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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Haziran ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı 

Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı haftanın en önemli gündem maddesini işaret ediyor. Piyasadaki genel beklenti, 

Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara 

baktığımızda, piyasalarda Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faizi indirimine gitmesi ihtimalinin yaklaşık %78 civarında 

fiyatlandığını görüyoruz. %22 oranındaki olasılık ise 50 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Fed’in Temmuz ayı toplantısından 

çıkabilecek olası senaryoları analiz ettiğimiz yazımıza “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump Çin'i ABD tarım ürünlerini satın alma konusunda isteksiz davranmakla itham etti ve bu ülkenin 

ABD'yi "kazıklamaya" devam ettiğini kaydetti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin ile işler kötü 

gidiyor, son 27 yılın en kötüsü. ABD ürünlerini satın alacakları varsayılıyordu, bunu yaptıklarına ilişkin bir işaret yok" dedi ve 

"Bu Çin ile sorun teşkil ediyor. Sonuca ulaşmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. ABD ve Çin’den üst düzey yetkililer dün, 

ticaret müzakerelerini sürdürebilmek amacıyla Şangay’da bir araya gelmiş ve görüşmelerin iki gün boyunca devam edeceği 

belirtilmişti. Bunun üzerine piyasalarda ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin çözüme ulaşabileceğine yönelik umutlar 

artmıştı. Ancak Trump’ın dünkü açıklamaları sonrasında piyasadaki beklentiler yeniden negatife döndü ve küresel hisse 

senetleri bu olumsuz beklentilerden negatif etkilendi.  

▪ Avrupa Borsaları, bazı şirketlerin bu yılın ikinci çeyreğine veya yılın ilk yarısına dair bilançolarının beklenenden daha zayıf 

gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'in ticaret müzakerelerindeki tutumuna dair eleştirilerde bulunmasının ticaret 

görüşmelerine yönelik kötümserliği artırmasının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx 

Europe 600, %1,47 azalarak günü 385,11 puandan kapattı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,61 azalarak 5.511,07 puana, 

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de %1,99 düşerek 21.278,24 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,52 azalarak 

7.646,77 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi %2,18 azalarak 12.147,24 puandan kapandı. 

▪ Temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi, Ağustosta 9,7’e gerileyerek son 26 ayın en düşük 

seviyesi olarak kayıtlara geçti. GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ile ticaret ihtilaflarının, 

devam eden Brexit tartışmalarının ve küresel ekonomik yavaşlamanın “resesyon korkusunu” artırmaya devam ettiğini 

belirterek, “Her şeyden önce, otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri gibi önemli ölçüde ihracata yönelik endüstrilerdeki 

çalışanlar en çok etkilenenler. Ayrıca, ekonomideki daralmaya yönelik haberler işlerin kaybedilme korkusunu artırıyor.” 

ifadelerini kullandı. 

▪ ABD'de bekleyen konut satışları Haziran'da aylık bazda %2,8 arttı. Beklenti %0,5 artıştı. Satışlar yıllık bazda ise %1,6 arttı. 

Bu, 17 ayın en büyük artışı olarak kayda geçti. 

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 

 
Almanya Haziran Ayı Aylık Perakende Satışlar 09:00 -%1,7 %0,5 

 
Almanya Haziran Ayı Yıllık Perakende Satışlar 09:00 %4 %0 

 
Almanya Temmuz Ayı İşsizlik Oranı 10:55 %5 %5 

 
Almanya Temmuz Ayı İşsizlik Değişimi 10:55 2K -1K 

 
Euro Bölgesi 2Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 12:00 %0,2 %0,4 

 
Euro Bölgesi 2Ç19 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı 12:00 %1 %1,2 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 12:00 %1 %1,1 

 
Euro Bölgesi Temmuz Ayı Yıllık TÜFE Ön Yayın 12:00 %1,1 %1,2 

 
Euro Bölgesi Haziran Ayı İşsizlik Oranı 12:00 %7,5 %7,5 

 
ABD Temmuz Ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi 15:15 150K 102K 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00    

 
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 21:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC toplantı kararı bugün 21:00'da açıklanacak  

Bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Haziran ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed 

Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı haftanın en önemli gündem maddesini işaret ediyor. Piyasadaki 

genel beklenti, Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen 

olasılıklara baktığımızda, piyasalarda Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faizi indirimine gitmesi ihtimalinin yaklaşık %78 

civarında fiyatlandığını görüyoruz. %22 oranındaki olasılık ise 50 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Geçen haftalar içerisinde 50 

baz puanlık artırımı olasılığı daha yüksek seyrederken, son dönemde gelen olumlu veriler, özellikle beklentilerin üzerinde 

büyüme verisi ile tekrar 25 baz puan indirim fiyatlamasının ön plana çıktığı görülüyor.  Fed faizlerinin 25 baz puan indirimi 

konusunda gerek tradelerın gerekse ekonomistlerin aynı çizgide oldukları takip ediliyor. Ancak yılın geri kalanı için bakıldığında 

önemli bir ayrışma yaşandığı ve traderların daha fazla faiz indirimi konusunda kapıyı açık bıraktıkları görülüyor. Ekonomistler 

ise bunun bir faiz indirimi döngüsünü işaret etmeyeceğinin altını çiziyor.    

Hatırlayacağımız üzere Fed, Haziran ayı toplantısı sonucunda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faizleri %2,25 - 

%2,5 aralığında korumuştu. Ancak, söz konusu karar oy birliği ile alınmamış, St. Louis Fed Başkanı Bullard 25 bp’lık faiz 

indirimden yana oy kullanmıştı. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda da bir ya da iki Fed Başkanının red yönünde oy kullanma 

ihtimalinin altı çiziliyor. Faiz değişikliğinin yanı sıra bilanço küçültme programında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği 

de merak konusu. Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın bu konudaki eleştirilerinin de öne plana çıktığı görülüyor. Programın 

zaten Eylül ayı itibariyle sonlandırılması bekleniyor.  

Haziran toplantısında şu noktalar ön plana çıkmıştı: 

• Fed, faiz oranlarına ilişkin daha önce kullanılan sabırlı ifadesi kaldırmış ve belirsizliklerin arttığına işaret ederek 

2008’den bu yana ilk kez faizleri indirmeye hazır olduğu mesajını vermişti. 

• Fed’in dot plot tahminleri 2019 yılı için medyan hedefin %2,4 olduğunu ve Mart toplantısından bu yana değişim 

kaydetmediğini ortaya koymuştu. Ancak burada, 17 Fed üyesinin yedisinin bu yıl sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz 

indirimine gidilmesi gerektiğini belirtmiş olması dikkat çekti. Ayrıca Haziran ayı toplantısında yayınlanan dot plot 

tahminlerine göre Fed üyelerinin 2020 yılı için bir faiz indirimi bekliyor olmaları da beklentilerin şekillenmesinde önemli 

rol oynamıştı (Mart toplantısında 2020’ye ilişkin beklenti bir faiz artırımı yönündeydi). 

• Haziran ayı toplantı kararının açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Powell, ticaret 

görüşmelerine ilişkin “giderek artan belirsizlik” ifadesini kullanırken, çok sayıda Fed yetkilisinin artık teşvik politikasına 

olan ihtiyacın daha da arttığı görüşünde olduğunu belirtmişti. Powell, ticaret savaşlarının daha da kötüleşmesi 

durumunda Fed’in harekete geçmeye hazır olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Trump’ın ticaret adımları ve enflasyon 

üzerindeki baskıların, Fed’n tonunu güvercinleştirmesinin arkasında yatan temel nedenler olduğunu ifade etmişti. 

Fiyatlamalar ne yönde ilerlemişti? Fed’in Haziran ayı toplantısı sonrasında, Temmuz’da 50 bp’lık bir faiz indirimine 

gidileceğine yönelik beklentiler büyük ölçüde artmış ve dolar endeksi Haziran ayı içerisinde 95,80’li seviyelere kadar gerilemişti. 

Ancak St. Louis Fed Başkanı Bullard artan beklentiler üzerine 50 baz puanlık faiz indiriminin aşırı olacağını ve hedefin altındaki 

enflasyonun hızlı büyümeye rağmen şaşırtıcı olduğunu ifade etmişti. Bullard’ın açıklamaları dolar endeksine değer kazandırmış 

ve piyasadaki beklentilerin 50 bp’lık indirimden 25 bp’lık indirime evrilmesinde rol oynamıştı. Diğer taraftan son dönemde ABD 

ekonomi yönetiminin güçlü dolar istemediklerine yönelik açıklamalarının da endeks üzerinde etkili bir faktör olduğunu 

belirtmek gerekir. Faiz indirim hamlesinin yanı sıra, bugünkü toplantıda piyasanın bir diğer dikkat edeceği konu ise FOMC 

üyelerinin yılın geri kalanına ve 2020 yılına ilişkin para politikası uygulamalarına yönelik ne gibi sinyaller verecekleri olacak. 

Fed’in Temmuz toplantısında faiz indirmesi durumunda, söz konusu faiz indirim hamlelerine devam edilip edilmeyeceğine 

ilişkin sinyaller yakından takip edilecek.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Temmuz 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 4 
 

Fed’in Temmuz ayı toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz edecek olursak: 

• Piyasalarda Fed’in Temmuz ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağı olgusu bir süredir fiyatlanıyor. Bu nedenle, Fed’in 

Temmuz ayı toplantısında, piyasa beklentileri dahilinde 25 bp’lık bir faiz indirimine gitmesi durumunda dolar 

endeksinde majör bir hareketlenme oluşmayabileceği belirtiliyor. Hatta bu noktada, piyasada beklentilerin büyük 

ölçüde fiyatlanmış olması ile birlikte karar açıklaması sonrasında dolar endeksi üzerinde bir yükseliş hareketi oluştuğu 

gözlemlenebilir. Ancak Fed’in, 25 baz puanlık faiz indirimini güvercin söylemlerle perçinlemesi ve önümüzdeki döneme 

ilişkin ek faiz indirimlerinin yolunu açması durumunda dolar endeksinde 97,50 seviyesine doğru bir geri çekilme ve 

USDTRY paritesinde 5,55 seviyesi altına gerileme söz konusu olabilir.  

• Diğer yandan, Fed’in piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirime giderek faizleri 50 bp aşağı çekmesi durumunda ise 

dolar endeksi üzerindeki düşüşün çok daha sert olmasını bekleriz. Böyle bir senaryoda dolar endeksinin yeniden 97 

seviyesi altına yerleşmesi, USDTRY paritesinin ise düşüşünü daha da hızlandırarak 5,50 seviyesi altını hedef alması 

beklenebilir.  

• Son olarak, Fed’in, piyasa beklentileri aksine bir faiz indirime gitmemesi durumunda da yine dolar endeksi üzerinde 

sert bir yukarı yönlü hareketlilik oluşması ve endeksin yaklaşık son 10 gündür sürdürmekte olduğu yükseliş hareketini 

99 – 100 bandına ulaştırması beklenebilir. Bu durumda USDTRY paritesinin yeniden 5,70 seviyesi üzerini hedef aldığı 

görülebilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

Dün sabahki bültenimizde, 5,60 seviyesinin yakından izlenmesi gerektiğini, kurun bu seviyeyi aşağı yönlü kırması durumunda 

düşüşünü 5,55 seviyesine doğru genişletebileceğini belirtmiştik. Türk lirasındaki pozitif ayrışmanın devam etmesi ile birlikte dün 

5,60 seviyesini aşağı yönlü kıran USDTRY paritesi, 5,55 seviyesine kadar geri çekilerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini 

test etti. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,56 seviyesi civarında hareket diyor. Teknik göstergeler, Fed kararı öncesinde kurdaki 

düşüş eğiliminin sürebileceğini ve kurun bugün içerisinde 5,55 seviyesi altına gerileyebileceğini işarete diyor. Ancak, genel 

görünüm açısından bugünkü Fed kararı ve kararın ardından Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Piyasadaki 

genel beklenti, Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen 

olasılıklara baktığımızda, piyasalarda Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faizi indirimine gitmesi ihtimalinin yaklaşık %78 

civarında fiyatlandığını görüyoruz. %22 oranındaki olasılık ise 50 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Fed’in Temmuz ayı 

toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz ettiğimiz yazımıza “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Fed toplantısının yanı sıra, Almanya Haziran Ayı Perakende Satışlar, Almanya Temmuz Ayı İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi 2Ç19 GSYİH 

Büyüme Oranı, Euro Bölgesi Temmuz Ayı TÜFE verileri ve ABD Temmuz Ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri 

de yakından takip edilecek.  
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EUR/USD 

Fed kararı öncesinde görece yatay seyrini sürdüren EURUSD paritesi, bir süredir 1,1100 – 1,1160 seviyeleri arasında hareket 

ediyor.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1150 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu noktada EURUSD paritesinin kısa vadede 

1,1150 seviyesi civarındaki seyrini korumasını beklemekteyiz. Ancak bu noktada, 1,11 seviyesinin önemli bir destek görevi 

gördüğünü ve bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskılarının hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. Paritedeki 

genel görünüm açısından Fed kararı ve kararın ardından Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Piyasadaki genel 

beklenti, Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara 

baktığımızda, piyasalarda Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faizi indirimine gitmesi ihtimalinin yaklaşık %78 civarında 

fiyatlandığını görüyoruz. %22 oranındaki olasılık ise 50 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Fed’in Temmuz ayı toplantısından 

çıkabilecek olası senaryoları analiz ettiğimiz yazımıza “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Fed toplantısının yanı sıra, Almanya Haziran Ayı Perakende Satışlar, Almanya Temmuz Ayı İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi 2Ç19 GSYİH 

Büyüme Oranı, Euro Bölgesi Temmuz Ayı TÜFE verileri ve ABD Temmuz Ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri 

de yakından takip edilecek.  
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XAU/USD 

Dün sabahki bültenimizde, teknik göstergelerin altın fiyatlarının gün içerisinde 1430 seviyesi üzerini hedef alabileceğine işaret 

ettiğini belirtmiştik. Öngördüğümüz zere yükselişini sürdürerek 1430 seviyesi üzerine çıkan altın fiyatları, 1433 seviyesi üzerini 

test etti.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1430 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, teknik görünümü baz alarak, ons 

altının kısa vadede 1400 – 1405 bandını aşağı yönlü kırmasını beklemediğimizi ve altındaki geri çekilmelerin orta vadeli alım 

fırsatı vermesini beklediğimizi belirtmemizde fayda var. Ancak altın fiyatlarındaki genel görünüm açısından Fed kararı ve kararın 

ardından Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar belirleyici olacak. Piyasadaki genel beklenti, Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık 

faiz indirimine gideceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda, piyasalarda Fed’in bu toplantıda 

25 baz puanlık bir faizi indirimine gitmesi ihtimalinin yaklaşık %78 civarında fiyatlandığını görüyoruz. %22 oranındaki olasılık ise 

50 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Fed’in Temmuz ayı toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz ettiğimiz yazımıza 

“Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Fed toplantısının yanı sıra, Almanya Haziran Ayı Perakende Satışlar, Almanya Temmuz Ayı İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi 2Ç19 GSYİH 

Büyüme Oranı, Euro Bölgesi Temmuz Ayı TÜFE verileri ve ABD Temmuz Ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri 

de yakından takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.013 -%0,3 %0,3 %2,4 %11,4 %20,2

DAX 12.147 -%2,2 -%2,8 -%2,0 %8,7 %15,0

FTSE 7.647 -%0,5 %1,2 %3,0 %9,7 %13,7

Nikkei 21.709 -%0,8 -%0,8 %1,3 %3,7 %7,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.686 -%0,7 %0,1 %6,4 -%1,3 %12,5

Çin 2.952 -%0,5 %0,5 -%1,4 %13,6 %17,8

Hindistan 37.397 -%0,4 -%1,6 -%5,4 %2,8 %3,3

Endonezya 6.377 -%0,3 -%0,5 %0,0 -%2,7 %2,6

Rusya 2.735 %0,2 %1,2 -%1,1 %8,5 %15,4

Brezilya 102.933 -%0,5 -%0,7 %1,9 %5,7 %17,1

Meksika 41.159 -%0,3 %0,5 -%4,6 -%6,4 -%1,2

Güney Afrika 57.242 -%1,4 -%1,8 -%1,7 %5,7 %8,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %8,7 %10,5 -%7,6 -%21,1 %26,3

EM VIX 18 %5,4 %6,8 -%11,3 -%15,6 %7,8

MOVE 58 -%1,2 -%5,5 -%17,9 %19,7 %24,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,5587 -%1,0 -%2,8 -%4,1 %6,3 %46,4

Brezilya 3,7908 %0,2 %0,4 -%1,5 %3,0 %14,6

Güney Afrika 14,2082 %0,3 %2,0 %0,9 %6,6 %14,7

Çin 6,8845 -%0,1 %0,1 %0,3 %2,5 %5,8

Hindistan 68,8562 %0,2 -%0,1 -%0,2 -%3,2 %7,8

Endonezya 14025 %0,0 %0,3 -%0,7 -%0,8 %3,4

CDS *

Türkiye 354,1 1,6 -14,7 -30,5 129,3 154,4

Brezilya 126,1 1,5 -3,0 -22,6 1,4 49,0

Güney Afrika 172,5 2,1 12,6 -10,4 -2,3 25,5

Endonezya 82,0 0,6 -4,3 a.d. -23,8 23,9

Rusya 99,6 -0,2 -4,6 -9,0 -9,4 5,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15,5 0,1 -0,8 -1,2 0,6 3,9

Brezilya %7,2 0,0 0,0 -0,3 -1,8 -3,1

Hindistan %6,4 0,0 -0,1 -0,5 -0,9 -0,9

Endonezya %7,3 0,1 0,1 0,0 -0,8 1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,01 -0,18 -0,40 -0,02 a.d.

Brezilya %4,5 0,00 -0,12 -0,32 -1,12 -0,10

Güney Afrika %4,2 -0,01 0,24 0,17 -0,87 -0,26

Endonezya %3,2 0,00 -0,03 -0,22 -1,11 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,72 %1,6 %1,4 -%2,7 %5,0 -%3,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 58,05 %2,1 %2,3 -%0,7 %7,0 -%3,9

Altın - USD / oz 1429,7 %0,7 %0,6 %1,1 %9,1 %9,2

Gümüş - USD / t oz. 16,558 %1,2 %0,9 %8,6 %4,0 -%3,4

Commodity Bureau Index 404,92 -%0,6 -%0,6 -%0,7 -%2,1 -%6,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 


