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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,1’e ulaşarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dünkü yükseliş hareketi 

ile birlikte Ekim 2018 – Mart 2020 dönemindeki düşüşün Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesini (%1,02) yukarı yönlü 

kıran ABD 10 yıllık tahvil faizinin, Ağustos ayından bu yana bir yükseliş kanalı içerisinde hareket ettiği görülüyor.   

▪ Çarşamba günü 89,20 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi dün kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 89,96 seviyesine 

kadar yükselmesinin ardından günü 89,82 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksi dünkü kapanışı ile birlikte 

yaklaşık son iki haftadan bu yana en sert yükselişini kaydetti. 

▪ Dolar endeksindeki yükseliş eğilimi paralelinde gelişen ülke kurlarında dün satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının ise 

dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı ile üst sıralarda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 7,24 – 7,40 bandında 

işlem gören USDTRY paritesi, günü 7,35 civarından yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 311,89 baz puan 

olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,12’ye geriledi. 

▪ ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş hareketi ons altında baskı yaratmaya devam etti. Çarşamba günü 1960 

direncinden dönen ve sert satış baskılarına maruz kalan ons altın, dün 1906 – 1928 bandında hareket etmesinin 

ardından günü 1913 civarında tamamladı ve düşüşünü ikinci güne taşıdı.  

▪ Dolar endeksindeki yükseliş hareketi ile birlikte kazançlarının bir kısmını silen EURUSD paritesi, dün 1,23 seviyesi 

üzerinden 1,2245 seviyesine kadar geriledi. Parite son üç günlük yükselişinin ardından dünü 1,2266 civarından 

düşüşle tamamladı.  

▪ ABD Aralık Ayı ISM Hizmet Endeksi 54,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gelerek 57,2 oldu ve Eylül ayından bu 

yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Kasım ayı verisi 55,9’du. 

▪ Euro Bölgesi Aralık Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai) -13,9 olarak gerçekleşti ve öncü veride herhangi bir revizyona 

gidilmediğine işaret etti. Euro Bölgesi’nde TÜFE Aralık ayında aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda ise %0,3 düşüş 

kaydetti ve piyasa beklentilerine paralel bir gerçekleşme kaydetti. Yıllık Çekirdek TÜFE ise %0,2 oldu.  

▪ ABD’de Kongre’nin Trump taraftarları tarafından basılıp dört saati aşkın bir süre işlevini yerine getiremez hale gelmesi 

sonucu Kongre’deki Demokrat liderler Trump’ın görevinden alınmasının önünü açacak Anayasa’nın 25. maddesini 

uygulamalarını talep etti. Aralarında Cumhuriyetçi Adam Kinzinger’in de bulduğu vekiller Trump’ın görevden alınması 

ya da istifa etmesini desteklediklerini duyurdu. 

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 Kasım Ayı Aylık Sanayi Üretimi 10:00 %0,8 %3,2 

 
Almanya Kasım Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 10:00 -%2,3 -%3 

 
Euro Bölgesi Kasım Ayı İşsizlik Oranı 13:00 %8,5 %8,4 

 
ABD Aralık Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi 16:30 62K 245K 

 
ABD Aralık Ayı İşsizlik Oranı 16:30 %6,8 %6,7 

 
ABD Aralık Ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar 16:30 %0,2 %0,3 

 
ABD Aralık Ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar 16:30 %4,5 %4,4 

 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın konuşması 19:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa Merkez Bankası’nın Aylık Ekonomik Bülteni yayınlandı 

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dün yayınlanan aylık ekonomi bülteninde, koronavirüsün ikinci dalgasının Euro 

Bölgesi ekonomisini önemli ölçüde etkilediği belirtilerek, veriler ve tahminlerin 2020’nin son çeyreğinde büyümenin 

düşüşüne işaret ettiği bildirildi. Koronavirüste ikinci dalgaya rağmen Euro Bölgesi imalat sektöründe faaliyetlerin devam 

ettiği belirtilen bültende, hizmet sektörünün ise vakalardaki artış ve kamudaki son kısıtlamalardan büyük ölçüde olumsuz 

etkilendiği vurgulandı. Bültende, veriler ve tahminlerin koronavirüs salgınının kısa vadeli ekonomik etkisinin önceden tahmin 

edilenden daha güçlü olacağını gösterdiği ifade edilirken, enflasyonun da tahminlerden daha uzun süre düşük kalacağı 

kaydedildi. Önemli orandaki mali desteğin koronavirüs salgınının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini büyük ölçüde 

hafiflettiği ifade edilen bültende, mali desteklerden dolayı Euro Bölgesi’nde 2019’da GSYİH’nın %0,6’sı olan genel hükümet 

bütçe açığının, 2020’de GSYİH’nın %8’ine yükseleceği bildirildi. Bültende, koronavirüs aşısındaki gelişmelerin ekonomilerde 

toparlanma beklentilerini desteklediği, ancak yaygın bağışıklığa ulaşılması ve ekonominin normale dönmesinin zaman alacağı 

vurgulandı.  

• Hatırlanacağı üzere ECB, 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği toplantısı soncunda Pandemi Acil Alım Programında (PEPP) piyasa 

beklentileri dahilinde 500 milyar euro artırıma giderken, “en erken Haziran 2021’e” kadar süreceği ifade edilen söz 

konusu programı 9 ay uzatma kararı almıştı. ECB böylece, Mart ayında 750 milyar euro ile başlatılan ve Haziran ayında 

600 milyar euro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarılan PEPP’nin miktarını 1 trilyon 850 milyar euroya 

yükseltirken, programı Mart 2022’ye kadar uzatmış oldu. Piyasadaki genel beklenti Banka’nın PEPP’yi 500 milyar euro 

artırması ve programı 6 ay uzatarak 2021 yılı sonuna kadar geçerli kılması yönündeydi. ECB ayrıca 20 milyar euro 

olarak uygulanan varlık alımlarında (QE) değişime gitmedi.  

• Diğer yandan ECB, Aralık ayı toplantısında ekonomik projeksiyonlarını da açıklamış ve ilk defa 2023 yılına ilişkin 

projeksiyonlarını paylaşmıştı. ECB, 2020 yılı GSYH daralma tahminini %8’den 7,3’e çıkarırken, 2021 büyüme tahminini 

%5’den %3,9’a indirmişti. Banka 2022 yılı GSYİH büyüme tahminini ise %3,2’den %4,2’ye çıkarmıştı. 2023’te ise 

GSYİH’nin %2,1 genişleyeceğini öngördü. ECB, 2020 enflasyon beklentisini %0,3’ten %0,2’e çekerken, 2021 enflasyon 

beklentisini %1’de sabit tutmuştu. 2022 enflasyon beklentisini %1,3’ten %1,1’e indiren ECB, 2023 enflasyon beklentisini 

ise %1,4 olarak paylaşmıştı. 

• Bir sonraki ECB toplantısı 21 Ocak’ta gerçekleşecek. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,1’e ulaşarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Çarşamba günü 89,20 

seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 89,96 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 

günü 89,82 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş eğilimi paralelinde gelişen ülke kurlarında dün 

satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının ise dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı ile üst sıralarda yer aldığı takip edildi. Bununla 

birlikte dün 7,24 – 7,40 bandında işlem gören USDTRY paritesi, günü 7,35 civarından yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 311,89 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,12’ye geriledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,34 seviyesinden işlem görüyor ve 200 günlük hareketli ortalama çizgisi üzerinde 

hareket ediyor. USDTRY paritesi dün 7,24 seviyesine doğru gerçekleştirdiği düşüş hareketi ile birlikte 200 günlük hareketli 

ortalamasının altına sarksa da bu ortalama altında kalıcı olmayı başaramadı. Gün içerisinde yeniden 7,35 üzerine yükselen 

kurun 200 günlük ortalama çizgisi üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirdiğini gördük (günlük kapanış 7,3490 civarında). 

Dolayısı ile 200 günlük ortalamanın henüz başarılı bir şekilde aşağı yönlü kırılamamış olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede 200 

günlük ortalamaya denk gelen 7,33 seviyesini yakından takip edeceğiz. Kurun bu seviyenin altında kalıcı olması ve ortalamayı 

aşağı yönlü kırmayı başarması durumunda düşüş eğiliminin hız kazanması beklenebilir. Böyle bir durumunda aşağıda 7,20 ve 7 

destekleri ön plana çıkıyor. Ancak kurun 7,33 seviyesi üzerinde tutunması bizi yeniden 7,40 üzerine taşıyabilir. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 7,20 – 7,45 bandında hareket edebileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Kasım Ayı Sanayi Üretimi verileri, Euro 

Bölgesi Kasım Ayı İşsizlik Oranı, ABD Aralık Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi & İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri 

ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın konuşması takip edilecek.  

 

 

USD/TL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ocak 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, son üç günlük yükselişin ardından EURUSD paritesindeki yükseliş eğiliminin zayıflayabileceğini ve 

paritenin 1,22 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi gerçekleştirebileceğini belirtmiştik. Çarşamba günü 89,20 seviyesine 

kadar gerileyen dolar endeksi dün kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 89,96 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 

89,82 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksi dünkü kapanışı ile birlikte yaklaşık son iki haftadan bu yana en sert 

yükselişini kaydetti. Dolar endeksindeki yükseliş hareketi ile birlikte kazançlarının bir kısmını silen EURUSD paritesi, dün 1,23 

seviyesi üzerinden 1,2245 seviyesine kadar geriledi. Parite son üç günlük yükselişinin ardından dünü 1,2266 civarından 

düşüşle tamamladı. 

Bu sabah saatlerinde 1,2260 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesinin Kasım ayının başlangıcından bu yana istikrarlı bir 

yükseliş eğilimi içerisinde olduğu takip ediliyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritenin kısa vadede 

1,22 – 1,25 bandında hareket etmesini beklemekteyiz. Belirtmiş olduğumuz kanalın alt çizgisine, yani kanal desteğine denk 

gelen 1,22 seviyesi ise önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 1,22 seviyesinin aşağı yönlü kırılması paritedeki yükseliş 

kanalının da kırılmasına yol açacağından paritede aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin başlamasına yol açabilir.  

Bugün yurt dışında Almanya Kasım Ayı Sanayi Üretimi verileri, Euro Bölgesi Kasım Ayı İşsizlik Oranı, ABD Aralık Ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi & İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın konuşması 

takip edilecek. 
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XAU/USD 

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,1’e ulaşarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dünkü yükseliş hareketi ile birlikte 

Ekim 2018 – Mart 2020 dönemindeki düşüşün Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesini (%1,02) yukarı yönlü kıran ABD 10 yıllık tahvil 

faizinin, Ağustos ayından bu yana bir yükseliş kanalı içerisinde hareket ettiği görülüyor.  ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş 

hareketi ons altında baskı yaratmaya devam ediyor. Çarşamba günü 1960 direncinden dönen ve sert satış baskılarına maruz 

kalan ons altın, dün 1906 – 1928 bandında hareket etmesinin ardından günü 1913 civarından tamamladı ve düşüşünü ikinci 

güne taşıdı. Alternatif getirilerdeki yükselişin sürmesi ve dolar endeksindeki düşüş eğiliminin durulması ile birlikte değerli 

metallerde hafta ortasından bu yana etkili olan zayıf görünümün korunduğunu görüyoruz. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1908 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi altın 

fiyatları bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında, yani kanal desteğinde hareket ediyor. Mevcut düşüş 

hareketinin devamlılığı açısından ons altının kanal sınırında tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Ons altının kanalın alt 

çizgisine denk gelen 1910 seviyesini aşağı yönlü kırması ve bu seviye altında kalıcı olması durumunda düşüş hareketinin 

1900 seviyesi altında doğru hızlanması beklenebilir. Bu durumunda aşağıda 1890 desteğinin ön plana çıktığı görülüyor. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise Ağustos 2020 – Aralık 2020 dönemindeki (2075 seviyesinden başlayarak 1764’lü seviyelere 

kadar süren) düşüş hareketinin Fibonacci %61,8’lik düzeltme seviyesine denk gelen 1960 seviyesinin güçlü bir direnç 

konumunda olduğunu görüyoruz (Fibonacci geri çekilme seviyeleri aşağıdaki grafikte belirtilmiştir).  

Bugün yurt dışında Almanya Kasım Ayı Sanayi Üretimi verileri, Euro Bölgesi Kasım Ayı İşsizlik Oranı, ABD Aralık Ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi & İşsizlik Oranı & Ortalama Saatlik Kazançlar verileri ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Clarida’nın konuşması 

takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.804 %1,5 %1,9 %2,7 %20,0 %1,3

DAX 13.968 %0,5 %1,5 %5,2 %11,8 %1,8

FTSE 6.857 %0,2 %4,6 %4,5 %11,4 %6,1

Nikkei 27.490 %1,7 %1,9 %5,7 %24,6 %1,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.522 %1,1 %2,9 %13,6 %28,2 %3,1

Çin 3.576 -%0,6 %2,3 %4,2 %4,4 %2,3

Hindistan 48.093 %0,7 %1,1 %6,1 %33,3 %1,4

Endonezya 6.154 %1,4 %4,4 %5,0 %23,0 %4,4

Rusya 3.371 %0,4 %3,4 %5,5 %19,3 %2,5

Brezilya 122.386 %2,8 %2,5 %7,6 %22,7 %2,8

Meksika 46.189 %1,3 %3,3 %7,2 %23,2 %4,8

Güney Afrika 63.043 %1,9 %5,7 %6,6 %12,8 %6,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%10,8 -%1,7 %5,0 -%24,0 -%1,7

EM VIX 25 -%7,8 %2,7 %1,4 -%10,7 %2,7

MOVE 45 -%8,8 -%5,4 %1,7 -%14,2 -%8,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3193 %0,2 -%1,5 -%6,2 %6,7 -%1,5

Brezilya 5,4009 %1,9 %3,9 %5,8 %0,4 %3,9

Güney Afrika 15,4388 %2,5 %5,1 %1,9 -%10,1 %5,1

Çin 6,4783 %0,2 -%0,7 -%0,8 -%7,6 -%0,7

Hindistan 73,3225 %0,3 %0,4 -%0,8 -%2,2 %0,4

Endonezya 13910 %0,1 a.d. -%1,4 -%3,7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,1 0,0 0,2 0,2 a.d. 0,2

Brezilya %7,4 0,3 a.d. 0,0 0,7 -2,8

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Endonezya %6,0 0,1 a.d. -0,2 -1,1 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,5 -0,02 0,12 -0,32 -1,13 0,12

Brezilya %3,4 0,04 0,21 0,05 -1,44 0,21

Güney Afrika %4,4 0,04 a.d. 0,21 -1,11 a.d.

Endonezya %2,1 0,06 a.d. 0,06 -0,49 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54,38 %0,1 %5,0 %11,5 %26,2 %5,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 50,83 %0,4 %4,8 %11,1 %25,1 %4,8

Altın - USD / oz 1913,6 %0,3 %1,0 %2,8 %5,7 %1,0

Gümüş - USD / t oz. 27,261 %0,8 %3,2 %10,2 %46,3 %3,2

Commodity Bureau Index 449,24 %0,3 %1,2 %3,7 %23,9 %1,2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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 46 46

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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


