOMC Toplantı Kararı 22:00   

 
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 22:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı 22:30’da gerçekleşecek 

FOMC’nin bu akşamki toplantısında herhangi bir faiz adımı beklenmiyor. Ancak toplantı sonrasında Başkan Powell’ın 

düzenleyeceği basın toplantısı önemli olacak. Hatırlayacağımız üzere Fed, Aralık toplantısında, büyüme ve PCE enflasyon 

tahminlerini aşağı revize etmişti. Ayrıca Fed yetkililerinin faiz patikasına ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğin (dot plot) 

2019 yılında 2 faiz artırımını işaret ettiğini görmüştük (Eylül toplantısında bu beklenti 3 faiz artırımını işret ediyordu). Ancak, 

Fed’in 2019 yılına ilişkin faiz artırım hızında bir yavaşlama gerçekleştireceği piyasa beklentileri dahilindeydi ve bir süredir dolar 

endeksi üzerinde fiyatlanıyordu. Bu nedenle Fed’in Aralık toplantısı sonrasında dolar endeksinde sert bir yükseliş hareketi 

oluştuğunu görmüştük.  

Bu akşamki açıklamara ilişkin piyasalar daha çok Fed Başkanı Powell’ın tonuna odaklanmış durumda. Powell’ın bu akşam 

Türkiye saatiyle 22:30’da gerçekleştireceği basın toplantısında Avrupa’daki risklere değinebileceği ve küresel büyümeye yönelik 

risklere vurgu yapabileceği belirtilirken, para politikası kararlarında verilere olan bağımlılığın arttığının ve bir “bekle – gör “ 

dönemi içerisine girildiğinin altının çizilebileceği ifade ediliyor. Dolayısı ile Fed Başkanı Powell’ın, Aralık ayı söylemlerini kısmen 

tekrarlaması ve farklı bir sözlü yönlendirmeye gitmemesi bekleniyor.  

• FOMC’nin Aralık ayındaki güvercin tutumunu bu akşamki açıklamalarında da sürdürmesi durumunda bunun piyasa 

fiyatlamaları üzerindeki etkinin sınırlı olacağı görüşündeyiz, zira piyasalardaki mevcut fiyatlamalar hali hazırda Fed’in ve 

FOMC üyelerinin 2019 içerisinde görece daha güvercin bir tutum içerisinde olacağı olgusunu barındırıyor. Dolayısı ile 

FOMC’den gelecek olan güvercin açıklamaların fiyatlamalar içerisinde büyük oranda yer aldığını düşünüyoruz. Bu 

nedenle Fed toplantısının ardından önemli bir piyasa hareketliliği oluşmasını beklemiyoruz.  

• Ancak Fed’in, beklentilerin tam aksine tonunu daha şahinleştirmesi veya Aralık ayındaki güvercin söylemlerine yer 

vermemesi durumunda, dolar endeksi üzerinde bir yükseliş hareketi oluşabileceğini ve gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satış baskıları görülebileceğini de belirtmek gerekiyor.  

Burada, yurt dışı basında geçtiğimiz hafta çıkan haberler üzerine Başkan Powell’ın bu akşamki konuşmasında Fed’in 

bilanço daraltma planına ilişkin bir açıklama yapabileceği veya kendisine bu konuya ilişkin bir soru yöneltilebileceği 

ihtimali, bu akşamki açıklamalara ilişkin en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlayacağımız üzere Powell, Aralık 

toplantısında, bilanço daraltılmasının otomatik pilota bağlı olduğunu ve ayda 50 milyar dolar olarak devam edeceğini belirtmişti. 

Ancak geçtiğimiz hafta Cuma günü yurt dışı basında yer alan “Fed’in bilanço küçültme programını planlanandan daha erken 

sonlandırmayı düşündüğüne” yönelik haber akışı dolar endeksinin sert bir şekilde değer kaybederek 96 seviyesi altına inmesine 

neden olmuş, kurun da 5,30 seviyesi altına gerilemesinde önemli bir rol oynamıştı. Bu noktada Fed Başkanı Powell’ın bu akşam 

yapacağı basın toplantısında, çıkan bu haberlere yönelik bir açıklamada bulunabileceği ve Fed’in bilanço küçültmeye ilişkin 

patikasını daha net bir şekilde ortaya koyabileceği belirtiliyor. -- New York Fed tarafından en son gerçekleştirilen anket, piyasa 

yapısı kurumların bilançon un 3,5 trilyon dolar civarında stabilize olmasını beklediklerini ortaya koyuyor. Bu beklenti de bize 

Fed’in 2020 yılı başına kadar bilanço azaltımını sürdürmesi gerektiğini işaret ediyor.  

• Powell’ın bu akşamki açıklamalarında Aralık ayı ifadelerini tekrarlayarak bilanço daraltımının otomatik bir şekilde 

gerçekleşmeye devam edeceğini belirtmesi durumunda dolar endeksinin Cuma gününden bu yana elde ettiği kayıpları 

hızlı bir şekilde telafi etmesi ve yeniden 96,20 seviyesi üzerine yerleşmesi beklenebilir. Böyle bir durumda kurunda 

yeniden 5,40 seviyesine doğru yükselişe geçtiği görülebilir.   

• Aksi taktirde, yani Fed Başkanı Powell’ın bilanço küçültülmesi planının beklenenden erken sonlandırılabileceği 

söylemlerini desteklemesi ve çıkan haberleri doğrulaması durumunda ise dolar endeksindeki düşüşün 95,50 seviyesi 

altına doğru hız kazanması, USDTRY paritesinin ise 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 5,24 – 5,26 bandını 

aşağı yönlü zorlaması beklenebilir.  
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İngiltere Parlamentosu, anlaşmasız Brexit’in önüne geçilmesine yönelik teklifi kabul etti 

İngiltere Parlamentosu dün akşam yaptığı oylamalarla Başbakan Theresa May'den Avrupa Birliği'nden anlaşma 

olmadan ayrılmamasını ve Kuzey İrlanda'da “Tedbir Maddesi” (İrlanda sınır garantisi) yerine başka formüller bulmasını 

talep eden teklifleri kabul etti. Dün yapılan oylamada Brexit’i ötelemeyi içeren plan ise reddedildi.  

• Kabul edilen ilk teklif, Muhafazakâr Parti Milletvekili Dame Caroline Spelman ve İşçi Partisi Milletvekili Jack Dromey'nin 

teklifi oldu. 310'a karşı 318 oyla kabul edilen teklif Başbakan Theresa May'in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 

29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını talep ediyor. Teklifin amacı, anlaşmasız bir Brexit’in önüne geçmek. Kabul 

edilen önerge, İngiltere Parlamentosunun Şubat ayı sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi 

durumunda hükümetin AB’den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor (İngiltere'nin normal sürece göre 

AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor). Bu maddenin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmasa da Başbakan May üzerinde 

siyasi bir baskı oluşturması bekleniyor. 

• Kabul edilen ikinci teklif, Muhafazakâr Milletvekili Sir Graham Brady'nin Brexit anlaşmasında İrlanda sınır garantisini 

içeren Tedbir Maddesi yerine alternatif düzenlemeler için AB ile müzakere yapılmasını talep eden teklif oldu. Teklif 

301'e karşı 317 oyla kabul edildi. Fakat Avrupa Birliği, Theresa May ile vardıkları anlaşmayı yeniden müzakere etmeye 

soğuk bakıyor. AB Konseyi Sözcüsü, İngiltere Parlamentosundaki Brexit oylaması sonrasında, oylamada kabule dilen 

ikinci teklife ilişkin "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir” 

açıklamasında bulundu.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunması sonrasında yönünü yukarı çeviren USDTRY paritesi, dün gün içerisinde 5,36 

seviyesi üzerine kadar yükseldi. Güncel teknik görünüme baktığımızda: Kurun, 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde 

tutunması sonrasında düşüş hareketinin güç kaybettiğini ve kurda kısa vadeli bir yükseliş eğilimi başlamış olduğunu görüyoruz. 

Kısa vadeli teknik göstergeler, 200 günlük hareketli ortalamadan bulunan destek sonrasında oluşan yükseliş hareketinin 5,40 

seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ediyor. Ancak, bugünkü yoğun gündem dolayısı ile teknik görünümün arka planda 

kalacağı ve gün içerisindeki gelişmelerin ve açıklamaların kurdaki gidişat açısından temel belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu 

noktada ilk olarak, saat 10:30’da açıklanacak olan Çeyreklik Dönemlik Enflasyon Raporunu takip edeceğiz. Raporun sunumu 

sonrasında TCMB Başkanı Çetinkaya’nın yine soru ve cevap bölümü gerçekleştirmesi bekleniyor. Raporda TCMB’nin enflasyon 

ve çıktı açığı patikası tahmin grafiği ve yıllık enflasyon tahminlerini takip edeceğiz. TCMB Başkanı Çetinkaya’nın soru ve cevap 

bölümünde de, piyasa katılımcıları ileriye yönelik para politikası duruşu konusunda yeni bilgiler toplamaya çalışacaklar. Kurum 

baz senaryomuzda Haziran ayında faiz indirimi döngüsüne başlanacağı tahminimizi koruyoruz. Akşam saatlerinde ise gözler ABD 

cephesine dönecek. Fed’in Ocak ayı toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Saat 22:30’da ise Fed Başkanı 

Jerome Powell’ın basın toplantısı gerçekleşecek. Fed’in bugün sona erecek olan toplantısından herhangi bir faiz hamlesi 

beklenmezken, yatırımcılar Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar süre bekleme kalacağına ilişkin bir ipucu arayacak. Bugünkü 

açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası ise Başkan Powell’ın Fed’in bilanço azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar olacak. Fed 

toplantısına ilişkin detaylı analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  
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EUR/USD  

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yurt dışı basında yer alan “Fed’in bilanço küçültme programını planlanandan daha erken 

sonlandırmayı düşündüğüne” yönelik haber akışı sonrasında dolar endeksinde görülen sert değer kaybı ile birlikte 1,14 seviyesi 

üzerine yerleşen EURUSD paritesi, kısa vadeli yükseliş eğilimini sürdürmekte. 20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1,1440 

– 1,1450 bandı civarındaki seyrini sürdüren EURUSD paritesinde, söz konusu ortalamanın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip 

etmeye devam ediyoruz. Bu bandın yukarı yönlü aşılması paritenin 1,15 seviyesi üzerine doğru yükselişini hızlandırmasına neden 

olabilir. Aksi taktirde, paritenin 1,13’lü seviyelere doğru geri çekilerek kazançlarını silmesi beklenebilir. Bu noktada, paritenin 20 

haftalık ortalamasını kırıp kıramayacağına ilişkin olarak, bu akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed Ocak toplantı kararı ve 

ardından Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı önemli olacak. Fed’in Ocak ayı toplantı kararı bugün Türkiye 

saatiyle 22:00’da açıklanacak. Saat 22:30’da ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı gerçekleşecek. Fed’in bugün sona 

erecek olan toplantısından herhangi bir faiz hamlesi beklenmezken, yatırımcılar Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar süre 

bekleme kalacağına ilişkin bir ipucu arayacak. Bugünkü açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası ise Başkan Powell’ın Fed’in 

bilanço azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar olacak. 

 

 

 

 

 

EUR/USD 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ocak 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 7 
 

XAU/USD  

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi ifade etmiş, yaşanan kısa vadeli 

geri çekilmelerin alım fırsatı vermesini beklediğimizi ifade etmiştik. Piyasalardaki güvenli liman talebinin yüksek seyretmeye 

devam etmesi ve dolar endeksindeki zayıf seyrin korunması ile birlikte, beklediğimiz üzere yükseliş hareketini istikrarlı bir şekilde 

sürdüren ons altın, 1315 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından bu akşam saatlerinde Fed’den 

gelecek olan açıklamalar önemli olacak. Fed’in Ocak ayı toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Saat 22:30’da 

ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı gerçekleşecek. Fed’in bugün sona erecek olan toplantısından herhangi bir faiz 

hamlesi beklenmezken, yatırımcılar Fed’in faiz artırımları konusunda ne kadar süre bekleme kalacağına ilişkin bir ipucu arayacak. 

Bugünkü açıklamalara ilişkin diğer bir odak noktası ise Başkan Powell’ın Fed’in bilanço azaltımına ilişkin yapabileceği yorumlar 

olacak. Genel görünüm açısından ise: Altındaki orta – uzun vadeli beklentimizin yukarı yönlü olduğunu hemen hemen her 

bültenimizde belirtiyoruz.  Altının 2019 yılı için iyi bir yatırım alternatifi olduğu görüşündeyiz. Piyasalarda varlığını korumakta 

olan jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin yanı sıra, ticaret savaşlarının yarattığı resesyon kaygıları ile birlikte güvenli liman 

talebinin önümüzdeki dönemde güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada altın fiyatlarındaki mevcut yükseliş 

hareketinin ilk etapta 1325 – 1330 hedef olacak şekilde hızlanacağı görüşündeyiz. Önümüzdeki dönemde 1330 seviyesinin 

aşılması durumunda ise 1350 seviyesinin hedef olacağı görüşündeyiz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,640 -%0.1 %0.3 %6.2 -%5.8 %5.3

DAX 11,219 %0.1 %1.2 %6.2 -%12.3 %6.2

FTSE 6,834 %1.3 -%1.0 %1.5 -%11.3 %1.6

Nikkei 20,665 -%0.5 -%0.2 %2.7 -%8.8 %2.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,098 %2.8 %4.4 %15.1 %8.3 %14.1

Çin 2,594 %0.1 %0.6 %4.1 -%9.5 %4.1

Hindistan 35,593 -%0.2 -%1.4 -%1.3 -%5.1 -%1.3

Endonezya 6,436 %0.3 %0.1 %4.2 %7.1 %4.2

Rusya 2,498 %0.9 %1.2 %5.4 %8.8 %5.4

Brezilya 95,639 %0.2 -%0.4 %8.8 %19.1 %8.8

Meksika 43,700 %0.2 -%0.2 %5.4 -%12.1 %4.9

Güney Afrika 54,388 %1.2 %0.6 %3.7 -%5.1 %3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %1.4 -%8.0 -%32.5 %46.8 %73.3

EM VIX 21 -%0.2 -%3.6 -%18.9 %15.3 %27.0

MOVE 50 -%2.3 -%8.9 -%25.3 %2.0 %6.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3095 -%0.3 -%0.6 %0.7 %9.4 %39.8

Brezilya 3.7257 -%1.1 -%2.1 -%3.9 %0.4 %12.6

Güney Afrika 13.6001 -%0.5 -%2.7 -%5.8 %3.2 %9.8

Çin 6.7354 -%0.1 -%1.1 -%2.1 -%1.1 %3.5

Hindistan 71.11 %0.0 -%0.5 %1.7 %3.6 %11.3

Endonezya 14096 %0.2 -%0.9 -%3.2 -%2.2 %3.9

CDS *

Türkiye 328.1 1.4 -10.2 -26.5 75.5 2.6

Brezilya 171.4 -1.8 -1.8 -35.2 0.4 -17.0

Güney Afrika 191.8 0.6 -11.7 -20.7 52.0 -9.5

Endonezya 119.7 0.7 -4.7 -14.3 51.0 -6.7

Rusya 132.2 1.0 -2.1 -20.5 14.9 -12.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.2 -0.2 -0.8 -1.3 -2.9 3.5

Brezilya %9.0 -0.1 -0.1 -0.2 -2.0 -1.2

Hindistan %7.3 0.0 0.0 -0.1 -0.5 0.0

Endonezya %8.2 0.0 0.0 0.1 0.4 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 -0.04 0.00 -0.15 -0.10 a.d.

Brezilya %5.6 0.03 -0.05 0.42 0.16 1.02

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.3 0.02 -0.04 -0.22 0.06 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.32 %2.3 -%0.3 %17.5 -%17.5 -%8.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.31 %2.5 %1.4 %17.6 -%22.4 -%11.8

Altın - USD / oz 1308.9 %0.4 %2.0 %2.0 %7.0 %0.0

Gümüş - USD / t oz. 15.839 %0.5 %3.4 %2.6 %2.6 -%7.6

Commodity Bureau Index 412.99 %0.1 %0.7 %1.1 -%4.6 -%4.5

* 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. 

 

 

 

 


