
Global Piyasalar Bülteni 
13 Aralık 2018 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dün ABD’den gelen Kasım ayı TÜFE verileri piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti. Kasım ayı Aylık TÜFE artışı beklentiler 

paralelinde %0 olurken, yıllık artış yine piyasa beklentileri dahilinde %2,2 oldu. Çekirdek TÜFE’de ise aylık artış %0,2, yıllık 

artış ise %2,2 ile piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.  

▪ İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakâr Parti içerisinde yapılan güvensizlik oylamasını kazandı. 317 vekilden 117'sinin 

May aleyhine oy kullandığı belirtildi. 200 vekil ise May'e güvenoyu verdi. Bu sonuçla birlikte May, başbakanlığa ve 

Muhafazakâr Parti liderliğine devam etmeyi garantiledi. May, hakkında 1 yıl süreyle güvensizlik oylaması yapılamayacak. 

Ancak parti içerisinde 117 vekilin May aleyhine oy kullanmış olması tartışmaların devam edeceğinin sinyalini veriyor.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamasında, Çin’in yeniden ABD soya piyasasına girdiğini ve çok yüksek miktarda 

soya fasulyesi almaya başladığını belirterek, bu sürecin iyi ilerlediğini belirtti. Trump Huawei soruşturmasına ilişkin ise, ticaret 

anlaşması ve ulusal güvenlik için yaralı olacaksa bu sürece dahil olmaktan çekinmeyeceğini ve bu konuda Çin ile görüşmek 

istediğini belirtti.  

▪ ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu veri akışı küresel risk iştahını artırarak dolar endeksinin değer 

kaybetmesine neden olurken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakâr Parti içerisinde yapılan 'güvensizlik 

oylamasını' kazanması üzerine yükselen sterlin de dolar endeksindeki düşüşü besledi.  

▪ New York Borsasında endeksler, ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla yükseldi. Kapanışta, Dow Jones 

endeksi %0,64 artışla 24.527,27 puana, S&P 500 endeksi %0,54 kazançla 2.651,07 puana ve Nasdaq endeksi %0,95 primle 

7.098,31 puana çıktı. 

▪ İtalyan hükümeti, Avrupa Birliği ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir teklif sundu. İtalya 

Başbakanı Giuseppe Conte, yeni teklifte bütçe açığını %2,4’ten %,04’e indirdiklerini açıkladı.  

▪ Bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı euro ve dolar endeksindeki kısa vadeli görünüm açısından 

önem arz ediyor. Toplantıda, bankanın varlık alım programını sona erdirmesi öngörülüyor. ECB'nin faizlerde ise değişikliğe 

gitmesi beklenmiyor.  

▪ PPK toplantısı bugün saat 10:00’da açıklanacak. Kurum beklentimiz PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliğinin 

olmayacağı yolunda. Piyasa beklentisinin de aynı yönde olduğu görülüyor. Bu çerçevede bir hafta vadeli repo faizinin %24’de 

kalması bekleniyor. 

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 TÜFE 10:00 %0,1 %0,1 

 
Almanya Kasım Ayı Yıllık TÜFE 10:00 %2,3 %2,3 

 
Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı 15:45   

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Konuşması 16:30   

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 226K 231K 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ECB’nin varlık alımlarını sona erdirmesi bekleniyor 

Bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı euro ve dolar endeksindeki kısa vadeli görünüm 

açısından önem arz ediyor. Toplantıda, bankanın varlık alım programını sona erdirmesi öngörülüyor. ECB'nin faizlerde ise 

değişikliğe gitmesi beklenmiyor.  

Bu noktada, ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin Almanya ve Euro Bölgesinde imalat sektörü ihracatını olumsuz 

etkilemesi ile birlikte son dönemde ekonomik koşulların bir miktar bozulduğunu gördük. Bununla birlikte ECB’nin önceki 

politika görünümünde bir değişikliğe gitmeyerek varlık alımlarını Aralık ayı itibariyle tamamlamasını, ancak ekonomik görünümü 

ilişkin kırılganlıkların üzerini çizerek Euro Bölgesi ekonomisinin halen daha desteklenmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizmesini 

beklemekteyiz. Bununla birlikte Draghi’nin ilk faiz artırımına ilişkin bir zamanlama sinyali vermekten kaçınacağı ve 2019 yılının 

yaz aylarından önce faiz artırımı düşünülmediği söylemini yinelemesi beklenebilir.  Euro Bölgesinde enflasyon ECB’nin beklentileri 

doğrultusunda bir ivme kaydediyor olsa da, gerileyen petrol fiyatları enflasyon üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle, gerileyen 

petrol fiyatlarıyla ECB, enflasyon tahminini düşürebilir. Dolayısı ile ECB’nin parasal gevşemeyi bitirmesi ile birlikte, söylemini 

güvercin tonda tutmaya ve temkinli duruşunu korumaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak tüm olası senaryoları birlikte ele 

alacak olursak:  

• ECB’nin parasal gevşeme programının tamamlanması ile birlikte faiz artırımlarına uzunca bir süre başlanmayacağı ve 

ekonominin desteklenmeye devam edeceği söylemini yinelemesi durumunda (piyasalardaki genel beklenti yapılacak 

açıklamanın bu tonda olması yönünde) euro üzerinde önemli bir hareketlilik oluşmasını beklemekteyiz. Faiz artırımlarına 

hemen başlanmayacağı söylemi euronın kısmi bir geri çekilme hareketi gerçekleştirmesine neden olabilir ancak kalıcı bir 

düşüş hareketi yaratmasını beklemiyoruz, zira Draghi’nin yıl başından bu yana “2019’un yaz aylarından önce faiz 

artırımlarına başlanmayacağı” söylemi büyük ölçüde fiyatlandı. EURUSD paritesinin 1,13 seviyesi altına gerilemesinde bu 

söylemler büyük ölçüde etkili olmuştu. Bu senaryo altında, piyasalarda ECB cephesindeki gündem “parasal 

geveşeme”den “faiz artırımlarının ne zaman başlayacağı” yönünde everileceğinden dolayı, önümüzdeki dönemde euro 

üzerindeki satış baskılarının daha sınırlı kaldığını ve faiz artırım söylemleri ile euronun dolar karşısında güçlendiğini 

görebiliriz.  Bu nedenle, özellikle EURUSD paritesinde 1,12 – 1,15 bandının orta vadeli alım fırsatı verebileceğini ve 1,13 

seviyesi altındaki hareketlerin uzun vadeli bir kalıcılık göstermeyeceği görüşündeyiz. 

• ECB’nin parasal gevşemeyi Aralık Ayı itibariyle bitirmesi, ancak ekonominin desteklenmeye devam edilmesi adına 2019 

yılına ilişkin yeni bir gevşeme paketi açıklanması durumunda euro üzerinde oldukça sert bir geri çekilme hareketi 

görülebilir. Böyle bir durumda EURUSD paritesinin 1,12 seviyesi altına gerilemesi ve dolar endeksindeki yükseliş ile 

birlikte kurda yukarı yönlü hareketin 5,50 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir.  

• Son olarak, ECB’nin parasal gevşemeyi bitirmesi ile birlikte tonunu biraz şahinleştirmesi ve faiz artırımlarına yönelik 

planlarına daha açıklık getirmesi durumunda ise (bu ihtimal piyasalarda oldukça düşük fiyatlanıyor) sert bir euro pozitif 

hareketin oluşması beklenebilir. Böyle bir durumda EURUSD paritesinin 1,15 seviyesine doğru yükselişe geçtiği, USDTRY 

paritesinin ise dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte yeniden 5,30 seviyesi ve altına doğru gerilediği görülebilir.  

PPK’dan faiz değişikliği beklemiyoruz 

PPK toplantısı bugün saat 10:00’da açıklanacak. Kurum beklentimiz PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliğinin 

olmayacağı yolunda. Piyasa beklentisinin de aynı yönde olduğu görülüyor. Bu çerçevede bir hafta vadeli repo faizinin %24’de 

kalması bekleniyor. 

• Kasım ayında beklentilerinde ötesinde bir düşüş sergileyen enflasyon verileri sonrasında para politikasında erken 

gevşeme endişelerinin TL üzerinde etkili olduğunu görmüştük. Bu çerçevede herhangi bir değişiklik olmaması TL 

tarafında oldukça hafifte olsa bir miktar rahatlama nedeni olabilir. Bu noktada PPK notunun da önemli olacağını 

belirtmek gerekir. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

USDTRY paritesi dün 5,33 – 5,40 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Dolar endeksi dün öğle saatlerinde açıklanan ve piyasa 

beklentileri paralelinde gerçekleşmesine rağmen bir önceki döneme göre zayıflamayı işaret eden ABD Kasım ayı TÜFE verileri 

sonrasında hafifi bir gerileme kaydetti. Bunun yanı sıra, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu veri akışı 

ile birlikte azalan güvenli liman talebi ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakâr Parti içerisinde yapılan 'güvensizlik 

oylamasını' kazanması üzerine yükselen sterlin dolar endeksindeki düşüşün hızlanmasına neden oldu. Dolar endeksindeki 

gerileme ile birlikte, dün öğle saatlerinde 5,40 seviyesine kadar yükselmiş olan USDTRY paritesi yönünü aşağı çevirerek 5,35 

seviyesi altına doğru geriledi. Kur bu sabah saatleri itibariyle 5,35 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde bu sabah saatlerinde pozitif bir görünüm hakimken, Türk lirası dolar karşısında en fazla değer kaybeden para 

birimi konumunda yer alıyor. Teknik görünüme bakacak olursak: Kurun, trend kırılması sonrası yükseliş hareketini hızlandırması 

öncesinde bir süre 5,33 – 5,40 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Aşağıdaki grafik üzerinden, kurdaki düşüş 

trendinin yukarı yönlü kırılması sonrasında oluşan yatay seyri görebilirsiniz. Teknik açıdan bakıldığında; bu yatay – zayıf seyrin 

bir süre daha devam etmesi, ancak ardından kurdaki yükseliş eğiliminin 5,50 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Kurdaki kısa 

vadeli görünüm açısından bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası ve PPK toplantı kararları önemli olacak.  
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EUR/USD  

Dün, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu veri akışı küresel risk iştahını artırarak dolar endeksinin değer 

kaybetmesine neden olurken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakâr Parti içerisinde yapılan 'güvensizlik oylamasını' 

kazanması üzerine yükselen sterlin de dolar endeksindeki düşüşü besledi. Dolar endeksinde görülen geri çekilme hareketi ile 

birlikte yükselişe geçen EURUSD paritesi, 1,1380 seviyesi üzerini test ederek hafta başından bu yana yaşadığı kayıpların bir kısmını 

telafi etti. Bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı paritedeki kısa vadeli görünüm açısından oldukça 

belirleyici olacak. ECB toplantısından çıkabilecek olası kararlar ve bu kararların pariteye olan etkilerini incelediğimiz yazımıza 

“Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz. Toplantıda, bankanın varlık alım programını sona erdirmesi 

öngörülüyor. ECB'nin faizlerde ise değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB’nin önceki politika görünümünde bir değişikliğe 

gitmeyerek varlık alımlarını Aralık ayı itibariyle tamamlamasını, ancak ekonomik görünümü ilişkin kırılganlıkların üzerini çizerek 

Euro Bölgesi ekonomisinin halen daha desteklenmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizmesini beklemekteyiz. Kurdaki orta vadeli 

görünüme baktığımızda: ECB cephesindeki gündem “parasal gevşeme”den “faiz artırımlarının ne zaman başlayacağı” yönünde 

evrileceğinden dolayı, önümüzdeki dönemde euro üzerindeki satış baskılarının daha sınırlı kaldığını ve faiz artırım söylemleri ile 

euronun dolar karşısında güçlendiğini görebiliriz.  Bu nedenle, özellikle EURUSD paritesinde 1,12 – 1,15 bandının orta vadeli alım 

fırsatı verebileceğini ve 1,13 seviyesi altındaki hareketlerin uzun vadeli bir kalıcılık göstermeyeceği görüşündeyiz. 
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XAU/USD  

Dün gün içerisinde, beklediğimiz üzere 1240 – 1245 seviyeleri arasında hareket eden altın fiyatları, dolar endeksindeki gerilemeye 

rağmen, İngiltere’de Başbakan May’in parti içerisindeki oylamayı kazanması ve ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik olumlu 

söylemlerde bulunması ile birlikte azalan güvenli liman talebi nedeniyle gün içerisinde görece sığ bir seyir izledi. Altın fiyatlarının 

bu sabah saatleri itibariyle 1245 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izlediğini görmekteyiz. Dolar endeksindeki güçlenme nedeniyle 

yaşanan geri çekilmeye rağmen, küresel risk algısındaki volatilite nedeniyle altındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki süreçte 

devam etmesini beklemekteyiz.  Bu noktada, küresel hedge fonların altın vadeli kontratlarda ve opsiyonlarda kısa pozisyonlarını 

4 Aralık'ta biten haftada %22 azaltmış olması da altına yönelik talebin arttığını gösteriyor. Teknik göstergeler ve formasyonlar 

altının, yaşadığı sert yükseliş hareketinin ardından bir süre 1240 – 1250 seviyeleri arasında dalgalanabileceğini ve ardından 

yükseliş hareketini 1260 seviyesine doğru sürdürebileceğini işaret ediyor. Kısa vadede ise altının 1240 – 1245 seviyeleri arasındaki 

seyrini korumasını bekliyoruz. Bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı, dolar endeksi ve dolayısı ile 

altındaki kısa vadeli görünüm açısından oldukça belirleyici olacak. ECB toplantısından çıkabilecek olası kararlar ve bu kararların 

pariteye olan etkilerini incelediğimiz yazımıza “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünden ulaşabilirsiniz. Toplantıda, bankanın 

varlık alım programını sona erdirmesi öngörülüyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.651 %0,5 -%1,8 -%2,6 -%4,5 -%0,8

DAX 10.929 %1,4 -%2,4 -%4,7 -%15,2 -%15,4

FTSE 6.880 %1,1 -%0,6 -%2,5 -%10,7 -%10,5

Nikkei 21.603 %1,0 %1,5 %0,0 -%5,0 -%4,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90.051 -%1,9 -%4,2 -%2,9 -%3,7 -%21,9

Çin 2.602 %1,6 %1,5 -%0,4 -%13,3 -%20,1

Hindistan 35.779 %0,5 %1,8 %2,3 %0,6 %5,6

Endonezya 6.116 %0,8 %0,8 %5,7 %2,9 -%3,0

Rusya 2.370 -%1,0 -%3,1 -%0,2 %4,4 %12,4

Brezilya 86.977 %0,6 -%2,3 %2,4 %20,6 %13,8

Meksika 40.898 -%1,1 -%2,3 -%5,6 -%12,4 -%17,1

Güney Afrika 51.598 %0,8 -%0,2 -%1,0 -%11,7 -%13,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%1,4 a.d. %4,9 %73,9 %94,4

EM VIX 25 -%4,9 a.d. -%13,1 %47,3 %53,2

MOVE 58 -%0,9 a.d. a.d. %4,0 %25,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,3454 -%0,4 %0,4 -%2,2 %16,3 %40,7

Brezilya 3,8531 -%1,2 -%0,3 %2,3 %3,6 %16,5

Güney Afrika 14,1139 -%1,6 %1,9 -%2,5 %5,9 %14,0

Çin 6,88 -%0,3 %0,3 -%1,2 %7,5 %5,7

Hindistan 72,02 %0,2 %2,2 -%1,2 %6,7 %12,8

Endonezya 14598 -%0,1 %1,4 -%1,5 a.d. %7,6

CDS *

Türkiye 388,1 -5,4 4,2 20,2 230,3 16,1

Brezilya 203,4 -4,6 -3,3 9,7 21,9 7,1

Güney Afrika 226,9 -7,2 11,8 -3,8 37,3 22,2

Endonezya 139,1 -2,4 1,3 -4,8 16,1 6,5

Rusya 150,7 -3,3 -6,1 2,2 32,7 -0,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,0 0,4 1,1 1,1 2,4 6,3

Brezilya %10,0 -0,1 -0,1 -0,5 -1,7 -0,2

Hindistan %7,4 -0,1 0,0 -0,4 -0,6 0,1

Endonezya %8,2 -0,1 0,3 0,0 a.d. 1,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,6 -0,05 0,05 0,26 0,63 a.d.

Brezilya %5,2 -0,03 -0,10 a.d. -0,90 0,63

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,63

Endonezya %4,7 -0,05 -0,05 a.d. a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60,15 -%0,1 -%2,3 -%14,2 -%20,7 -%10,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 51,15 -%1,0 -%3,3 -%14,7 -%22,9 -%15,3

Altın - USD / oz 1244,4 %0,2 %0,6 %3,4 -%3,9 -%5,0

Gümüş - USD / t oz. 14,725 %1,6 %1,8 %5,1 -%12,8 -%14,1

Commodity Bureau Index 415,27 %0,1 -%0,4 %0,0 -%8,1 -%3,9

* 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. 

 

 

 


