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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ ABD’de Ekim ayı Perakende Satışlar verileri karışık bir resim sergiledi. Aylık Perakende Satışlar %0,3 ile %0,2 olan 

piyasa beklentisinin ve -%0,3 olan Eylül verisinin üzerinde gelirken, Çekirdek veri ise %0,4’lük artış beklentisini 

karşılayamayarak %0,2 olarak gerçekleşti (Eylül verisi -%0,1).  

▪ Cuma günü ABD’den gelen Sanayi Üretimi verileri piyasa beklentilerinin altında kalırken, dolar endeksinin değer 

kaybetmesine neden oldu. ABD’de Ekim ayı Sanayi Üretimi, %0,4’lük düşüşü işaret eden piyasa beklentisinin üzerinde 

bir gerileme kaydederek -%0,8 oldu. Sanayi Üretimi verileri sonrasında 98,20 seviyesi üzerinden düşüşe geçen dolar 

endeksi, 98 seviyesi altına kadar indi ve yaklaşık son iki haftanın en sert günlük düşüş hareketini gerçekleşti.  

▪ Euro Bölgesi'nde TÜFE Eylül ayında aylık bazda %0,1 ile %0,2 olan piyasa beklentisinin altında kalırken, yıllık TÜFE ise 

%0,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Yıllık Çekirdek TÜFE artışı ise %1,1 oldu (beklenti %1,1).   

▪ Çin Merkez Bankası bugün, yedi gün vadeli repo işlemlerine uyguladığı faizi %2,55'ten %2,5'e düşürdü. Yetkililer 

ayrıca, likidite endişelerini gidermek için finans sistemine açık piyasa operasyonları ile 180 milyar yuan (26 milyar 

dolar) nakit enjekte etti.  

▪ Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi 

Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Pekin saatiyle Cumartesi sabahı bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi.  Açıklamada, tarafların birbirlerinin temel mevzularına dair görüşmeler gerçekleştirdikleri ve yakın 

iletişim halinde görüşmelere devam etmek konusunda mutabık oldukları belirtildi. ABD Ticaret Temsilciliği tarafından 

görüşmenin gerçekleştiği teyit edildi. 

▪ ABD ve Çin'in bir anlaşmaya yaklaştıklarına yönelik iyimserliğin etkisi ile birlikte ABD’de endeksler Cuma günü rekor 

seviyelere ulaştı. Dow Jones Endeksi ilk defa 28,000 puanı aşarak rekor kırarken, S&P 500 endeksi günü %0,77 artışla 

3.120.46 seviyesinden, Nasdaq endeksi ise  %0,73 oranında artışla 8,540.83 seviyesinden kapadı. 

▪ Avrupa Borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 

%0,40 yükselerek 406,04 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,65 artarak 5.939,27 puana, İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi %0,46 değer kazanarak 23.588,59 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %0,47 yükselişle 

13.241,75 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,14’lik artışla 7.302,94 seviyesinden kapandı. 

▪ Asya'da hisse senetleri yatırımcıların ticaret anlaşmasına dair yeni gelişmeler beklemesiyle haftaya sakin başladı. 

Japonya'da endeks yatay seyrederken, Hong Kong haftaya hafif artıda başladı, Avustralya ve Hong Kong'da ise hisse 

senetleri düştü.  

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 

 Bugün yurt dışı piyasalar önemli bir veri akışı bulunmuyor.    
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Makroekonomik Gelişmeler 

Çin Merkez Bankası kısa vadeli açık piyasa işlemlerinde borçlanma maliyetlerini düşürdü 

Çin Merkez Bankası, büyümeye yönelik artan endişeler ve geçtiğimiz hafta Çin’den gelen zayıf veriler sonrasında 

güveni artırmak için kısa vadeli açık piyasa işlemlerinde borçlanma maliyetlerini düşürdü. Çin Merkez Bankası 

bugün, yedi gün vadeli repo işlemlerine uyguladığı faizi %2,55'ten %2,5'e düşürdü. Yetkililer ayrıca, likidite endişelerini 

gidermek için finans sistemine açık piyasa operasyonları ile 180 milyar yuan (26 milyar dolar) nakit enjekte etti.  

Hatırlayacağımız üzere Çin, yaklaşık iki hafta önce, 2 – 2,5 sene sonra ilk defa orta vadeli faizlerde indirime gitmişti. Bu 

faizler gösterge faize baz oluşturuyor. Çin’den son dönemde gelen bu indirimlerin Çin Merkez Bankasının Çarşamba günü 

açıklayacağı yeni gösterge oranında da bir indirime gidilebileceğine ilişkin beklentileri artırıyor.  

• Burada Çin Merkez Bankasının TÜFE’deki mevcut ısınmanın biraz durmasını bekleyip daha sonra yeniden ufak 

denemeler yapması bekleniyor. Domuz fiyatlarındaki artış nedeniyle TÜFE’de görülen ısınmanın, enflasyonu 

önümüzdeki aylarda %4 - %5’e çekmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki aylarda TÜFE baskısı hafifleyince faiz indirim 

denemelerinin daha yüksek montanlı olarak devam edebileceği beklenmekte.    

ABD – Çin görüşmelerine ilişkin gelen haber akışı piyasalarda etkili olmaya devam ediyor 

ABD – Çin görüşmelerine ilişkin gelen haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. En son gelen haber 

akışında Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert 

Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Pekin saatiyle Cumartesi sabahı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  

Açıklamada, tarafların birbirlerinin temel mevzularına dair görüşmeler gerçekleştirdikleri ve yakın iletişim halinde görüşmelere 

devam etmek konusunda mutabık oldukları belirtildi. ABD Ticaret Temsilciliği tarafından görüşmenin gerçekleştiği teyit edildi.  

Hatırlayacağımız üzere Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un ABD-Çin ticaret görüşmelerinde sona 

yaklaşıldığını belirtmesi Cuma günü piyasalara güç kazandırdı. 

• ABD ve Çin'in bir anlaşmaya yaklaştıklarına yönelik iyimserliğin etkisi ile birlikte ABD’de endeksler Cuma günü rekor 

seviyelere ulaştı. Dow Jones Endeksi ilk defa 28,000 puanı aşarak rekor kırarken, S&P 500 endeksi günü %0,77 artışla 

3.120.46 seviyesinden, Nasdaq endeksi ise  %0,73 oranında artışla 8,540.83 seviyesinden kapadı. 

• Avrupa Borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 

%0,40 yükselerek 406,04 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,65 artarak 5.939,27 puana, İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi %0,46 değer kazanarak 23.588,59 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %0,47 yükselişle 

13.241,75 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,14’lik artışla 7.302,94 seviyesinden kapandı. 

• Asya'da hisse senetleri yatırımcıların ticaret anlaşmasına dair yeni gelişmeler beklemesiyle haftaya sakin başladı. 

Japonya'da endeks yatay seyrederken, Hong Kong haftaya hafif artıda başladı, Avustralya ve Hong Kong'da ise hisse 

senetleri düştü.  

ABD – Çin cephesinde ilişkin gelecek olan haber akışını yakından izlemeye devam edeceğiz.  

TCMB Kasım ayı Beklenti Anketi sonuçlarıyla ilgili öne çıkanlar 

TCMB Enflasyon bekleyişlerindeki iyileşme devam ediyor. 

• Yılsonu enflasyon tahmini %12,18’e geriledi. Bir önceki ankette %12,69 idi. Yılsonu beklentilerinin Mayıs ayından beri 

aşağı yönlü revize edildiği takip ediliyor. Mayıs ayında %16,68 olan yılsonu TÜFE beklentisi, 4 yüzde puana aşağı revize 

edilmiş oldu.  

• İyileşmenin 12 aylık enflasyon bekleyişlerinde de güçlü olduğu ve ortalama tahminin %11,18’den %10,46’ya gerilediği 

görülüyor. 24 aylık enflasyon bekleyişlerinin de %9,76’dan %9,16’ye çekildiği takip ediliyor.  

• TCMB 5 ve 10 yıl vadelerde de TÜFE beklentilerine ilişkin de bir anket yapıyor. Söz konusu sonuçlara bakıldığında ise 

TÜFE’nin 5 yıl sonra %7,38, 10 yıl sonra ise %6,48 seviyesinde olması bekleniyor.  
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• Bu noktada ara hedef niteliğinde ise TCMB’nin Enflasyon Raporu’nda belirttiği enflasyon tahminleri yakından takip 

ediliyor. Buna göre 2019 ve 2020 yılı enflasyon tahminleri sırasıyla %12 ve %8,2 olarak paylaşılmıştı.   

• Kurum tahminimiz 2019 yılsonu TÜFE için %12.  TÜFE’nin 2020 sonunda ise %9,7’ye gerilmesini bekliyoruz.   

Gelecek dönemde politika faizindeki indirimlerin devamı bekleniyor.   

• Bu çerçevede 3 ay sonrası politika faizi %12,62 seviyesinde tahmin ediliyor. Diğer deyişle mevcut seviyesine göre 150 

baz puanlık bir düşüş bekleniyor.  

• 6 aylık ve 12 aylık periyotlarda ise politika faizindeki düşüşün nispeten daha ölçülü olması bekleniyor. Bu çerçevede 

politika faizinde beklentiler sırasıyla %11,96 ve  %11,2. 

• Yılın son PPK toplantısı 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıda 100-150 baz puanlık bir politika faizi 

indirim ihtimalini yüksek görüyoruz. 2020 yılının başından PPK’nın 2019 yılı boyunca yaptığı faiz indirimlerinin etkisini 

görmek için bir süre bekleyeceğini ancak daha sonra yeniden kademeli faiz indirimleri gerçekleştireceğini tahmin 

ediyoruz. Bu çerçevede 2020 yılsonunda politika faizinin %11 seviyesine gerilemesini bekliyoruz.  

USD/TL tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar görülüyor.  

• Bu çerçevede yılsonu USD/TL tahminlerinin 6,0473’den 5,9055 seviyesine revize edildiği görülüyor. Söz konusu tahmin, 

mevcut değerler göz önüne alındığında yılsonuna kadar %2,7 oranında nominal değer kaybı beklentisini işaret ediyor.  

• 12 aylık vadede ise USD/TL seviyesinin 6,32 olacağı tahmin ediliyor. (Eylül ayında anket sonucu 6,40 idi) 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

Cuma günü ABD’den gelen Sanayi Üretimi verileri piyasa beklentilerinin altında kalırken, dolar endeksinin değer kaybetmesine 

neden oldu. Sanayi Üretimi verileri sonrasında 98,20 seviyesi üzerinden düşüşe geçen dolar endeksi, 98 seviyesi altına kadar indi 

ve yaklaşık son iki haftanın en sert günlük düşüş hareketini gerçekleşti. Ancak, dolar endeksindeki sert geri çekilmeye rağmen, 

USDTRY’deki tepkinin görece sınırlı olduğunu gördük. UYSDTRY paritesi Cuma günü 5,73 – 5,77 seviyeleri arasında hareket etti. 

Kısa vadeli hedef bandımız olan 5,70 – 5,80 aralığında hareket etmeye devam eden USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7585 

seviyesinden işlem görüyor. Yaklaşık son iki haftanın en sert düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından dolar endeksi ise bu sabah 

saatlerinde 97,90 seviyesinden işlem görüyor. Çin Merkez Bankasının, büyümeye yönelik artan endişeler ve geçtiğimiz hafta 

Çin’den gelen zayıf veriler sonrasında güveni artırmak için kısa vadeli açık piyasa işlemlerinde borçlanma maliyetlerini düşürmesi 

sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif bir seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Ancak TL, gelişen ülke para 

birimlerinden negatif ayrışmakta. Teknik göstergelerin verdiği sinyaller çerçevesinde, kurun kısa vadede 5,70 – 5,80 seviyeleri 

arasındaki bant hareketini sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim ayı Konut Satışları ve Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise önemli bir 

veri akışı bulunmuyor.  
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EUR/USD 

Cuma günü açıklanan ABD Ekim ayı Sanayi Üretimi, %0,4’lük düşüşü işaret eden piyasa beklentisinin üzerinde bir gerileme 

kaydederek -%0,8 oldu. Sanayi Üretimi verileri sonrasında 98,20 seviyesi üzerinden düşüşe geçen dolar endeksi 98 seviyesi altına 

kadar indi ve yaklaşık son iki haftanın en sert günlük düşüş hareketini gerçekleşti. Dolar endeksinde özellikle geçtiğimiz hafta 

Perşembe ve Cuma günleri etkili olan geri çekilme hareketleri ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi eden EURUSD paritesi, 1,10 

seviyesinin altından yükselişe geçerek 1,1060 seviyesi üzerinde kadar çıktı.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1062 seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada, dolar endeksindeki gerileme nedeniyle paritenin bir 

süre daha görece güçlü bir seyir izlemesi söz konusu olabilir. Ancak EURUSD paritesinde mevcut yükselişin kalıcı olmasını 

beklememekle birlikte, aksine, bu yükseliş eğilimlerinin satış fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Teknik gösterge ve formasyonlar, 

paritede aşağı yönlü eğilimin daha ön planda olduğunun sinyalini veriyor. ECB’nin güvercin tavrını koruması ve yeni Başkanı 

Christine Lagarde’ın gelişi ile birlikte 2020’de farklı bir koordinasyonla maliye politikasının çok daha ön planda olması bekleniyor. 

Bu da, euro üzerindeki aşağı yönlü eğilimin orta vadede etkisini koruyabileceği anlamını taşımakta. Dolaysı ile hem teknik hem 

de temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. Bu doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde, 

EURUSD paritesinin kısa vadede yeniden 1,10 seviyesi altına gerilemesini ve ardından 1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak 

şekilde düşüş hareketini sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.  
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XAU/USD 

Geçtiğimiz haftaki bültenlerimizde öngördüğümüz üzere Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesine denk gelen 1450 seviyesi 

üzerinde tutunmayı başaran ons altın fiyatları, beklediğimiz yukarı yönlü hareketi gerçekleştirerek 1470 seviyesi üzerinde kadar 

yükselmişti. Dolar endeksinin Cuma günkü zayıf ABD Sanayi Üretimi verileri sonrasında yaşadığı geri çekilme, altının 1450 seviyesi 

üzerinde tutunmaya devam etmesini sağladı.   

Geçtiğimiz hafta Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesi üzerinde tutunarak yönünü yeniden yukarı çeviren ons altın (aşağıdaki 

grafik üzerinden görülebilir), bu sabah saatlerinde 1464,30 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin ve 

formasyonları verdikleri sinyaller çerçevesinde, ons altın fiyatlarının kısa vadede 1450 – 1485 seviyeleri arasında hareket 

edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

 

 

 

 

 

XAU/USD 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Kasım 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.120 %0,8 %0,9 %4,5 %9,1 %24,5

DAX 13.242 %0,5 %0,1 %4,8 %8,2 %25,4

FTSE 7.303 %0,1 -%0,8 %2,1 -%0,6 %8,5

Nikkei 23.303 %0,5 %0,3 %4,1 %10,2 %17,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105.380 %1,5 %2,2 %7,1 %21,4 %15,5

Çin 2.891 %0,6 -%0,1 -%1,0 %0,9 %16,6

Hindistan 40.357 %0,2 %0,3 %2,9 %6,6 %12,1

Endonezya 6.128 -%0,3 -%0,6 -%1,3 %4,9 -%1,3

Rusya 2.935 %0,4 -%1,3 %6,6 %13,9 %23,9

Brezilya 106.557 %0,5 -%2,8 %2,0 %16,3 %21,2

Meksika 43.392 %0,5 -%0,7 %0,5 -%0,1 %4,2

Güney Afrika 56.055 -%0,3 -%1,0 %0,6 -%0,2 %6,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%7,7 -%0,2 -%11,0 -%26,7 -%52,6

EM VIX 18 -%1,7 %2,3 %12,8 -%17,4 -%27,1

MOVE 62 -%3,8 -%4,3 -%22,9 %7,5 -%7,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7477 %0,0 -%0,3 -%2,8 -%4,2 %8,7

Brezilya 4,1892 %0,3 %2,2 %1,5 %5,4 %8,1

Güney Afrika 14,7114 -%0,8 -%1,0 -%1,2 %3,5 %2,5

Çin 7,0081 -%0,2 %0,2 -%1,0 %1,9 a.d.

Hindistan 71,7875 -%0,3 %0,7 %0,3 %2,1 %2,9

Endonezya 14077 -%0,1 %0,4 -%0,6 -%2,6 -%2,2

CDS *

Türkiye 308,5 -3,9 -4,7 -80,9 -73,3 5,2

Brezilya 121,9 -1,1 6,3 -15,3 -35,2 1,0

Güney Afrika 181,6 -0,9 3,1 -9,0 8,1 3,1

Endonezya 73,0 -0,8 2,6 -16,2 -8,1 8,6

Rusya 71,0 0,0 -0,5 -11,7 -24,5 -2,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,4 -0,1 -0,4 -3,2 -7,1 -4,0

Brezilya %6,7 0,0 0,1 0,0 -2,1 -3,6

Hindistan %6,5 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,8

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,2 -0,10 -0,24 -0,90 -1,99 a.d.

Brezilya %3,9 0,00 -0,03 -0,02 -1,24 -1,29

Güney Afrika %4,0 0,00 -0,07 -0,02 -0,79 -1,13

Endonezya %3,0 0,00 -0,01 0,11 -0,96 -1,56

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,3 %1,6 %1,3 %7,8 -%11,8 %17,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,72 %1,7 %0,8 %9,3 -%6,9 %27,1

Altın - USD / oz 1468,5 -%0,3 %0,4 -%0,6 %13,2 %14,6

Gümüş - USD / t oz. 16,948 -%0,5 %0,7 -%2,5 %14,9 %9,1

Commodity Bureau Index 390,76 -%0,1 %0,0 -%0,4 -%5,2 -%4,5

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


