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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ Dün kayıplarının bir kısmını telafi eden ve gün içerisinde 90,26 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, son üç 

günlük düşüşünün ardından günü 90,16 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı.  

▪ Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında %1,26’lık değer 

kaybı ile en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu ve olumsuz ayrıştığı görüldü. Bununla birlikte 

USDTRY paritesi gün içinde 7,1163 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 7,1057 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 294,34 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %13,06 oldu. 

▪ Fed Başkanı Powell dün Yarı Yıllık Para Politikası Raporu’nu Senato Bankacılık Komitesi’nde sundu. Powell, federal fon 

oranının mevcut destekleyici hedef aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, 

bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda 

devam edeceklerini bildirdi. Fed Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmet Komitesi’nde sunum 

yapacak. Detayları Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 

▪ Fed Powell’ın açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3840 seviyesinden %1,3470 seviyesine geriledi ve 

günü 1,3550 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah saatlerinde %1,34 

seviyesinde seyrediyor. 

▪ Dün 1,2135 – 1,2181 bandında işlem gören EURUSD paritesi, günü 1,2147 seviyesinden yatay kapattı. İki günlük 

yükselişini sonlandıran ons altın ise 1795 – 1815 bandında işlem görmesinin ardından günü 1804,8 seviyesinden 

sınırlı bir düşüşle tamamladı.  

▪ Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiği takip ediliyor. Fiyatlardaki kısa vadeli görünüm açısından 

önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan OPEC toplantısı önemli olacak. Petrol fiyatlarındaki görünüm ve OPEC 

toplantısına ilişkin beklentileri ele aldığımız analizimize Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

▪ ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,05 artışla 31.537,35 puana 

yükseldi. S&P 500 endeksi %0,13 artarak 3.881,37 puana çıkarken, Nasdaq %0,50 azalışla 13.465,20 puana indi. 

▪ Avrupa borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,42 azalarak 

411,32 puan seviyesine geriledi. Fransa’da CAC 40 endeksi %0,22’lik artışla 5.779,84 puana, İngiltere’de FTSE 100 

endeksi %0,21 değer kazanarak 6.625,94 puana yükseldi. Öte yandan Almanya’da DAX 30 endeksi %0,61 değer 

kaybederek 13.864,81 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,80 azalarak 22.939,38 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 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya 4Ç20 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı (Nihai) 10:00 %0,1 %0,1 

 
Almanya 4Ç20 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı (Nihai) 10:00 -%3,9 -%3,9 

 
ABD Ocak Ayı Yeni Konut Satışları 18:00 855K 842K 

 

Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi 

Sunumu 
18:00   

 
Fed YK Üyesi Brainard’ın Konuşması 18:30   

 
Fed YK Üyesi Clarida’nın Konuşması 21:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Fed Başkanı Powell tahvil alımlarının mevcut hızda devam edeceğini vurguladı 

Fed Başkanı Powell dün Yarı Yıllık Para Politikası Raporu’nu Senato Bankacılık Komitesi’nde sundu. Powell dün 

gerçekleştirdiği sunumunda genel olarak Fed’in ekonomiye verdiği parasal desteği azaltma noktasından oldukça uzak 

olduğunu vurguladı ve tahvil getirilerindeki yükselişin enflasyon korkularından ziyade ekonomiye yönelik iyimserliği yansıttığını 

ifade etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin büyük oranda sürdüğünü ifade 

eden Powell, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ekonomik aktivite daha normal ve olumlu seyretse dahi Fed’in önünde pandemi 

döneminde yapılan teşvikleri azaltması için çok zaman olduğu sinyalini verdi. Powell, faizlerin mevcut destekleyici hedef 

aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir 

ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi. Powell, bankanın hedeflerine 

yönelik ilerlemesine ilişkin değerlendirmeler ve tahvil alım hızındaki herhangi bir değişiklikten önce açık bir iletişim 

kuracaklarını ifade etti.  

• Koronavirüs salgınının başından bu yana destek ve istikrar sağlamak, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını 

sağlamak ve salgının hanehalkları, işletmeler ve topluluklar üzerindeki kalıcı etkilerini sınırlamak için güçlü adımlar 

attıklarını dile getiren Powell, “Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine ve yayılmasını kontrol etmek için 

alınan önlemlere bağlı olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.  

• Geçen yaz ekonomik faaliyette yaşanan keskin toparlanmanın ardından ivmenin önemli ölçüde yavaşladığına ve vaka 

sayılarının yeniden artmasıyla en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıfladığına işaret eden Powell, “Son haftalarda yeni 

vakalar ile hastaneye yatışların sayısı düşüyor ve devam eden aşılamalar bu yılın sonlarında daha normal koşullara 

dönüş için umut veriyor. Bununla birlikte ekonomik toparlanma düzensiz olmaya devam ediyor, tamamlanmaktan 

uzakta ve önündeki yol oldukça belirsiz.” dedi.  

• Powell, özellikle eğlence ve konaklama dahil olmak üzere insanların bir araya gelmesini gerektiren hizmet sektörlerine 

yönelik hanehalkı harcamalarının düşük kalmaya devam ettiğini, konut sektörünün ise tamamen toparlanmış durumda 

olduğunu, yatırım ve imalat üretiminin de arttığını bildirdi.  

• Genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki toparlanma hızının da yavaşladığına dikkati çeken Powell, 

iş gücü piyasasına katılımın özellikle salgın öncesi seviyelerin altında kaldığını dile getirdi. Powell, bahardan bu yana iş 

gücü piyasasında ilerleme kaydedilmesine rağmen milyonlarca Amerikalının işsiz kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. 

Salgının enflasyonu da önemli ölçüde etkilediğine işaret eden Powell, “İlkbahardaki büyük düşüşlerin ardından tüketici 

fiyatları geçen yılın geri kalanında kısmen toparlandı. Bununla birlikte salgından en olumsuz etkilenen bazı sektörler 

için fiyatlar özellikle zayıf kalmakta. Genel olarak 12 aylık bazda enflasyon, uzun vadeli %2 hedefimizin altında kalıyor.” 

açıklamasında bulundu.  

• Powell ayrıca, yeni mali destek paketinin neden olacağı veya ABD’de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısının 

artmasından kaynaklı bir talep artışının enflasyonu tırmandırabileceği yönünde son dönemde artan endişelere 

katılmadığı mesajını da verdi. ABD tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan ve hisse senedi endekslerinde düşüşlere 

neden olan artışa değinen Powell, bu durumu “sağlam ekonomik görünüme duyulan güven” olarak tanımladı.  

• Para politikasında geçen yıl bazı değişikliklere gittiklerine dikkati çeken Powell, uzun vadeli %2 enflasyon hedefini 

değiştirmediklerini, istihdam hedefiyle ilgili olarak ise maksimum istihdamın geniş ve kapsayıcı bir hedef olduğunu 

vurguladıklarını söyledi.  

• Fiyat istikrarı hedefiyle ilgili olarak zaman içinde ortalama %2 enflasyona ulaşmaya çalışacaklarını belirttiklerini dile 

getiren Powell, bunun enflasyonun %2'nin altına düştüğü dönemleri takiben uygun para politikasının bir süre için 

%2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceği anlamına geldiğini ifade etti.  

Powell’ın açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3840 seviyesinden %1,3470 seviyesine geriledi. ABD 10 

yıllık tahvil getirisi bu sabah saatlerinde %1,34 seviyesinde seyrediyor. Diğer yandan Powell’ın sunumunun ardından dolar 

endeksinin 90,26 seviyesinden 90,01 seviyesine gerilediği takip edildi. Dolar endeksi daha sonra 90 – 90,20 bandında 

dalgalandı. USDTRY paritesinde ise önemli bir hareketlilik görülmedi. Fed Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal 

Hizmet Komitesi’nde sunum yapacak.  
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4 Mart’taki OPEC toplantısı petrol fiyatlarındaki görünüm açısından önem arz ediyor 

Artan arz endişeleri ve piyasalarda ekonomik aktiviteye ilişkin iyileşen beklentiler çerçevesinde petrol fiyatlarındaki 

yükseliş eğilimi korunuyor. 4 Mart’ta gerçekleştirilecek olan OPEC+ toplantısı fiyatlardaki görünüm açısından önemli gündem 

maddeleri arasında yer alıyor. Üretim stratejisi tarafında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki görüş farklılıklarının devam ediyor 

olması nedeniyle önümüzdeki hafta Perşembe günü gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesinde fiyatlardaki volatilitenin artması 

beklenebilir. Suudi Arabistan üretim kesintileri programı konusunda daha yavaş ve temkinli bir değişim taraftarı iken, Rusya 

yükselen fiyatlar sonrasında üretim artışına gidilmesi gerekliliğini savunuyor, zira bu yıl içinde küresel ekonomilerde beklenen 

toparlanma ile beraber yılsonu itibariyle petrol talebinin, petrol arzının oldukça üzerinde bir yerde olacağı beklentileri öne 

çıkıyor. Bir önceki OPEC+ toplantısında da böyle bir anlaşmazlık yaşanmış ve toplantı sonrasında Suudi Arabistan’ın gönüllü ek 

1 milyon varil daha üretim kesintisi yapma kararı ile sonuçlanmıştı. Suudi Arabistan tarafından söz konusu üretim kesintisinin 

Şubat ve Mart aylarında yapılacağı belirtilmişti. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan toplantıya ilişkin ise Suudi Arabistan’ın 

Nisan ile beraber üretim miktarı konusunda ne yönde adım atacağı en önemli konulardan biri olacak. Mevcut noktada OPEC+ 

ülkeleri toplamda günlük 7 milyon varil üretim kesintisi ile çalışmaya devam ediyor (Küresel arzın %7’si)  

Kısa vadede mevcut fiyat seviyeleri, Suudi Arabistan’ın iki ay üretim kesintisi inisiyatifini alması ve aktiviteye ilişkin 

iyileşen beklentiler çerçevesinde petrol fiyatlarındaki yükseliş hızının durulması ve bir miktar geri çekilme yaşanması 

beklenebilir.  Ancak orta ve uzun vadede pandemi sonrası bekleyişlerin fiyatlamaları önemli yönde değiştirmeye devam 

edeceğini ve emtia ve dolayısıyla petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Yıl sonu Brent 

petrol tahminlerinde yukarı revizyonlar dikkat çekerken, kurum tahmininiz üzerinde de risklerin yukarı yönlü olduğunu 

belirtmek gerekir. Makro tahminlerimiz üzerindeki olası etkiler için aşağıdaki tabloya bakılabilir. 

  

 

Kısa vadeli teknik görünüme bakacak olursak: Brent petrol fiyatının varil başına 65$ üzerine yükseldiği, ham petrolün ise 

varil başına 62,5$ seviyesi üzerinde işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünümde Brent petrol için önümüzdeki döneme 

ilişkin 60$ - 70$ bandının öne çıktığını görüyoruz. Ancak daha kısa vadeli görünüm bize fiyatların 65$ üzerinde tutunmakta 

zorlanması durumunda kısa vadeli bir geri çekilme hareketinin gerçekleşebileceğinin sinyalini veriyor.  Ham petrolde ise teknik 

göstergeler önümüzdeki dönem ilişkin 57$ - 67$ bandını işaret ediyor. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında %1,26’lık değer kaybı ile en 

kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu ve olumsuz ayrıştığı görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün 

içinde 7,1163 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 7,1057 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 294,34 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %13,06 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,09 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 90,10 seviyesinde hareket ettiği 

takip ediliyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde karışık bir seyir izlenirken Türk lirasının ise dolar 

karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda olduğu gözlemleniyor. Teknik görünüme 

baktığımızda kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisine, yani kanal direncine denk gelen 7,13 seviyesinin yukarı yönlü hareketleri 

sınırlayabilecek önemli bir direnç seviyesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. USDTRY paritesinin 7,13 seviyesini aşamaması 

durumunda aşağı yönlü bir geri çekilme hareketi gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler USDTRY paritesinin 

bugün içerisinde 7 – 7,13 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, 7,13 seviyesini aşılması 

durumunda kurdaki yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini belirtmemizde fayda var.    

Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya 4Ç20 GSYİH büyüme verileri, ABD 

Ocak Ayı Yeni Konut Satışları, bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal 

Hizmetler Komitesi Sunumu takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün kayıplarının bir kısmını telafi eden ve gün içerisinde 90,26 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, son üç günlük 

düşüşünün ardından günü 90,16 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Dolar endeksinin toparlanma çabaları 

paralelinde EURUSD paritesindeki yukarı yönlü eğilimin durulduğu takip edildi. Dün 1,2135 – 1,2181 bandında işlem gören 

EURUSD paritesi, günü 1,2147 seviyesinden yatay kapattı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2148 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 90,10 seviyesinde hareket 

ettiğini görmekteyiz. Teknik görünümü incelediğimizde EURUSD paritesinde 1,2180 seviyesinin kısa vadeli önemli bir direnç 

seviyesi olduğunu görmekteyiz. EURUSD paritesinin kısa vadeli grafiklerinde aşırı alıma işaret eden göstergeler, paritenin 

1,2180 direncini aşamaması durumunda yükseliş eğiliminin güç kaybedebileceğini ve paritenin kazançlarının bir kısmını 

silebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile EURUSD paritesinin 1,2180 direncini aşamaması durumunda 1,21 seviyesi altına doğru 

bir geri çekilme hareketi gerçekleştirmesi söz konusu olabilir. Teknik göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,21 – 1,2180 

bandında işlem görebileceğini işaret ediyor. 

Bugün yurt dışında Almanya 4Ç20 GSYİH büyüme verileri, ABD Ocak Ayı Yeni Konut Satışları, bölgesel Fed Başkanlarının 

konuşmaları ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Sunumu takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dün kayıplarının bir kısmını telafi eden ve gün içerisinde 90,26 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, son üç günlük 

düşüşünün ardından günü 90,16 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Fed Powell’ın açıklamalarının ardından %1,3840 

seviyesinden %1,3470 seviyesine gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise günü 1,3550 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. 

ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah saatlerinde %1,34 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksindeki toparlanma çabaları ve yüksek 

seviyelerdeki seyrini ABD 10 yıllık tahvil faizi ile birlikte iki günlük yükselişini sonlandıran ons altın ise 1795 – 1815 bandında işlem 

görmesinin ardından günü 1804,8 seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1809 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünümü incelediğimizde ons altında hafta 

başından bu yana etkili olan yükseliş eğiliminin güç kaybetmeye başladığını takip ediyoruz. Teknik göstergeler ons altının kısa 

vadede 1820 direncini aşmakta başarısız olabileceğinin ve yükseliş eğiliminin durulabileceğinin sinyalini veriyor. Kısa vadeli 

göstergeler ve oluşan fiyat formasyonlarının ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 1800 – 1820 

bandında işlem görebileceği görüşündeyiz.   

Bugün yurt dışında Almanya 4Ç20 GSYİH büyüme verileri, ABD Ocak Ayı Yeni Konut Satışları, bölgesel Fed Başkanlarının 

konuşmaları ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Sunumu takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.881 %0,1 -%1,3 %1,0 %13,1 %3,3

DAX 13.865 -%0,6 -%1,4 -%0,1 %6,1 %1,1

FTSE 6.626 %0,2 -%1,8 -%1,0 %8,5 %2,6

Nikkei 30.156 -%0,9 -%2,0 %4,3 %30,3 %8,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.518 -%2,1 -%1,6 -%1,6 %36,9 %2,8

Çin 3.636 -%1,6 -%2,1 -%0,7 %5,7 %3,1

Hindistan 49.751 %0,4 -%3,4 %2,2 %28,8 %4,6

Endonezya 6.273 -%0,2 %0,5 -%0,7 %18,6 %4,7

Rusya 3.434 -%0,4 -%1,8 %1,5 %14,6 %4,4

Brezilya 115.228 %2,3 -%3,5 -%1,8 %12,6 -%3,2

Meksika 45.268 %0,7 %1,3 %1,3 %19,0 %2,7

Güney Afrika 65.922 -%2,1 -%1,9 %3,0 %16,4 %11,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%1,4 %7,7 %5,5 %2,5 %1,6

EM VIX 27 %4,4 %17,7 -%0,7 %24,4 %8,1

MOVE 62 %3,3 a.d. %44,9 %38,3 %27,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,1083 %1,3 %1,8 -%4,2 -%2,8 -%4,5

Brezilya 5,4415 -%0,3 a.d. -%0,5 -%3,2 %4,7

Güney Afrika 14,5437 -%0,9 -%0,8 -%4,0 -%15,2 -%1,0

Çin 6,4668 %0,0 a.d. -%0,2 -%6,5 -%0,9

Hindistan 72,47 %0,0 -%0,3 -%0,7 -%3,2 -%0,8

Endonezya 14093 -%0,2 %1,2 %0,4 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,1 0,0 -0,1 -0,2 a.d. 0,2

Brezilya %8,2 0,0 a.d. 0,2 1,0 -2,0

Hindistan %6,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3

Endonezya %6,6 -0,1 0,3 0,3 a.d. a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 0,06 0,17 -0,05 -1,11 0,32

Brezilya %3,7 -0,10 0,21 0,16 0,08 0,53

Güney Afrika %4,8 -0,01 0,38 0,34 -0,34 a.d.

Endonezya %2,5 0,06 0,30 0,38 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65,37 %0,2 %3,2 %18,0 %47,4 %26,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,67 %0,3 %2,7 %18,0 %45,7 %27,1

Altın - USD / oz 1804,4 -%0,1 %0,4 -%2,8 -%6,7 -%4,8

Gümüş - USD / t oz. 27,688 -%1,4 %1,3 %8,3 %3,6 %4,8

Commodity Bureau Index 486,89 %0,6 %2,3 %6,7 %26,0 %9,7

* 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 Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nitelikte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Şubat 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 10 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


