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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini (bir hafta vadeli repo faizi) 200 baz puan indirilmesine karar verdi. Kurum 

tahminimiz ve piyasa medyan tahmini olan 150 baz puanın bir miktar üzerinde bir indirim ile karşılaşılmış oldu. Ancak 

karar öncesinde swap piyasalarında 200 baz puana yakın bir fiyatlama olması dolayısıyla TL üzerindeki etkisinin nötr 

olduğu takip ediliyor. Diğer taraftan PPK karar notu ileriye yönelik olarak bir süreliğine faiz indirimlerinde durma 

kararını içerdiği için genel olarak TL-pozitif bir görünüm taşıdığını da belirtebiliriz.  Dünkü karar sonrasında 

USD/TL’nin 5,79 seviyesinden 5,77 seviyesine kadar gerileme kaydettiği takip edildi.  Bugünkü faiz indirim kararı ile 

beraber, Eylül ayından beri toplam 12 yüzde puan indirim gerçekleştirilirken, %24 olan politika faizi %12’ye 

düşürüldü. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

▪ ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık’ta yürüklüğe girecek ve Çin'e karşı uygulanacak olan yeni tarife paketini iptal 

eden anlaşmayı onayladı. Konuya ilişkin gelen haber akışı, piyasalardaki risk iştahının büyük ölçüde iyileşmesini 

sağladı. Pazar günü yürürlüğe girmesi beklene yeni tariflerin akıbeti, bu haftanın en önemli gündem maddeleri 

arasında yer almaktaydı. ABD ve Çin’in birinci faz ticaret anlaşmasını gerçekleştirmesi sonrasında küresel borsalar ralli 

yaparken, tahvil faizleri sert yükseldi. 

▪ İngiltere’de dün gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına ilişkin gelen son anketlere göre Başbakan Boris Johnson 

liderliğindeki Muhafazakâr Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Buna göre, Başbakan Boris 

Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakârlar, salt 

çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi. Bununla birlikte sterlin kazançlarını 

artırırken GBPUSD paritesi ise 1,3515 seviyesine kadar yükselerek Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.   

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık ayı toplantısı sonucunda piyasa beklentileri dahilinde herhangi bir politika 

değişikliğine gitmedi. Piyasada gözler, yeni ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasındaydı. Lagarde dün toplantı 

kararının ardından yaptığı konuşmasında, Euro Bölgesindeki ekonomik yavaşlamanın en dip seviyeye ulaştığını 

belirterek,  ECB tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam 

ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra Lagarde, Euro Bölgesi 2019 Buna göre banka Euro Bölgesi 2019 büyüme beklentisini 

%1,1'den %1,2'ye yükseltti. 

▪ Lagarde’ın Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 1en kötünün geri kaldığı” şeklindeki açıklamaları sorasında euro değer 

kazanırken, EURUSD paritesi de 1,11 seviyesi üzerinde kalmaya devam etti. İngiltere seçimlerinde Muhafazakâr 

Parti’nin tek başına çoğunluğu elde etmesi sonrasında euro yükselişini daha da hızlandırırken, EURUSD paritesi Asya 

seansında 1,12 seviyesini test ederek Ağustos ayından bu yanaki zirvesine çıktı. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Perakende Satışlar 16:30 %0,5 %0,3 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar 16:30 %0,4 %0,2 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık’ta yürüklüğe girecek olan yeni tarifeyi paketini eden 

anlaşmayı onayladı 

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık’ta yürüklüğe girecek ve Çin'e karşı uygulanacak olan yeni tarife paketini iptal 

eden anlaşmayı onayladı. Konuya ilişkin gelen haber akışı, piyasalardaki risk iştahının büyük ölçüde iyileşmesini sağladı. 

Anlaşmanın maddeleri üzerinde uzlaşıldığı ancak final metnin henüz neticelendirilmediği belirtildi. Anlaşma kapsamında ABD 

15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan Çin mallarına yönelik gümrük vergisi artışını erteleyecek, Çin ise 2020 yılında 

ABD’den 50 milyar dolarlık tarım ürünü satın alacak. Yetkililer aynı zamanda Çin ürünleri üzerindeki var olan tarifelerin 

düşürülmesinin görüşüldüğünü de bildirdiler. Çin, ABD’nin Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan yeni tarife paketini iptal 

etmesi karşılığında ABD’den 2020 yılı içinde 50 milyar dolarlık tarım ürünü almayı, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimini 

kolaylaştırmayı ve fikri mülkiyet haklarına yönelik koruma önlemlerini sıkılaştırmayı taahhüt etti. 

Pazar günü yürürlüğe girmesi beklene yeni tariflerin akıbeti, bu haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer 

almaktaydı. ABD ve Çin’in birinci faz ticaret anlaşmasını gerçekleştirmesi sonrasında küresel borsalar ralli yaparken, tahvil 

faizleri sert yükseldi. 

• ABD hisse senetleri yükseldi. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,79 artışla 28.132,05 puan, S&P 500 endeksi %0,86 

kazançla 3.168,57 puan, Nasdaq endeksi %0,73 değer kazancıyla 8.717,32 puan seviyelerinde seyretti. Bu sabah 

saatlerinde Asya piyasalarında da pozitif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz.  

• ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,8 seviyesinin altından %1,95’e yükselirken, gösterge tahvilin faizi ise %1,6’dan %1,6970 

seviyesine çıktı.  

İki taraf birinci aşama anlaşma üzerinde uzlaşmış olsa da, en zorlu ve karmaşık konular çözümsüz kalmaya devam 

ediyor. Trump yönetimi Pekin’i sürücüsüz otomobil ve yapay zeka gibi gelişmiş teknoloji alanlarında üstünlük sağlama 

çabasında sahtekarlıkla suçluyor. Birinci faz üzerinde anlaşılmış olsa dahi, anlaşmanın ikinci fazının ABD başkanlık seçimlerine 

kadar (3 Kasım 2020) gerçekleşmesi çok mümkün görünmüyor. 

İngiltere’de Muhafazakâr Parti, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi 

İngiltere’de dün gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına ilişkin gelen son anketlere göre Başbakan Boris Johnson 

liderliğindeki Muhafazakâr Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Buna göre, Başbakan Boris Johnson 

liderliğindeki Muhafazakâr Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakârlar, salt çoğunluk olan 

326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.  

Muhafazakâr partinin tek başına iktidara gelmesi, Başbakan Johnson’ın 31 Ocak’a kadar Brexit yasa tasarısını 

parlamentodan geçirebileceğine ilişkin beklentileri artırarak sterlinin kazançlarını daha da hızlandırmasına neden oldu. 

Hatırlayacağımız üzere seçimler öncesinde açıklana anketlerin Muhafazakâr Parti'nin İşçi Partisi ile arasındaki farkı açtığını 

göstermesi ile birlikte dolar karşısındaki kazançlarını artırmış ve GBPUSD paritesi yükselişini sürdürerek 1,3180 sevisini test 

etmişti. Seçimlerin sonuçlanmasının ardından sterlindeki yükseliş büyük ölçüde hız kazandı ve GBPUSD paritesi 1,3515 

seviyesine kadar yükselerek Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.   
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Yeni ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları euroyu değerlendirdi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık ayı toplantısı sonucunda piyasa beklentileri dahilinde herhangi bir politika 

değişikliğine gitmedi. Piyasada gözler, yeni ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasındaydı. Lagarde dün toplantı 

kararının ardından yaptığı konuşmasında, Euro Bölgesindeki ekonomik yavaşlamanın en dip seviyeye ulaştığını belirterek,  ECB 

tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bunun yanı 

sıra Lagarde, Euro Bölgesi 2019 Buna göre banka Euro Bölgesi 2019 büyüme beklentisini %1,1'den %1,2'ye yükseltti. 2020'de 

%1,1 büyüme öngören bankaya göre riskler hala aşağı yönlü. Enflasyon tahminlerinde ise ECB’nin Euro 2019 enflasyon tahmini 

değişmeyerek %1,2’de kaldı. 2020 enflasyon tahmini %1'den %1,1'ye yükseldi. 2021 tahmini %1,5’ten %1,4'e geriledi ve 2022 

tahmini %1,6 oldu. Enflasyonu artırmak için önemli derecede teşvik gerektiğinin altını çizen Lagarde, hükümetlerin uzun vadeli 

büyüme potansiyelini artırması gerektiğine dikkat çekti. Lagarde mali alanı olan hükümetlerin adım atması gerektiğini ifade etti 

ve borçlu ülkelerin ihtiyatlı mali politikalar izlemesi gerektiğini ekledi. 

Lagarde’ın Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 1en kötünün geri kaldığı” şeklindeki açıklamaları sorasında euro değer 

kazanırken, EURUSD paritesi de 1,11 seviyesi üzerinde kalmaya devam etti. İngiltere seçimlerinde Muhafazakâr Parti’nin 

tek başına çoğunluğu elde etmesi sonrasında euro yükselişini daha da hızlandırırken, EURUSD paritesi Asya seansında 1,12 

seviyesini test ederek Ağustos ayından bu yanaki zirvesine çıktı.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini (bir hafta vadeli repo faizi) 200 baz puan indirilmesine karar verdi. Kurum tahminimiz 

ve piyasa medyan tahmini olan 150 baz puanın bir miktar üzerinde bir indirim ile karşılaşılmış oldu. Dünkü karar sonrasında 

USD/TL’nin 5,79 seviyesinden 5,77 seviyesine kadar gerileme kaydettiği takip edildi.  Ancak küresel piyasalardaki yoğun gündem 

nedeniyle kurun günün geri kalanında 5,76 – 5,80 seviyeleri arasında dalgalandığını gördük.  

• ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık’ta yürüklüğe girecek ve Çin'e karşı uygulanacak olan yeni tarife paketini iptal eden 

anlaşmayı onayladı. ABD ve Çin’in birinci faz ticaret anlaşmasını gerçekleştirmesi sonrasında küresel borsalar ralli 

yaparken, tahvil faizleri sert yükseldi. 

• Muhafazakâr partinin tek başına iktidara gelmesi, Başbakan Johnson’ın 31 Ocak’a kadar Brexit yasa tasarısını 

parlamentodan geçirebileceğine ilişkin beklentileri artırarak sterlinin kazançlarını daha da hızlandırmasına neden oldu. 

Bununla birlikte sterlin ve euro sert bir şekilde yükseldi. 

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın dünkü konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 1en kötünün geri 

kaldığı” şeklindeki açıklamaları sorasında euro değer kazanırken, dolar endeksi euro ve sterlinde dün görülen 

değerlenme ile birlikte 97 seviyesi altına gerileyerek 96,58s eviyesine kadar indi.  

Bu yoğun haber akışı içerisinde dün dalgalı bir seyir izleyen USDTRY paritesi, buy sabah saatlerinde 5,7810 seviyesinden işlem 

görmekte. Teknik göstergelerin verdiği sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinin bugün içerisinde 5,76 – 5,82 seviyeleri 

arasında hareket etmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim ayı Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Kasım ayı Perakende 

Satışlar verileri takip edilecek.  

 

USD/TL 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Aralık 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 6 
 

EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık ayı toplantısı sonucunda piyasa beklentileri dahilinde herhangi bir politika değişikliğine 

gitmedi. Piyasada gözler, yeni ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasındaydı. Lagarde dün toplantı kararının ardından 

yaptığı konuşmasında, Euro Bölgesindeki ekonomik yavaşlamanın en dip seviyeye ulaştığını belirterek,  ECB tarafından Eylül'de 

oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Lagarde’ın Euro Bölgesi 

ekonomisine yönelik 1en kötünün geri kaldığı” şeklindeki açıklamaları sorasında euro değer kazanırken, EURUSD paritesi de 1,11 

seviyesi üzerinde kalmaya devam etti. İngiltere seçimlerinde Muhafazakâr Parti’nin tek başına çoğunluğu elde etmesi sonrasında 

euro yükselişini daha da hızlandırırken, EURUSD paritesi Asya seansında 1,12 seviyesini test ederek Ağustos ayından bu yanaki 

zirvesine çıktı. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, EURUSD paritesi dünkü sert yükseliş hareketi ile birlikte Mayıs 2018’den bu 

yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalını yukarı yönlü kırma girişimi içerisinde. Bu noktada paritenin kanal sınırındaki hareketi 

yakından izlenmeli. Haftalık bazda kapanışın kanal dışında gerçekleşmesi mevcut yükselişi 1,15’e taşıyabilir. Akis durumda, yani 

kanalın yukarı yönlü kırılmaması ise paritenin yeniden 1,10 seviyesi altına gerilemesine neden olabilir.  

Bugün ABD’den gelecek olan Kasım ayı Perakende Satışlar verileri takibe edilecek. 
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XAU/USD 

Küresel piyasalardaki yoğun gündem nedeniyle dün gün içerisinde 1465 – 1487 seviyeleri arasında geniş bir bantta dalgalanan 

ons altın küresel risk iştahındaki artış ve dolar endeksindeki gerilemenin yarattığı “ikilem” nedeniyle yön belirlemekte zorlandı.  

Dün sabahki bültenimizde, teknik göstergelerin ve formasyonların verdikleri sinyaller çerçevesinde ons altın fiyatlarının kısa 

vadede mevcut yükseliş çabasını sürdürebileceği ve 1480 seviyesi üzerini hedef alabileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz 

üzere 1480 seviyesi üzerine yükselerek 1468,76 seviyesini eden ons altın, daha sonra Asya seansında kazançlarının bir kısmını 

geri vererek yeniden 1470 seviyesi altına indi.   

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1468 seviyesinden işlem görüyor. Dünkü dalgalı seyrin ardından ons altın fiyatlarının 

bugün içerisinde 1462 – 1472 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. 1485 seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde 

önemli bir direnç olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Kasım ayı Perakende Satışlar verileri takibe edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.169 %0,9 %1,6 %2,4 %9,6 %26,4

DAX 13.222 %0,6 %1,3 -%0,1 %8,6 %25,2

FTSE 7.273 %0,8 %1,9 -%1,1 -%1,3 %8,1

Nikkei 23.425 %2,4 %2,7 %2,8 %14,0 %19,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110.115 %2,0 %1,3 %5,0 %21,7 %20,6

Çin 2.916 %1,2 %1,4 %1,6 %1,4 %18,4

Hindistan 40.582 %0,6 %1,0 %1,8 %2,8 %13,2

Endonezya 6.139 %0,5 -%0,3 %0,5 -%1,6 -%0,4

Rusya 2.983 %1,0 %2,9 %1,7 %8,1 %25,9

Brezilya 112.200 %1,1 %1,4 %5,8 %13,6 %27,7

Meksika 43.195 %1,3 %2,4 %0,2 -%1,4 %3,7

Güney Afrika 55.824 %0,1 %1,9 -%0,9 -%4,9 %5,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%7,0 -%4,0 %9,9 -%12,4 -%45,2

EM VIX 17 %0,1 %0,1 -%8,0 -%12,6 -%30,1

MOVE 61 -%8,6 -%2,7 a.d. -%5,6 -%7,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7914 -%0,2 %0,7 %0,3 -%0,3 %9,5

Brezilya 4,091 -%0,7 -%2,3 -%1,8 %5,8 %5,6

Güney Afrika 14,4955 -%1,3 -%1,0 -%3,0 -%2,5 %1,0

Çin 6,9849 -%0,8 -%0,9 -%0,3 %1,0 a.d.

Hindistan 70,835 %0,0 -%0,6 a.d. %2,1 %1,5

Endonezya 14033 -%0,1 -%0,3 -%0,1 -%1,4 -%2,5

CDS *

Türkiye 297,6 -10,2 -3,8 -3,3 -83,5 26,5

Brezilya 103,4 -7,7 -11,6 2,3 -45,2 -4,1

Güney Afrika 179,2 -8,7 -3,0 12,3 -38,2 3,9

Endonezya 70,6 -1,2 -1,9 1,9 -25,6 1,7

Rusya 54,6 -5,4 -6,4 -5,1 -43,8 -2,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,5 0,0 0,2 -0,1 -4,7 -3,9

Brezilya %6,8 0,0 0,0 0,0 -1,2 -3,5

Hindistan %6,8 0,0 0,2 a.d. -0,2 -0,6

Endonezya %7,2 0,0 0,1 0,2 -0,5 -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 -0,04 -0,06 -0,11 -1,50 a.d.

Brezilya %3,7 -0,04 -0,12 -0,17 -1,12 -1,42

Güney Afrika %4,1 0,02 -0,01 0,03 -0,53 -1,05

Endonezya %2,9 -0,02 -0,11 -0,15 -0,65 -1,68

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,2 %0,8 %1,3 %3,4 %7,1 %19,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,18 %0,7 %1,3 %4,2 %15,7 %30,3

Altın - USD / oz 1466,7 -%0,2 -%0,7 %0,9 %10,1 %14,5

Gümüş - USD / t oz. 16,845 %0,6 -%0,6 %0,9 %14,2 %8,4

Commodity Bureau Index 394,75 %0,2 %2,0 %0,7 -%4,4 -%3,5

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


