
Global Piyasalar Bülteni 
20 Aralık 2018 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ ABD Başkanı Trump dün attığı bir tweet ile Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, ABD askerlerinin 

ülkelerine geri döneceğini duyurdu. Trump’ın sosyal medya açıklamasının ardından Beyaz Saray ABD askerlerinin ülkelerine 

dönmeye başladıklarını belirtti. Söz konusu geri çekilmenin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğinin altı 

çiziliyor. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekildiği haberlerinin ardından Türk lirası önemli ölçüde değer kazanırken, dolar 

endeksi ise sert bir şekilde değer kaybetti. Haber akışı ile birlikte dolar endeksi 97 seviyesi üzerinden 96,55 seviyesine doğru 

gerilerken, USDTRY paritesi ise 5,21’li seviyelere indi.  

▪ ABD’nin Suriye’den çekileceğine ilişkin haber akışının ardından Fed toplantısını takip ettik. Fed açıklamaları ile birlikte dolar 

endeks, ABD – Suriye’ye ilişkin haber akşının ardından yaşadığı kayıpları hızlı bir şekilde telafi ederken, USDTRY paritesi de 

yeniden 5,30 seviyesi üzerine geri döndü.  

▪ Fed Aralık ayı toplantısında, piyasa beklentileri dahilinde faizleri 25bp artırarak faiz aralığını %2 – %2,25 seviyesinden %2,25 

– %2,50'ye yükseltti. Fed’den dün gelen açıklamalar piyasaların beklediği ölçüde güvercin değildi. Fed, 2019 yılına ilişkin faiz 

artırım beklentisini 3’ten 2’ye düşürdü. Ancak 2019’da faiz artırım hızının yavaşlayacağı beklentisi bir süredir dolar endeksi 

üzerinde fiyatlanmaktaydı. Bu nedenle Fed kararı ve Fed başkanı Powell’ın konuşması sonrasında dolar endeksinin sert bir 

şekilde yükseldiğini gördük. Fed açıklamalarına ilişkin detaylı analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde 

bulabilirsiniz.  

▪ Japonya Merkez Bankası, Asya seansında gerçekleştirdiği toplantısında, piyasa beklentileri dahilinde parasal teşvik 

programında bir değişikliğe gitmeme kararı aldı. Banka toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, getiri eğrisi kontrolü 

programını koruduğunu ve varlık alımlarını değiştirmediğini kaydetti. 

▪ ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için ayrılması düşünülen fondan 

dolayı ortaya çıkan anlaşmazlığı gideren geçici harcama yasasını onaylayarak, ABD hükümetinin kısmi kapanmasının önüne 

geçecek ilk adımı attı. Kabul edilen tasarı, mevcut fonlamayı 8 Şubat'a kadar uzatarak hükümet kurumlarını n açık kalmasını 

sağlayacak.  

▪ ABD borsaları dünü sert değer kaybı ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi %1,49 düşüşle 23.323,66 puana, S&P 500 

Endeksi %1,54 kayıpla 2.506,96 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi %2,17 azalışla 6.636,83 puana geriledi. 

▪ Avrupa Borsaları, Avrupa Birliği ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın sona ermesinin etkisiyle 

günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,31 yükselerek, 341,52 puandan kapandı. 

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 

 
İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı 15:00 %0,75 %0,75 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 215K 206K 

 
ABD Aralık Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi  16:30 15 12,9 

 
ABD Kasım Ayı Conference Board Öncü Gösterge 18:00 %0 %0,1 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ABD’nin Suriye’den çekildiğine ilişkin haber akışı sonrası USDTRY 5,21’li seviyelere geriledi 

ABD Başkanı Trump dün attığı bir tweet ile Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, ABD 

askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyurdu. Trump’ın sosyal medya açıklamasının ardından Beyaz Saray ABD askerlerinin 

ülkelerine dönmeye başladıklarını belirtti. Söz konusu geri çekilmenin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğinin 

altı çiziliyor. Buna ek olarak ABD Savunma Bakanlığı, ABD birliklerinin Suriye’den dönüşünün başlamasın rağmen “yerel ortaklarla” 

çalışılmaya devam edileceğini belirtti. Açıklama sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Pompeo arasında bir 

telefon görüşmesi olduğu belirtildi. Ancak ayrıntı paylaşılmadı. 

• Amerikan askerlerinin Suriye'den çekildiği haberlerinin ardından Türk lirası önemli ölçüde değer kazanırken, dolar 

endeksi ise sert bir şekilde değer kaybetti. Haber akışı ile birlikte dolar endeksi 97 seviyesi üzerinden 96,55 seviyesine 

doğru gerilerken, USDTRY paritesi ise 5,21’li seviyelere indi. 

• Ancak, söz konusu haber akışından birkaç saat sonra açıklanan Fed faiz kararı ile birlikte dolar endeksindeki kayıpların 

telafi edildiğini ve kurun yeniden 5,30 seviyesi üzerine çıktığını gördük.  

Fed kararı sonrası dolar endeksi sert yükseldi 

Fed Aralık ayı toplantısında, piyasa beklentileri dahilinde bu yılın dördüncü faiz artırımı gerçekleştirdi ve faizleri 25bp 

artırarak faiz aralığını %2 – %2,25 seviyesinden %2,25 – %2,50'ye yükseltti. Piyasada dikkatler, faiz artırımından ziyade 

politika yapıcıların 2019 yılındaki sıkılaştırma temposuna ilişkin tahminlerinde değişiklik olup olmayacağı üzerinde yoğunlaşmıştı. 

Piyasada, Fed’in faiz artırım beklentilerini düşürebileceği ihtimalinin bir suredir fiyatlanıyor olması ve Fed cephesinden gelen 

açıklamaların beklenen düzeyde güvercin olmaması ile birlikte dolar endeksi Fed açıklamaları sonrasında sert bir yükseliş kaydetti.  

• Fed’in bu toplantısında, Fed yetkililerinin faiz patikasına ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğin (dot plot) 2019 

yılına ilişkin 2 faiz artırımını işret ettiğini gördük (Eylül toplantısında bu beklenti 3 faiz artırımını işret ediyordu. Ancak, 

Fed’in 2019 yılına ilişkin faiz artırım hızında bir yavaşlama gerçekleştireceği piyasa beklentileri dahilindeydi ve bir süredir 

dolar endeksi üzerinde fiyatlanıyordu. 

• Fed ayrıca Aralık toplantısında piyasa beklentileri dahilinde büyüme beklentilerini aşağı revize etti. Buna göre bankanın 

2019 büyüme tahmini %2,5'ten %2,3'e indi. 2019 yılına ilişkin PCE enflasyon beklentisi de %2'den %1,9'a geriledi. 

• Fed'in açıklamasında risklerin önemli ölçüde dengeli olduğu belirtilirken ekonomik faaliyetlerin güçlü bir şekilde arttığına 

ve istihdam artışının güçlü olduğuna dikkat çekildi. Harcamalardaki artışın güçlü, yatırımların ılımlı olduğu belirtildi.  

• Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın dün gelen bir soru üzerine “Siyasi endişeler Fed'in para politikası tartışmaları ve kararlarında 

rol oynamıyor. Hiçbir şey Fed'i yapılmasının doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktan alıkoyamaz" ifadelerini 

kullanması da piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in faiz 

artırımlarına yönelik yaptığı eleştiriler piyasalarda olumsuz fiyatlamalara neden oluyordu.  

Kısacası, dün Fed’den gelen açıklamaların piyasaların beklediği kadar güvercin olmaması ile birlikte dolar endeksinde 

sert bir yükseliş hareketinin başladığını ve ABD’nin Suriye’den çekildiği haberi sonrasında oluşan kayıpların büyük 

oranda telafi edildiğini gördük. 

Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi  

Japonya Merkez Bankası, Asya seansında gerçekleştirdiği toplantısında, piyasa beklentileri dahilinde parasal teşvik 

programında bir değişikliğe gitmeme kararı aldı. Banka toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, getiri eğrisi kontrolü 

programını koruduğunu ve varlık alımlarını değiştirmediğini kaydetti.  

• Petrol fiyatlarındaki sert düşüş hareketi ve ABD – Çin arasındaki ticaret savaşının büyümeye yönelik riskleri artırması ile 

birlikte Japonya’daki de enflasyonist sürecin devam edebileceğine yönelik endişeler artıyor.  

• Küresel likidite koşullarının daraldığı mevcut ortamda, Japonya Merkez Bankasının parasal teşvikleri sürdürmesi 

gelişmekte olan ülke para birimleri açısında  pozitif bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

USDTRY paritesinde dün oldukça dalgalı bir seyir söz konusuydu. ABD’nin Suriye’den çekildiğine yönelik gelen haber akışı kurda 

sert bir düşüş hareketi meydana getirirken, söz konusu haber akışının birkaç saat sonrasında açıklanan Fed kararı ise kurun 

yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. ABD Başkanı Trump dün attığı bir tweet ile Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yenilgiye 

uğrattıklarını belirterek, ABD askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyurdu. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekildiğine 

yönelik haber akışı ile birlikte dolar endeksi 97 seviyesi üzerinden 96,55 seviyesine doğru gerilerken, USDTRY paritesi ise 5,21’li 

seviyelere indi. Ancak, söz konusu haber akışından birkaç saat sonra açıklanan Fed faiz kararı ile birlikte dolar endeksindeki 

kayıpların telafi edildiğini ve kurun yeniden 5,30 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Piyasada, Fed’in faiz artırım beklentilerini 

düşürebileceği ihtimalinin bir suredir fiyatlanıyor olması ve Fed cephesinden gelen açıklamaların beklenen düzeyde güvercin 

olmaması ile birlikte dolar endeksi Fed açıklamaları sonrasında sert bir yükseliş kaydederken, Türk lirası da kazançlarını geri verdi. 

USDTRY paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 5,29’lu seviyelerden işlem görüyor. Teknik göstergeler, dolar endeksinin FOMC 

kararının ardından başlattığı yükseliş eğiliminin, 95,95 – 97,05 seviyeleri arasında kısa vadeli yatay seyrin ardından devam 

edebileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte kurda 5,30 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmasını beklemiyor ve bu bölgedeki 

hareketlerin alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz.  
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EUR/USD  

Dün dolar endeksinde görülen sert düşüş hareketi ile birlikte önemli bir yükseliş kaydeden EURUSD paritesi, daha sonra FOMC 

kararı ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dün akşam saatlerinde gelen Amerikan askerlerinin Suriye'den çekildiği 

haberlerinin ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD paritesi de önemli ölçüde yükseliş kaydederek 

1,1439 seviyesini test etti. Ancak, söz konusu haber akışından birkaç saat sonra açıklanan Fed faiz kararı ile birlikte dolar 

endeksindeki kayıpların telafi edildiğini ve EURUSD paritesinin de yeniden 1,14 seviyesi altına indiğini gördük. Paritenin bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1380’li seviyelerinde işlem görmekte olduğunu ve görece zayıf seyrini sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Bu 

noktada teknik göstergeler, paritedeki düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve paritenin geri çekilme hareketini 1,1350 

seviyesine doğru sürdürebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile paritenin düşüş eğilimini kısa vadede 1,1350 seviyesine doğru 

sürdürmesini bekliyoruz. 
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XAU/USD  

Altın, dolar endeksinde dün görülen sert düşüş hareketi ile birlikte hedef seviyemiz olan 1260 seviyesine yaklaşarak beklediğimiz 

hareketi gerçekleştirdi. Bir süredir, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin 1260 seviyesine doğru devam etmesini beklediğimizi 

ifade ediyorduk. ABD’nin Suriye’den çekildiğine yönelik gelen haber akışı altın fiyatlarında sert bir yükseliş hareketi meydana 

getirirken, söz konusu haber akışının birkaç saat sonrasında açıklanan Fed kararı ise altının yeniden düşüşe geçmesine neden 

oldu. ABD Başkanı Trump dün attığı bir tweet ile Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, ABD askerlerinin 

ülkelerine geri döneceğini duyurdu. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekildiğine yönelik haber akışı ile birlikte dolar endeksi 97 

seviyesi üzerinden 96,55 seviyesine doğru gerilerken, altın fiyatları ise 1258 seviyesi üzerine yükseldi. Ancak, söz konusu haber 

akışından birkaç saat sonra açıklanan Fed faiz kararı ile birlikte dolar endeksindeki kayıpların telafi edildiğini ve altının yeniden 

1240 seviyesine doğru gerilediğini gördük. Altın fiyatları bu sabah saatleri itibariyle 1245 seviyesi üzerinde hareket ediyor.  Bu 

noktada altındaki teknik göstergeler, fiyatların kısa vadede 1245 seviyesi üzerine çıkmakta zorlanabileceğini ve düşüş eğilimini 

1240 seviyesine doğru sürdürebileceğini işaret etmekte.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.507 -%1,5 -%5,4 -%5,1 -%9,4 -%6,2

DAX 10.766 %0,2 -%1,5 -%2,7 -%15,2 -%16,7

FTSE 6.766 %1,0 -%1,7 -%2,6 -%11,3 -%12,0

Nikkei 20.988 -%2,8 -%6,5 -%5,5 -%9,5 -%10,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92.553 %1,6 %2,8 %0,9 -%2,1 -%19,8

Çin 2.550 -%0,8 -%4,0 -%4,4 -%13,3 -%23,5

Hindistan 36.484 -%0,4 %1,2 %2,5 %2,3 %6,7

Endonezya 6.176 -%0,7 -%0,7 %2,1 %4,2 -%3,5

Rusya 2.359 %0,4 -%0,5 %0,7 %4,5 %11,8

Brezilya 85.674 -%1,1 -%1,5 -%2,5 %18,8 %12,1

Meksika 41.388 %1,2 %1,2 -%1,0 -%11,5 -%16,1

Güney Afrika 51.570 %0,6 %0,7 %1,0 -%9,0 -%13,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %0,0 %19,2 %27,3 %91,6 %131,7

EM VIX 26 -%0,5 %3,8 -%11,0 %32,6 %59,1

MOVE 59 -%0,7 %1,3 -%0,8 %12,6 %26,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,2839 -%1,2 -%1,2 -%0,5 %11,5 %39,1

Brezilya 3,8952 -%0,4 %1,1 %3,6 %4,0 %17,7

Güney Afrika 14,3895 %0,3 %2,0 %2,6 %4,6 %16,2

Çin 6,8911 -%0,1 %0,2 -%0,7 %6,3 %5,9

Hindistan 70,3988 %0,0 -%2,3 -%1,8 %2,9 %10,2

Endonezya 14439 -%0,4 -%1,1 -%1,0 a.d. %6,4

CDS *

Türkiye 363,4 -14,4 -10,2 13,4 94,3 6,6

Brezilya 200,1 1,6 -4,8 -3,9 -2,4 2,3

Güney Afrika 215,6 -3,3 -8,0 -4,7 -9,0 4,6

Endonezya 130,8 -2,9 -5,5 -9,0 -6,0 5,0

Rusya 144,9 -0,4 -5,4 -2,8 -2,3 -8,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,9 -0,7 -1,1 0,2 0,1 5,2

Brezilya %9,6 -0,2 -0,4 -0,5 -2,3 -0,7

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,2 -0,24 -0,37 -0,23 -0,11 a.d.

Brezilya %5,1 -0,01 -0,04 -0,33 -1,05 0,59

Güney Afrika %5,1 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,62

Endonezya %4,5 -0,01 -0,17 -0,34 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57,24 %1,7 -%4,8 -%14,3 -%23,8 -%14,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 47,2 %2,1 -%7,7 -%16,8 -%27,5 -%21,9

Altın - USD / oz 1252,1 %0,2 %0,6 %2,2 -%1,8 -%4,4

Gümüş - USD / t oz. 14,702 %0,8 -%0,2 %2,1 -%9,9 -%14,2

Commodity Bureau Index 412,76 -%0,1 -%0,6 -%1,3 -%7,0 -%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. 

 

 

 


