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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ FOMC’nin 27 – 28 Temmuz tarihlerinde düzenlediği toplantısına ilişkin tutanaklar dün akşam saatlerinde yayınlandı. 

Tutanaklardan varlık alımlarının azaltılması (tapering) yönünde sinyaller geldiği, ancak bu konuya ilişkin üyeler 

arasında bir ayrışmanın ön plana çıktığı gözlemlendi. Detayları Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Dün akşam yayınlanan FOMC tutanakları üyeler arasındaki görüş farklılıklarına rağmen varlık alımlarının bu yıl 

azaltılmasının muhtemel olduğunu ortaya koydu. Tutanakların yayınlanması ile birlikte 92,95 – 93,25 bandında 

dalgalanan dolar endeksi, bugün Asya seansı içerisinde yükselişini hızlandırdı ve 93,50 seviyesine çıktı.  

▪ Dün gelişmekte olan para birimlerinde karışık bir seyir hakimdi. TL’nin ise %0,37’lik düşüşle alt sıralarda yer aldığı 

takip edildi. Bununla birlikte 8,40 – 8,50 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü 8,4499 seviyesinden sınırlı bir 

yükselişle tamamladı. Bu sabah saatlerinde ise dolar endeksinde Asya seansında hızlanan yükseliş eğilimi paralelinde 

gelişen ülke para birimlerinin tamamına yakını satıcılı seyretmekte. 

▪ ABD’de Temmuz ayı Konut Başlangıçları 1600K olan piyasa beklentisinin altında gelerek 1534K olarak gerçekleşti ve 

son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayı verisi ise 1643K’dan 1650K’ya revize edildi. 

▪ ABD’de Yapı Ruhsatları Temmuz ayında 1610K olan medyan tahminin üzerinde bir gerçekleşme kaydederek 1635K 

oldu. Haziran ayı verisi ise 1598K’dan 1594K’ya revize edildi. 

▪ Euro Bölgesinde Temmuz ayı ayılık TÜFE -%0,1, yıllık TÜFE ise %2,2 ile piyasa beklentilerine paralel geldi. Yıllık 

Çekirdek TÜFE’nin de %0,7 ile beklentiler dahilinde bir gerçekleşme kaydettiği gözlemlendi.  

▪ İngiltere’de TÜFE Temmuz ayında aylık bazda %0, yıllık bazda ise %2 olarak gerçekleşti ve sırasıyla %0,2 ve %2,3 olan 

piyasa beklentilerinin altında bir yeri işaret etti. Yıllık Çekirdek TÜFE ise %2 olan medyan tahminin altında kalarak 

%1,8 olarak gerçekleşti. Zayıf gelen verilerin ardından GBPUSD paritesi 1,3730 – 1,3670 bandında dalgalandı.  

▪ ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,08 

azalarak 34.960,69 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,07 kayıpla 4.400,27 puana ve Nasdaq endeksi %0,89 azalışla 

14.525,9 puana düştü. 

▪ Avrupa borsaları Almanya DAX 30 endeksi ve İtalya FTSE MIB 30 endeksleri hariç günü kayıplarla kapattı. İngiltere’de 

FTSE 100 endeksi %0,16 azalarak 7.169,32 puana inerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,50 değer kazanarak 

26.357,21 puana yükseldi. Almanya’da DAX 30 endeksi %0,28 artarak 15.965,97 puana çıkarken, Fransa’da CAC 40 

endeksi %0,73 değer kaybederek 6.770,11 puana geriledi. 

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 

 

-%0,4

-%0,3

-%0,2

-%0,1

%0,0

%0,1

%0,2

%0,3

%0,4

AUD CHF JPY GBP EUR

-%0,5

%0,0

%0,5

%1,0

%1,5

%2,0

TRY RUB ZAR BRL MXN PLN INR IDR CNY



nitelikte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ağustos 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 2 
 

Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  15:30 364K 375K 

 
ABD Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 15:30 23,3 21,9 

 
ABD Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge Endeksi 17:00 %0,7 %0,7 
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC’nin Temmuz  ayı toplantı tutanakları yayınlandı 

FOMC’nin 27 – 28 Temmuz tarihlerinde düzenlediği toplantısına ilişkin tutanaklar dün akşam saatlerinde yayınlandı. 

Toplantı tutanaklarından varlık alımlarının azaltılması (tapering) yönünde sinyaller geldiği, ancak bu konuya ilişkin üyeler 

arasında bir ayrışmanın ön plana çıktığı gözlemlendi. Tutanaklar bazı Fed yetkililerinin ekonomik koşulların önümüzdeki 

aylarda varlık alımlarının azaltımını gerektireceğini düşündüğü ortaya koyarken, bazı üyelerin ise azaltıma gelecek yıl 

başlamanın uygun olduğu ve tapering kararının Aralık ayında alınması gerektiği görüşünde olduklarını ortaya koydu. Fed 

yetkileri arasında enflasyon konusunda hedeflere ulaşıldığına ilişkin genel bir görüş birliği olduğu görülse de taperinge ilişkin 

ayrışmanın büyük ölçüde işgücü piyasasındaki gelişmelerden kaynaklandığı takip edildi, zira işgücü piyasalarında daha fazla 

iyileşme görülmesini isteyen üyeler taperingin ötelenmesini uygun buluyor. 

• Tutanaklarda tüm üyelerin Aralık ayından bu yana ekonominin FOMC’nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri 

doğrultusunda ilerleme kaydettiğinde hemfikir olduğu ancak üyelerin çoğunun maksimum istihdam hedefinde önemli 

ölçüde ilerleme standardının henüz karşılanmadığına karar verdiği aktarıldı. Diğer yandan tutanaklarda çoğu üyenin 

fiyat istikrarı hedefinde ise "önemli ölçüde ilerleme" standardına ulaşıldığını belirttiği kaydedildi. 

• Bazı yetkililerin varlık alımlarının hızında bir azalmanın gelecek yılın başlarında uygun hale gelme olasılığının daha 

yüksek olduğunu belirttiğine işaret edilen tutanaklarda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik yapmadan önce 

bildirimde bulunacağı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. 

• Tutanaklarda, üyelerin varlık alımlarının uygun hızda azaltılması konusunda çeşitli görüşleri dile getirdiği belirtilerek, 

aynı zamanda üyelerin faiz artırımı için gerekli olan standartlarının varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili standartlardan 

farklı olduğunu ve bu eylemlerin zamanlamasının ekonominin gidişatına bağlı olacağını belirttiği aktarıldı. 

• Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik ve risklerin de tartışıldığı toplantının tutanaklarında birçok üyenin aşılamadaki 

ilerlemenin yavaşlamasının ve delta varyantına dair gelişmelerin ekonomik görünüm için aşağı yönlü riskler 

oluşturmasıyla belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu belirttiği kaydedildi. 

• Tutanaklarda ayrıca enflasyon konusunda daha temkinli ve endişeli bir duruş ortaya koyan üyelerin son enflasyon 

okumalarının tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği riski nedeniyle varlık alımlarının azaltılmasının nispeten kısa 

sürede başlamasının daha ihtiyatlı olacağını savunduğu aktarıldı. Üyelerin enflasyonun bu yıl genel olarak beklentilerin 

üzerinde arttığına dikkati çektiği belirtilen tutanaklarda, üyelerin enflasyondaki artışın mal ve işgücü piyasalarındaki arz 

kısıtlarına ve ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle tüketici talebindeki artışa bağladığı kaydedildi. 

• Tutanakların yayınlanması ile birlikte 92,95 – 93,25 bandında dalgalanan dolar endeksi, bugün Asya seansı içerisinde 

yükselişini hızlandırdı ve 93,50 seviyesine çıktı. 

Fed’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarının ardından piyasalarda gözler önümüzdeki hafta 26 – 28 Ağustos tarihlerinde 

düzenlenecek olan Jackson Hole sempozyumunda olacak. Fed’den politika mesajları alma açısından her zaman önemli bir 

platform olan Jackson Hole’dan gelebilecek olan sinyaller piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecek. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TRY 

Dün akşam yayınlanan FOMC tutanakları üyeler arasındaki görüş farklılıklarına rağmen varlık alımlarının bu yıl azaltılmasının 

muhtemel olduğunu ortaya koydu. Tutanakların yayınlanması ile birlikte 92,95 – 93,25 bandında dalgalanan dolar endeksi, bugün 

Asya seansı içerisinde yükselişini hızlandırdı ve 93,50 seviyesine çıktı. Dün gelişmekte olan para birimlerinde karışık bir seyir 

hakimdi. TL’nin ise %0,37’lik düşüşle alt sıralarda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte 8,40 – 8,50 bandında hareket eden USDTRY 

paritesi günü 8,4499 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Bu sabah saatlerinde ise dolar endeksinde Asya seansında 

hızlanan yükseliş eğilimi paralelinde gelişen ülke para birimlerinin tamamına yakını satıcılı seyretmekte. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,4913 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 93,44 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 

yıllık tahvil faizinin ise %1,2650 seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. USDTRY paritesi Salı günü 100 günlük hareketli ortalaması 

altına sarkarak teknik olarak düşüş sinyali üretmiş olsa da, küresel çapta artan vakaların risk iştahı üzerinde yarattığı olumsuz etki ve 

piyasalarda artan tapering beklentileri paralelinde yükseliş kaydeden dolar endeksi kurun 8,40 seviyesi altında kalıcı olmasına engel 

oldu.  Kurdaki görünüm açısından dolar endeksindeki hareketi yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin 93 seviyesi üzerinde 

kalıcılık sağlaması kurdaki aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam etmesine yol açabilir. Kurda yukarı yönlü hareketin devam 

etmesi durumunda 8,50 seviyesinin aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz. Kurun yeniden bu seviye üzerinde çıkması durumunda ilk 

etapta sırasıyla 8,5330, 8,58 ve 8,60 dirençleri takip edilecek. Teknik göstergelerin USDTRY paritesinin kısa vadede 8,35 – 8,65 

bandında işlem görebileceğinin sinyalini verdiğini görmekteyiz.  

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Haziran Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, PPK özetleri ve 6 – 13 Ağustos haftasına 

ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik 

Başvuruları, Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge Endeksi verileri 

izlenecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde hızlanan yükseliş eğilimi paralelinde EURUSD paritesinin 1,17 seviyesi altında gerilediği ve Kasım 2020’den bu 

yana en düşük seviyeleri test ettiği görülüyor. Dün akşam saatlerinde yayınlanan FOMC tutanaklarının ardından 92,95 – 93,25 

bandında dalgalanan dolar endeksi, bugün Asya seansı içerisinde yükselişini hızlandırdı ve 93,50 seviyesine çıktı. Bununla birlikte 

dün 1,17 seviyesi altına inen ve 1,1694 seviyesini test eden EURUSD paritesi, bugün Asya seansında düşüşünü 1,1666 seviyesine 

taşıdı ve yaklaşık son 9 ayın en düşük seviyesine indi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1675 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 93,44 seviyesinde bulunduğu takip 

ediliyor. Bir süredir bültenlerimizde, dolar endeksinde dönem dönem görülen kısmi geri çekilmeler ile birlikte paritede yukarı 

yönlü tepkiler oluşsa da genel düşüş eğiliminin korunduğunu ve bu nedenle paritedeki yükselişler karşısında temkinli olunması 

gerektiğini ifade etmekteyiz. Teknik görünümü incelediğimizde göstergelerin aşağı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini 

görmekle birlikte, paritedeki yükseliş hareketlerinin sınırlı kalabileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Paritedeki düşüş eğiliminin sürmesi halinde aşağıda ilk etapta 1,1655 desteği izlenecek. Paritenin 1,1655 seviyesi altına 

gerilemesi durumunda 1,1630 ve 1,16 destekleri ön plana çıkacak. Yukarıda ise 1,17 seviyesi dünkü sert düşüşün ardından kısa 

vadeli direnç konumuna gelmiş durumda. Bu seviye üzerinde ise 1,1725, 1,1760 ve 1,18 dirençleri yer alıyor. 

Bugün yurt dışında ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Temmuz 

Ayı Conference Board Öncü Gösterge Endeksi verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Ons altındaki görece yatay seyrin korunduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksinde 93,50 seviyesine varan yükseliş hareketine 

rağmen piyasalarda zayıf seyreden risk iştahı ve ABD 10 yıllıklarındaki nispeten sakin görünüm ons altında dolar endeksi kaynaklı 

sert satış baskısı oluşmasının önüne geçmiş durumda. Bununla birlikte dün gün içerisinde 1777,46$ – 1793,85$ seviyeleri arasında 

görece dar bir batta işlem gören ons altın, günü 1787,50$ seviyesinden yatay kapattı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1779,50$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda ons altının kısa vadede 1750$ – 1805$ bandında hareket edebileceğine ilişkin görüşümüzü sürdürmekteyiz. Ons 

altında 1805$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel ortalamanın önümüzdeki döneme ilişkin güçlü bir direnç teşkil ettiğini bir 

kez daha yinelemekte fayda görüyoruz.  Yükseliş eğiliminin istikrar kazanabilmesi açısından bu ortalamanın yukarı yönlü kırılması 

önem arz ediyor. 200 günlük üssel hareketli ortalamanın aşılması, yani ons altının 1805$ seviyesi üzerinde bir günlük kapanış 

gerçekleştirmesi durumunda 1815$ ve 1830$ dirençleri ön plana çıkabilecekken, fiyatların bu seviye üzerinde çıkamaması 

durumunda 1750$ – 1805$ seviyeleri arasında bir bant hareket görmeyi bekleyebiliriz. Kısa vadeli hedef işlem aralığımızın alt sınırı 

olan 1750$ altına bir gerileme görmemiz durumunda ise ilk etapta 1748$ ve 1735$ ve 1722$ destekleri izlenecek. Altın 

fiyatlarında alternatif getiriler temel belirleyici olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Fed’den gelecek olan mesajları ve ABD tahvil 

getirilerindeki hareketi yakından izlemeyi sürdürüyoruz.  

Bugün yurt dışında ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Temmuz 

Ayı Conference Board Öncü Gösterge Endeksi verileri izlenecek. 

 

 

 

 

XAU/USD 

 

 



nitelikte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ağustos 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 7 
 

XAG/USD 

Dün gün içerisinde 23,29$ – 23,82$ bandında hareket eden gümüş, günü 23,52$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Ons 

altının dolar endeksindeki yükseliş karşısında daha dirayetli bir duruş ortaya koyduğu, bunun yanında gümüş fiyatlarında ise 

aşağı yönlü hareketlerin daha ön plana çıktığı görülüyor. Altın/gümüş rasyosunun da yükselişini sürdürerek 76 seviyesi 

üzerine ulaştığı ve sanayi kullanımı ile öne çıkan gümüşün güvenli liman talebi ile ön plana çıkan ons altının gerisinde 

kalmaya devam ettiği takip ediliyor. 

Gümüş bu sabah saatlerinde 23,25$ seviyesinden işlem görüyor. Gümüş fiyatlarının kısa vadeli düşüş kanalı içerisindeki 

hareketine devam ettiği takip ediliyor. Söz konusu kanal hareketi aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir. Kısa vadeli düşüş 

kanalının alt çizgisi bugün itibariyle 22,80$ seviyesine denk gelirken, kanalın üst çizgisinin ise 24,85$ seviyesi yakınından 

geçtiğini gözlemliyoruz. Dolayısı ile gümüş fiyatlarının 22,80$ seviyesi üzerinde tutunması, yani kanal içerisindeki hareketine 

devam etmesi durumunda kısa vadede 22,80$ – 24,85$ seviyeleri arasında bir hareket görmeyi bekleyebiliriz. Ancak 

gümüşün 22,80$ altında bir günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda kısa vadeli düşüş kanalı da aşağı yönlü 

kırılacağından dolayı düşüş hareketinin hız kazanması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışında ABD’den gelecek olan Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ağustos Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve 

Temmuz Ayı Conference Board Öncü Gösterge Endeksi verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.400 -%1,1 -%1,1 %3,3 %12,6 %17,2

DAX 15.966 %0,3 %0,9 %5,5 %14,1 %16,4

FTSE 7.169 -%0,2 -%0,7 %4,7 %8,2 %11,0

Nikkei 27.586 -%0,8 -%2,3 -%1,0 -%8,8 -%0,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.450 -%0,8 %2,7 %7,3 -%7,1 -%1,8

Çin 3.485 -%0,7 -%1,8 -%2,2 -%6,4 -%0,4

Hindistan 55.629 -%0,3 %2,0 %5,9 %9,3 %16,5

Endonezya 6.118 -%1,4 -%0,9 %0,3 -%3,2 %0,9

Rusya 3.925 -%0,5 %1,2 %6,3 %13,5 %19,3

Brezilya 116.643 -%1,1 -%4,4 -%6,2 -%1,5 -%2,0

Meksika 51.986 %0,8 %1,3 %5,9 %15,8 %18,0

Güney Afrika 67.906 -%1,5 -%2,5 %4,8 %0,7 %14,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 %20,4 %34,3 %16,9 -%4,1 -%5,2

EM VIX 22 %1,6 %15,2 %13,4 -%10,9 -%11,8

MOVE 58 -%3,7 -%4,3 -%0,3 %3,4 %18,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,4642 %0,4 -%1,9 -%0,7 %21,3 %13,8

Brezilya 5,3894 %1,8 %3,2 %5,4 -%0,8 %3,7

Güney Afrika 14,9806 %0,5 %2,2 %3,8 %2,7 %1,9

Çin 6,4847 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 -%0,7

Hindistan 74,2475 -%0,1 -%0,3 -%0,4 %2,2 %1,6

Endonezya 14373 a.d. a.d. -%0,9 %2,5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,5 0,0 -0,2 0,1 4,5 4,6

Brezilya %11,0 0,3 0,9 1,8 3,2 0,8

Hindistan %6,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4

Endonezya %6,3 a.d. a.d. 0,0 -0,2 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,1 0,04 -0,22 0,04 0,60 0,74

Brezilya %3,9 0,04 0,04 0,14 0,39 0,71

Güney Afrika %4,1 0,04 0,03 0,21 -0,43 a.d.

Endonezya %2,2 a.d. a.d. 0,04 -0,06 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68,23 -%1,2 -%4,5 -%7,3 %6,7 %31,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 65,46 -%1,7 -%5,5 -%8,8 %8,2 %34,9

Altın - USD / oz 1781,6 -%0,2 %1,8 -%1,8 %0,5 -%6,0

Gümüş - USD / t oz. 23,422 -%1,0 -%0,3 -%9,1 -%13,5 -%11,3

Commodity Bureau Index 565,99 %0,0 %1,1 %0,9 %18,3 %27,5

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


