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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Fed’in 26 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarında bazı üyelerin, enflasyonun %2 olan hedefin üzerine hızlı bir 

yükseliş sergilemesinin önüne geçilmesi açısından faizleri geçici bir süreliğine uzun vadeli belirlenen hedefin üzerinde 

artırılmasının uygun olabileceğini ifade etmesi, dolar endeksinin tutanaklardan önemli ölçüde hız kazanmasına neden oldu. 

▪ Dün Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike 

Pompeo, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının mantıklı 

olacağını belirtti. Pompeo’nun açıklamasının ardından TL varlıklardaki yükselişin hız kazandığı görüldü.  

▪ ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşü eğiliminin sona erdiğini ve faizlerin dün gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlik 

yeniden %3,20 seviyesi üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. 

▪ AB liderleri Brexit müzakerelerinde varılan noktayı görüşmek üzere Brüksel'de akşam yemeğinde bir araya geldi. Ancak 

İngiltere – AB zirvesinden somut bir sonuç çıkmadı. İngiltere Başbakanı May Brexit sürecini 2020 yılı ötesine uzatmanın göz 

önünde bulundurulabileceğini belirtti. Ancak, İngiltere’de muhalefet ve May’ in partisi içerisine bu sürecin uzatılmasına 

yönelik tepkiler olduğu görülüyor.  

▪ ABD'de konut başlangıçları Eylül'de Florence kasırgasının da etkisiyle %5,3 düşerek 1,20 milyon oldu. Yapı ruhsatları ise %2 

artış beklentisine karşılık %0,6 oranında gerileyerek 1,24 milyon oldu. 

▪ ABD'nin ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 6,5 milyon varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari 

ham petrol stoklarının geçen hafta 6,5 milyon varil (%1,6) artışla 416,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi 

stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. ABD’deki ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 

ortalama 287 bin varil azalışla 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. 

▪ ABD Hazine Bakanlığı her 6 ayda bir yayımlanan "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru 

Politikaları" raporunun Ekim sayısında bakanlık, ülkenin önemli ticaret partnerlerinin Çin de dahil olmak üzere döviz 

manipülasyonu yapmadığını açıkladı. Raporda, ayrıca Çin, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İsviçre'yi döviz 

faaliyetlerinin yakından takip edilmesi amacıyla "İzleme Listesi"nde tutmaya devam edeceğini bildirildi. 

▪ 19 Ekim Cuma günü (yarın) Asya seansında saat 05:00’te açıklanacak olan 3Ç18 Çin GSYİH büyüme verileri, küresel risk iştahı 

açısından önemli olacak. 

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 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 210K 214K 

 
ABD Ekim Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 15:30 20 22,9 

 
ABD Eylül Ayı Conference Board Öncü Gösterge 17:00 %0,5 %0,4 
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC tutanaklarının ardından dolar endeksi değer kazandı  

Fed’in 26 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları dün akşam saat 21:00’da açıklandı. Tutanaklarda bazı 

üyelerin, enflasyonun %2 olan hedefin üzerine hızlı bir yükseliş sergilemesinin önüne geçilmesi açısından faizleri geçici bir 

süreliğine uzun vadeli belirlenen hedefin üzerinde artırılmasının uygun olabileceğini ifade etmesi, dolar endeksindeki yükselişin 

önemli ölçüde hız kazanmasına neden oldu.  

• Bunun yanı sıra tutanaklara göre FOMC üyeleri, kademeli faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği düşüncesinde. 

Tutanaklara göre katılımcılar genel olarak, faizlerdeki kademeli artışların, uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik 

genişleme, güçlü işgücü piyasası koşulları ve enflasyonun orta vadede % 2 civarında olması ile tutarlı olacağını tahmin 

ediyor.  

• Toplantı tutanakları, ekonomik büyüme oranına olan güveni ve tarifelerin gelecekteki yol üzerindeki etkilerine dair bazı 

tereddütleri de yansıttı. 

Dün gün içerisinde 95 seviyesi üzerinde tutunan ve görece güçlü bir seyir izleyen dolar endeksi, tutanakların 

açıklanmasının ardından yükseliş hareketini hızlandırdı ve Asya seansında 95,70 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, Türk 

lirasındaki olumlu ayrışmanın devam etmesi ile birlikte, dolar endeksindeki yükseliş hareketinin kurdaki geri çekilmede önemli 

bir bozulma yaratmadığı dikkat çekti.  

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıklamalarının ardından kurdaki düşüş hızlandı  

Suudi Arabistan'ı ziyaretinin ardından dün Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye yaptırımlar konusunda açıklama yaptı. Pompeo, 

Rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının mantıklı olacağını belirtti. 

Bu konu ile ilgili henüz net nihai bir kararın verilmediğini belirten Pompeo, yakında bir karar varacaklarını açıkladı. Pompeo 

ayrıca İran petrolü konusunda Türkiye ile ilerleme sağlandığını da iletti. Söz konusu açıklama 4 Kasım’da tamamen yürürlüğe 

girecek olan ABD’nin İran yaptırımları konusunda birtakım imtiyazların olabileceği sinyali olarak algılandı. Pompeo’nun 

açıklamasının ardından TL varlıklardaki yükselişin hız kazandığı görüldü.  

• ABD – Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam edeceğine yönelik artan piyasa beklentisi, TL’deki toparlanma 

hareketini hızlandırdı. Bununla birlikte Türk lirasının dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında 

en fazla değer kazanan para birimi konumunda bulunduğunu gördük. Dolar endeksinin FOMC tutanakları sonrasında 

hızlandırdığı yükseliş hareketine rağmen kurdaki düşüş eğilimi önemli bir bozulma sergilemedi.  

Yarın Asya seansında Çin 3Ç18 GSYİH büyüme verileri açıklanacak 

19 Ekim Cuma günü (yarın) Asya seansında saat 05:00’te açıklanacak olan 3Ç18 Çin GSYİH büyüme verileri, küresel risk 

iştahı açısından önemli olacak. Cuma günü açıklanacak olan veride, ABD’nin Çin’e uygulamaya başladığı tariflerin ilk 

etkilerinin görülmesi bekleniyor.  Buna göre Çin’de büyümenin yıllık bazda %6,7’den 1Ç09’dan bu yana en düşük seviye olan 

%6,6’ya, çeyreklik bazda ise %1,8’den %1,6’ya gerilemesi bekleniyor. Çin’de büyüme, geçtiğimiz 12 çeyrek boyunca yıllık bazda 

%6,7 - %6,9 aralığında yatay ve görece zayıf bir seyir izledi. Çin’den gelen son veriler, alt yapı yatırımları ve tüketici 

harcamalarının önemli ölçüde zayıfladığını gösteriyor.  

• Hatırlayacağımız üzere Çin geçtiğimiz hafta, bu yıl içerisinde dördüncü defa mevduat munzam karşılıklarında indirime 

gitmiş ve zorunlu karşılık oranlarını 100 bps indirmişti (yılbaşından buyana yapılan toplam indirim 250 bps).  

• Çin’in borçlanma maliyetlerini düşürme ve piyasadaki likiditeyi artırma yönünde mevcut çabaları, ABD – Çin arasındaki 

ticaret gerilimi ile birlikte büyüme görünümüne yönelik artan risklerin varlığını daha da belirgin bir hale getiriyor.  

Bu noktada, Çin büyümesindeki zayıflamanın hız kazanabileceğine yönelik artan endişeler, Asya piyasaları başta olmak 

üzere gelişen ülke piyasaları üzerinde risk oluşturarak küresel risk algısını olumsuz etkilemekte.  

• ABD – Çin arasındaki karşılıklı ticari yaptırımlar ve bu uygulamaların Çin ekonomisinde yaratması beklenen tahribat, 

dolara yönelik güvenli liman talebini artırarak dolar endeksinin ani ve sert yükselişler kaydetmesine ve gelişmekte olan 

ülke piyasalarında satış baskıları oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle yarın sabah saatlerinde Çin’den gelecek olan 

verileri takip ediyor olacağız. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Dolar endeksinin 95,70 seviyesine doğru gerçekleştirdiği hızlı yükseliş hareketine rağmen, ABD – Türkiye ilişkilerinin güçlenmeye 

devam edeceğine ilişkin beklentiler ile birlikte USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin devam ettiğini ve kurun 5,5310 seviyesine 

kadar gerilediği görüldü. Türk lirasındaki değer kazanımı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Rahip Brunson’ın tutukluğu sürecinde 

Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini belirtmesi sonrası hız kazandı. Pompeo ayrıca İran petrolü konusunda 

Türkiye ile ilerleme sağlandığını da iletti. Söz konusu açıklama 4 Kasım’da tamamen yürürlüğe girecek olan ABD’nin İran 

yaptırımları konusunda birtakım imtiyazların olabileceği sinyali olarak algılandı. Bunların yanı sıra, dün akşam saatlerinde 

açıklanan FOMC tutanaklarında bazı üyelerin, enflasyonun %2 olan hedefin üzerine hızlı bir yükseliş sergilemesinin önüne 

geçilmesi açısından faizleri geçici bir süreliğine uzun vadeli belirlenen hedefin üzerinde artırılmasının uygun olabileceğini ifade 

etmesi, dolar endeksindeki yükselsin önemli ölçüde hız kazanmasına neden oldu. Ancak dolar endeksindeki değerlenmenin 

kurdaki geri çekilme hareketinde önemli bir bozulma yaratmadığını ve Türk lirasındaki güçlü görünümün kur üzerinde etkili 

olduğu görüldü. Türk lirasında etkili olmaya devam eden pozitif ayrışma ile birlikte USDTRY paritesi beklediğimiz hareketi 

gerçekleştirerek düşüşünü 5,50 seviyesine doğru hızlandırdı ve 5,5310 seviyesine kadar geri çekildi. USDTRY paritesinin bu sabah 

saatlerinde 5,59’lu seviyelerden işlem gördüğünü, dolar endeksinin ise 95,65 seviyesi civarında seyrettiğini görüyoruz. Dolar 

endeksindeki güçlü görünümün korunuyor olmasına rağmen, TL’de devam eden pozitif ayrışma ile birlikte kurdaki görece düşük 

seviyelerin bir süre daha korunabileceği görüşündeyiz. Bu noktada kurun bugün içerisinde 5,60 seviyesi üzerine yükselme 

çabalarının başarısız olmasını ve 5,50 – 5,60 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.  
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EUR/USD  

Dolar endeksinin dün gün içerisinde sergilediği yükseliş hareketi ve söz konuş yükselişin FOMC tutanaklarının açıklanmasının 

ardından önemli ölçüde hız kazanması ile birlikte EURUSD paritesinin yeniden 1,15 seviyesi altına gerilemiş olduğunu görüyoruz. 

İtalya cephesinde kabinenin 2019 bütçesini onaylayarak bütçe açığını yükseltmesi sonrasında Avrupa Komisyonu ile olan 

tartışmaların büyüyeceğine yönelik endişeler artmış durumda. İtalya’da onaylanan bütçe ile ilgili AB’den ilk ret sinyali bu haftanın 

başında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker’dan gelmiş ve Juncker Roma’nın sözlerinin planlarının birbirini 

desteklemediğini belirtmişti. İtalya’da onaylanan bütçe planının AB yönetmeliklerine ters düşecek ve Avrupa Komisyonu ve İtalya 

arasındaki gerilimin tırmanacağına ilişkin beklentiler Euro üzerinde baskı oluştururken, dolar endeksinin sergilediği yükseliş 

hareketi EURUSD paritesindeki düşüş hareketinin hızlanmasına neden oluyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte paritesinin bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1480’li seviyelerden işlem gördüğünü görmekteyiz. Temel olarak İtalya’daki gelişmelerin fiyatlara büyük 

ölçüde yansımış olduğunu ve bu cephedeki gelişmelerin Euro üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin sınırlı olduğunu 

düşünüyoruz. Ayrıca, Aralık ayı itibariyle parasal gevşeme programını noktalamaya hazırlanan Avrupa Merkez Bankası da 2019 

itibariyle, piyasalarda Euro üzerinde henüz fiyatlaması gerçekleşmemiş olan faiz artırımı olgusunu ve zamanlamasını gündemine 

taşıyor olacak. Bu nedenle paritedeki düşüş hareketlerinin sınırlı olacağı görüşündeyiz Teknik açıdan baktığımızda ise paritede 

1,15 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, 1,13 – 1,15 bandının orta vadeli alım fırsatı verebileceği 

görüşündeyiz. Kurun bugün içerisinde 1,15 seviyesi altındaki seyrini korumasını ve 1,1470 – 1,1500 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz.  
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XAU/USD  

Fed’in dün akşam saatlerinde yayınlanan ve 26 Eylül’deki toplantının detaylarını içerisin tutanaklarında bazı üyelerin, enflasyonun 

%2 olan hedefin üzerine hızlı bir yükseliş sergilemesinin önüne geçilmesi açısından faizleri geçici bir süreliğine uzun vadeli 

belirlenen hedefin üzerinde artırılmasının uygun olabileceğini ifade etmesi, dolar endeksinin tutanaklardan önemli ölçüde hız 

kazanmasına neden oldu. Bununla birlikte gün boyu güçlü bir seyir izleyen dolar endeksi tutanakların açıklanması sonrasında 

yükselişini hızlandırarak 95,70 seviyesi üzerine çıktı. Dolar endeksindeki sert değerlenmeye rağmen 1200 seviyesi üzerinde 

tutunan altın fiyatları, bu seviye üzerindeki hareketini kalıcı bir hale getirmeye çalışıyor. Küresel diplomatik gerilerimler ile artan 

güvenli liman talebi altının 1220 seviyesi üzerinde tutunmasına en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada, ABD 10 

yıllık tahvil faizindeki geri çekilmenin etkisini yitirdiğini ve faizlerin dün sert bir yükselişler yeniden %3,20’nin üzerine yükselmiş 

olduğunu görüyoruz. Bu durum, altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin daha kontrollü bir şekilde devam etmesine neden olabilir. 

Ancak tahvil getirilerindeki yükseliş eğiliminin yeniden güçlenmesinin altındaki yükselişi baskılayabileceği ihtimalini göz önünde 

bulundurmakla birlikte, küresel siyasi gerilim ve negatif risk algısı ile birlikte altındaki yükseliş hareketinin kısa vadede devam 

etmesini ve altının önümüzdeki dönemde 1250 seviyesinin hedef alınmasını beklemekteyiz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.809 %0,0 %0,8 -%3,3 %3,7 %5,1

DAX 11.715 -%0,5 %0,0 -%3,6 -%7,0 -%9,3

FTSE 7.055 -%0,1 -%1,3 -%3,4 -%3,6 -%8,2

Nikkei 22.841 -%0,5 %0,6 -%3,0 %2,5 -%0,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98.991 %0,5 %4,8 %4,3 -%11,7 -%14,2

Çin 2.562 -%2,0 -%2,8 -%7,0 -%18,8 -%24,1

Hindistan 34.780 -%1,1 %0,1 -%6,7 %1,3 %2,1

Endonezya 5.869 -%0,6 %2,3 %0,3 -%7,7 -%8,2

Rusya 2.411 -%0,2 -%0,3 %0,4 %7,6 %14,3

Brezilya 85.764 %0,1 -%0,4 %9,5 %0,0 %12,3

Meksika 47.888 -%0,6 -%0,5 -%3,6 -%2,5 -%3,0

Güney Afrika 52.391 -%1,6 -%0,8 -%7,1 -%9,2 -%12,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%1,2 -%24,2 %27,2 %14,1 %57,6

EM VIX 24 %1,2 -%8,9 %13,6 %23,2 %50,4

MOVE 49 -%2,4 -%12,1 %4,7 %1,3 %5,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,5856 -%1,8 -%8,1 -%11,5 %36,3 %47,1

Brezilya 3,6876 -%1,0 -%1,8 -%10,8 %8,2 %11,5

Güney Afrika 14,2473 %0,6 -%3,5 -%4,5 %18,9 %15,1

Çin 6,9275 %0,2 %0,0 %1,0 %10,3 %6,5

Hindistan 73,61 %0,2 -%0,8 %1,5 %12,1 %15,2

Endonezya 15150 -%0,3 -%0,3 %1,8 %10,1 %11,7

CDS *

Türkiye 383,9 -4,4 -31,2 -12,6 117,3 12,7

Brezilya 209,9 -4,8 -12,8 -55,8 78,2 16,3

Güney Afrika 214,2 -1,5 -13,2 9,8 30,1 15,8

Endonezya 146,6 -0,5 2,1 8,6 20,2 13,2

Rusya 148,8 2,8 -10,7 -4,8 -13,5 3,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,9 -0,4 -2,2 -1,1 4,8 6,2

Brezilya %10,2 -0,1 -0,6 -2,1 0,4 0,0

Hindistan %7,9 0,0 -0,1 -0,2 0,4 0,6

Endonezya %8,7 -0,2 0,1 0,3 2,1 2,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,5 -0,14 -0,44 -0,22 1,44 a.d.

Brezilya %5,5 0,04 -0,17 -0,75 0,54 0,90

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 0,38 0,64

Endonezya %4,7 0,00 0,01 0,18 0,65 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 80,05 -%1,7 -%3,7 %2,6 %11,8 %19,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 69,75 -%3,0 -%4,7 %1,2 %4,9 %15,4

Altın - USD / oz 1223,7 -%0,3 %2,9 %1,9 -%9,2 -%6,5

Gümüş - USD / t oz. 14,663 -%0,3 %2,4 %3,8 -%12,7 -%14,5

Commodity Bureau Index 417,73 -%0,3 %0,3 %1,8 -%5,2 -%3,4

* 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. 

 

 

 


