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ABD SEÇİMLERİ
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ABD Seçimleri Hakkında
• 2020 yılı finansal piyasalar açısından en önemli gelişmelerin başında ABD’de yapılacak başkanlık

seçimleri gelmekteydi.

• Şubat ayından itibaren tüm dünyada etkisini arttıran koronavirüs salgını sonrası piyasalarda endişeler

giderek artmış ve Mayıs ayı itibariyle ekonomilerin durması ile global büyüme endişeleri artmıştı.

• Haziran ayında ekonomilerin tekrar açılması ve piyasaların tedirginliğin bir miktar azalması sonrası yılın

kalanında piyasaların fiyatlamaları için artık ABD Seçimleri daha da etkisini gösterecektir.

• ABD’deki başkanlık seçimleri Cumhuriyetçi Parti’den mevcut Başkan Donald Trump bir kez daha aday

gösterilirken Demokrat Parti’de ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden partinin başkan adaylığını üstlendi.
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SEÇİMLER VE ABD EKONOMİSİ
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ABD Ekonomisine Seçim Dopingi
• Yaklaşan ABD seçimleri yılın kalanında finansal piyasalar ve ABD ekonomisi için önemli bir tema

olacaktır. Normal şartlarda ekonomi seçim yıllarında olumlu gelişmeler göstermekle birlikte bu seçim yılı

diğer seçim yıllarına benzemeyecek.

• Tarihsel olarak baktığımızda seçim yıllarında ABD ekonomilerinde bir hızlanma görülmekte olup bu sefer

koşullar çok daha farklı.

• 1992’den bu yana incelediğimizde ABD ekonomisinin yıllık ortalama büyümesi %2,38 seviyesinde iken

seçimden öncesi bu oran %2,72 olarak gerçekleşmektedir. Seçim sonrası yıllarda ise büyüme oranın

%2,29 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

• Yani ABD ekonomisi seçim yıllarında potansiyel büyümesinden %0,35 daha iyi performans

göstermektedir.
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«BU SEFER ÇOK FARKLI»
• Seçim dönemlerinde görülen ABD ekonomisinin hız

kazandığından bahsettik fakat bu seçim dönemleri ABD

ekonomisi ve finansal piyasalar açısından diğer yıllara

benzemeyecek.

• Adayların seçim sloganları henüz netleşmedi ama

finansal piyasalar çoktan sloganını attı : «BU SEFER

ÇOK FARKLI»

• Bu farklılığa neden olabilecek pek çok değişken olmakla birlikte öne çıkan 3 sebep şunlardır :

1. Önden Yüklemeli Maliye Politikası

2. Senatodaki Dağılım

3. Pandeminin Ekonomi ve Piyasalara Etkisi
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1. Maliye Politikası
• ABD Başkanı Donald Trump 2018 ve 2019’da hem vergi kesintileri hem de artan hükümet harcamaları ile

başkanlığının ikinci ve üçüncü yılında önden yüklemeli bir maliye politikası benimsemesiydi.

• ABD ekonomisinin büyüme oranlarına %0,5 - %1 arasında puan ekleyen bu adımlar ABD ekonomisinin

zaten potansiyel üstü büyüdüğü bu dönemlere denk geldi. Dolayısıyla politikalar mali dengenin olağan

döngüsel doğası ile çelişmekteydi.

• 1990 yılından itibaren ABD’de Bütçe Açığı/GSYİH oranı -%3,04 iken bu oran Donald Trump’ın başkanlık

döneminin ikinci ve üçüncü yılı olan 2018 ve 2019’da bu oran ortalama -%4,13 seviyesinde

gerçekleşmiştir. Öyle ki ortalamanın içerisinde 2008 finansal krizi ile ortaya çıkan bütçe açığının rekor

seviyelere yükseldiği dönem de bulunmaktadır.
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1. Maliye Politikası
• Trump sonrası dönemi incelerken pandeminin etkisini arttırdığı ve ekonomilerde kapanmanın yaşandığı

2020 yılı ikinci çeyrek verisini bu ortalama dahil etmemiş olup 1990 yılından itibaren bütçe dengesine ait

grafik aşağıdaki gibidir :

• Pandemi ile reel sektöre ve hane halkına verilen destekler ile de ABD’de bütçe açığı tüm zamanların en

yüksek seviyesine gelmiştir.

• 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının haziran ayında federal hükümetin

bütçe açığı, 864 milyar dolara yükseldi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 8,4 milyar dolarlık bütçe

açığı vermişti.

• Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 223 artarak 1,1 trilyon dolara

yükselirken, gelirleri yüzde 28 azalışla 240,8 milyar dolara geriledi.
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2. Senatodaki Koltuk Dağılımı
• ABD Temsilciler Meclisi; 2018’e göre daha bölünmüş durumda ve mecliste Demokratların (Biden)

çoğunluğu ele geçirmiş olması önemli mali teşviklerin desteklenmesi açısında Trump açısından bir risk

oluşturmaktadır.

• Öyle ki son günlerde ABD’de görüşülmeye başlanan ekonomilere ikinci destek paketi tutarında hükümet 3

trilyon dolarlık bir destek paketi isterken senatoda çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar tutarın 1

trilyon dolar olma konusunda ısrarcı. Ayrıca destek paketinin harcama alanları da iki taraf arasında

anlaşmazlığın artmasına neden oluyor.

• 2018’deki ara seçim sonuçları aşağıdaki gibidir :

Kaynak : BBC
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3. Covid 19 Pandemisi 

• ABD hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik

paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon dolar olup son günlerde yeni destek paketi üzerinde

görüşmelere başlanmıştır.

• Ülkede normalleşme kapsamında ekonomik faaliyete dönülmesinin ardından özellikle Teksas, Florida ve

California gibi eyaletlerde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte, yeni bir kurtarma paketi daha

gündemde.

• ABD’de ilk nakit destek paketi yardımlarının harcanıp bitmesi ile özel tüketim yine duraksadı. ABD

alışveriş merkezlerinde trafik Haziran sonundan itibaren %3 geriledi.

• Ayrıca salgın döneminde işsiz kalanlar, ekonomik kaybı gidermek amacıyla yürürlüğe konulan plan

kapsamında, her eyalet yönetimi tarafından belirlenen maddi destek dışında federal hükümetten haftada

600 dolarlık ödeme alıyor. Bu ödemeler 25 Temmuz’da sona erecek.
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3.Covid 19 Pandemisi
• ABD’de 1990 yılından bu yana işsizlik oranına baktığımızda tarihin 2020 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik

oranı %13,03 ile tarihi zirvesine geldi. Bu oran 2008 krizinde %9,93 seviyesindeydi. Nisan 2020’de %14,7

seviyesinde olan işsizlik 1948’den bu yana en yüksek işsizlik rakamıydı.

• ABD Merkez Bankası FED bu yıl içinde işsizliğin %20 seviyelerine kadar yükselebileceğini ve yıl sonunda

%8-10 seviyelerinde bir işsizlik beklediğini belirtti.

• Ayrıca ikincil dalga ile birlikte artan endişelerin de etkisiyle 23 Temmuz haftasında haftalık işsizlik maaşı

başvuruları tekrar yükselişe geçti.
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3.Covid 19 Pandemisi

• Tüketici harcamalarının toparlanmakta zorlandığı işsizliğin rekor seviyeye çıktığı ekonomide destek paketli toparlanma

çabaları var fakat daha önceden de belirttiğimiz gibi temsilciler meclisi bunun önünde en büyük engel.

• ABD Merkez Bankası FED’de toparlanmanın uzun yıllar alabileceğini her seferinde belirtmekle birlikte ekonominin bu yıl

içerisinde %4,5 ile %5 arasında bir daralma yaşayacağını ve bunun tarihi bir daralma olacağını söyledi.

• FED’in ABD ekonomisine dair beklentileri aşağıdaki tablodaki gibi olup koyu renk FED’in en yüksek tahminin ; açık renk

ise en düşük tahminlerini oluşturmaktadır.

Büyüme İşsizlik Enflasyon

Yüksek Düşük
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SEÇİMLER VE FİNANSAL PİYASALAR
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler

• Bu sayfadan itibaren ABD’de 2004, 2008, 2012 ve 2012 yıllarında seçim dönemlerinde bazı finansal

enstrümanlarının değişimlerini ele alacağız.

• Grafik ve tablolar ile izleyeceğimiz bu değişimlerde ; grafiklerde finansal enstrümanlarının seçim dönemleri

işaretlenmiş olup seçim yılları boyunca bu enstrümanların yaşadığı değişime ve seçimi kazanan taraflara

(Demokratlar veya Cumhuriyetçiler) yer verdik.

• Ayrıca Tablolar’da finansal enstrümanların seçim öncesi dönemlerde (1 ay, 3 ay ve 6 ay) ve seçim sonrası

dönemlerde (1 ay, 3 ay ve 6 ay) ne kadar değer kazanıp/kaybettiklerini de görebilirsiniz.

• Son olarak 2020 yılı ABD seçimlerini Cumhuriyetçiler veya Demokratların kazanması durumunda geçmiş

dönemlerde kazanan tarafların enstrüman değişimlerine belirli bir ağırlık vererek bir senaryo oluşturduk.

• Daha önceki sayfalarda da bahsettiğimiz gibi bu seçim diğer seçimlerden çok farklı bir finansal ortam ve

şartlarda gelişecek olup tüm bu analizler ve senaryolar geçmiş dönem analizlerine dayalı olarak yapılmış

olup bu seçim dönemi için geçerli olmayabilir.
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
• ABD’de 2004, 2008, 2012 ve 2012 yıllarında seçim dönemlerinde finansal enstürümanların değişimlerini ele aldığımızda ;

VİX Korku Endeksi:

• Vix Endeksi finansal piyasalarda korku endeksi olarak bilinmekte olup piyasaların tedirginliğini ölçen bir endekstir. Vix endeksi 30’un üzerinde

ise volitalite yüksek yani belirsizlikler çoktur. Endeks 20’nin altındaysa risk oldukça düşüktür, dalgalanmalar azdır. Korku endeksinde 20-30

arasındaki değerler normal değerler olarak kabul edilmiştir.

• Vix Endeksi ABD’de seçim dönemlerinde yönünü yukarı yönlü çevirmiş olup seçimden sonraki dönemlerde ise yönü aşağıya gelmiştir.

• Endeks Cumhuriyetçilerin kazandığı 2004 ve 2016 seçimlerine baktığımızda son 1 ayda ortalama %24 artış gösterirken Demokratların

kazandığı 2008 ve 2012 seçimlerinde ise %35’lik bir artış göstermiştir.

• Endeks 2004 ve 2016 seçimlerinden sonra bir ay içerisinde ortalama %19 gerilerken 2008 ve 2012 seçimlerinden bir ay sonra ise ortalama

%11 gerilemiştir.

• Yani piyasalardaki korku Demokratların kazandığı dönemde daha fazla artarken korku da demokratların zaferlerinden sonra daha yavaş

gerilemiştir.

Cumhuriyetçi CumhuriyetçiDemokrat Demokrat

Kaynak : Bloomberg Terminal
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
ABD 10 yıllık Tahvil Verimi

• ABD 10 yıllık Devlet Tahvili verimi seçim dönemlerinde değişkenlik göstermektedir.

• 2004 yılında Cumhuriyetçilerin zaferi ile sonuçlanan seçim öncesi sert gerilen verimler, seçim sonrası artış göstermiştir. 2016 yılında ise

Trump’ın zaferi öncesi artış gösteren verim, seçim sonrası artışına devam etmiştir.

• 2008 ve 2012 yıllarında yılında Demokratların zaferi ile sonuçlanan seçim öncesi de ABD 10 yıllık verimlerinde artış olduktan sonra seçim

sonrası gerileme görülmüştür.

Cumhuriyetçi CumhuriyetçiDemokrat Demokrat

Kaynak : Bloomberg Terminal
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
Dolar Endeksi

• Dolar Endeksi, Demoratların seçiminden önce güçlenirken seçim sonrası da artışına devam etmiştir.

• 2004’de ise Cumhuriyetçilerin zaferi dolar endeksinin zayıflamasına yol açmış fakat 2016’de endeks yükselmiştir.

Cumhuriyetçi CumhuriyetçiDemokrat Demokrat

Kaynak : Bloomberg Terminal
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
Nasdaq 100

• ABD’de hisse senedi piyasalarına baktığımzda piyasalar Cumhuriyetçilerin seçim kazandığı dönemler

öncesi ve sonrası yükseliş gösterirken Demokratların seçim kazandığı dönemlerde ise düşüş kaydetmiştir.

Cumhuriyetçi CumhuriyetçiDemokrat Demokrat

Kaynak : Bloomberg Terminal
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
Ons Altın (XAU)

• Ons altın fiyatlarındaki değişim için seçimlerde net bir ayrışma karşımıza çıkmamaktadır. Altın ABD seçimlerinden mutlaka etkilenmekle

beraber daha çok global ekonomik konjonktür üzerinden kendine yön bulmuştur.

Cumhuriyetçi

Cumhuriyetçi

Demokrat

Demokrat

Kaynak : Bloomberg Terminal
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
Brent Petrol

• Brent Petrol 2004 yılında Cumhuriyetçilerin seçim kazandığı yılda seçim öncesi artış gösterirken seçim sonrası düşüş göstermiştir. 2008 kriz

yılını dışarıda bırakırsak 2012 yılında Demokratların kazandığı seçimde ise brent petrol seçim öncesi düşerken seçim sonrası artış

göstermiştir. 2016 yılında Trump’ın zaferi öncesi 3 aylık periyotta artış gösteren Brent Petrol seçimden sonra da artışını sürdürmüştür. Petrol

fiyatları Cumhuriyetçilerin zaferi ile sonuçlanan seçimler sonrası yönün yukarı olduğunu görmekteyiz.

Cumhuriyetçi Cumhuriyetçi
Demokrat

Demokrat

Kaynak : Bloomberg Terminal
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi

Demokratların zaferi ile sonuçlanan 2008 ve 2012 yıllarında seçim öncesi gerileyen MSCI GOÜ Endeksi, seçim sonrası artış kaydetmiştir .

Cumhuriyetçilerin zaferi ile sonuçlanan 2004 ve 2016 yıllarında ise endekste hem seçim öncesi hem seçim sonrası yükselişler görülmüştür.

Gelişmekte olan ülkeler açısından Cumhuriyetçilerin zaferi daha olumlu bir gelişme olarak net bir biçimde karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak : Bloomberg Terminal

Cumhuriyetçi

Cumhuriyetçi
Demokrat Demokrat
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler

BİST 100

Yurt içi piyasalarda BİST 100 endeksinde ise 2008 seçimini finansal kriz seçimi olması dolayısıyla dışarıda bırakırsak genel anlamda yön hem

seçim öncesi hem seçim sonrası dönemlerde yön yukarıdır.

Kaynak : Bloomberg Terminal

Cumhuriyetçi CumhuriyetçiDemokrat Demokrat
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
USDTRY

TL 2004 seçimlerinde değer kaybederken 2008 finansal krizi göz önüne alındığında 2008’de değer kaybı sert görülmüştür. 2012 seçimlerinde TL

açısından yataya yakın bir seyir izlenirken 2016 seçimleri öncesi TL’de görülen sert değer kaybı seçim sonrası kayıp hızını azaltmıştır.

Kaynak : Bloomberg Terminal

Cumhuriyetçi
Cumhuriyetçi

Demokrat
Demokrat
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ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler

0

1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 6 Ay

Vix Endeksi 21,96% 6,20% -5,35% -18,62% -21,20% -5,90%

ABD 10 yıllık -2,45% -10,08% -10,37% 8,23% 2,73% 4,57%

Dolar Endeksi -2,80% -5,61% -6,16% -3,64% -1,54% -0,57%

EURUSD 2,81% 6,35% 6,69% 4,00% 1,97% 0,71%

USDTRY -2,13% 0,20% 3,63% -2,69% -9,23% -5,41%

Nasdaq 100 5,24% 6,16% 6,09% 5,70% 2,21% -4,43%

MSCI GOÜ Endeksi 2,18% 12,08% 7,47% 9,21% 14,34% 12,17%

Bist 100 4,31% 18,16% 27,06% -1,81% 19,35% 3,02%

XAU 2,43% 9,50% 10,58% 5,22% -1,38% 1,48%

Brent 5,61% 22,36% 42,05% -7,08% -6,25% 4,31%

Seçim Sonrası

2004 Cumhuriyetçi

Seçim Öncesi

1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 6 Ay

Vix Endeksi 52,04% 161,07% 188,07% -7,70% -25,13% -39,05%

ABD 10 yıllık 3,98% 0,41% 6,44% -26,47% -28,26% -21,51%

Dolar Endeksi 7,78% 16,94% 18,10% 1,03% 0,23% -0,95%

EURUSD -9,73% -18,40% -18,48% -0,27% 0,39% 3,90%

USDTRY 20,75% 32,65% 20,79% 1,45% 6,74% 3,81%

Nasdaq 100 -16,30% -27,82% -30,40% -11,17% -11,58% 4,46%

MSCI GOÜ Endeksi -27,50% -45,24% -52,12% -7,63% -7,18% 16,16%

Bist 100 -22,80% -34,05% -35,97% -7,61% -6,82% 13,72%

XAU -16,89% -20,79% -16,89% 12,79% 28,17% 22,47%

Brent -33,46% -47,31% -41,34% -18,11% -29,76% -22,23%

2008 Demokrat

Seçim Öncesi Seçim Sonrası

1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 6 Ay

Vix Endeksi 18,25% -1,74% 8,45% -14,68% -23,23% -27,31%

ABD 10 yıllık 3,74% 15,24% -11,72% -4,78% 17,18% -1,24%

Dolar Endeksi -0,02% -3,29% 1,45% 0,29% -0,89% 2,29%

EURUSD 0,78% 5,32% -2,13% 0,20% 4,78% 1,61%

USDTRY -0,16% -0,08% 2,06% -0,35% -1,94% -0,03%

Nasdaq 100 -5,40% 0,20% -2,78% 1,13% 3,16% 9,05%

MSCI GOÜ Endeksi -0,73% 4,50% -2,99% 1,18% 7,40% 4,43%

Bist 100 9,24% 12,87% 20,86% 0,73% 8,62% 18,64%

XAU -2,86% 6,62% 3,38% -0,33% -3,32% -14,15%

Brent -3,28% 3,60% -9,01% 2,33% 6,30% -5,82%

2012 Demokrat

Seçim Öncesi Seçim Sonrası
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ABD Seçimlerine Dair Senaryolar
• Aşağıdaki tabloda ise bu 4 seçim döneminde Cumhuriyetçiler ve Demokratların zaferleri öncesi ve sonrası

oluşan değişimlerin ağırlıklandırılarak oluşturulan senaryoları görmektesiniz :

1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 6 Ay

Vix Endeksi 32,54% 63,12% 58,26% -15,92% -25,14% -27,19%

ABD 10 yıllık 5,09% 6,36% -2,11% 2,77% 4,15% 2,12%

Dolar Endeksi 2,43% 3,98% 5,46% 0,18% -0,16% -0,04%

EURUSD -2,69% -3,60% -5,00% 0,06% 0,69% 1,31%

USDTRY 6,52% 10,91% 10,74% 2,92% 5,65% 3,96%

Nasdaq 100 -4,32% -6,02% -4,39% -1,47% -0,52% 5,80%

MSCI GOÜ Endeksi -7,61% -8,41% -11,38% -0,81% 3,02% 11,36%

Bist 100 -3,82% -2,23% -2,97% -4,49% 7,58% 13,04%

XAU -5,50% -4,35% -1,93% 2,91% 6,14% 5,54%

Brent -9,15% -3,00% -0,58% -5,98% -5,58% -3,83%

1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 6 Ay

Vix Endeksi 36,53% 85,01% 96,90% -12,30% -24,62% -31,97%

ABD 10 yıllık 4,28% 6,35% -1,25% -10,94% -5,34% -8,23%

Dolar Endeksi 3,92% 7,23% 9,45% 0,55% -0,20% 0,22%

EURUSD -4,58% -7,14% -9,63% -0,04% 1,66% 2,42%

USDTRY 10,43% 16,67% 12,44% 1,46% 4,06% 2,84%

Nasdaq 100 -9,40% -13,08% -14,36% -4,65% -3,96% 6,13%

MSCI GOÜ Endeksi -13,73% -19,70% -25,44% -3,01% 0,11% 11,43%

Bist 100 -7,93% -10,93% -9,82% -4,34% 2,10% 14,81%

XAU -9,35% -8,00% -6,50% 6,00% 12,43% 7,06%

Brent -17,31% -18,96% -19,14% -8,62% -12,08% -11,72%

2020 Biden

SENARYO

Seçim Öncesi Seçim Sonrası

Seçim Öncesi Seçim Sonrası

2020 Trump 



01.06.2020

ABD Seçimleri Ve Finansal Değişimler
• Senaryolarımıza göre ; ABD seçimleri öncesi

• VİX endeksinde artış sonrasında ise azalış görülmektedir.

• ABD 10 yıllık tahviline ise Demokratların zaferi ile talep artmıştır.

• Dolar endeksi seçim dönemlerinden önce güçlenirken seçim sonrası yatay bir seyirdedir.

• EUR seçim öncesi dönemlerde USD karşısında değer kaybederken seçim sonrası dönemlerde ters yönde

yataya yakın hareket görülmüştür.

• TL ise her iki seçim senaryosunda da değer kaybetse de Demokratların zaferi sonrası kayıplar daha

serttir.

• ABD hisse piyasaları ve Gelişmekte olan Ülkelere para akışı ise Cumhuriyetçilerin zaferinden daha olumlu

etkilenirken Demokratların seçim zaferleri piyasaları tedirgin etmiştir.

• Altın ise seçim dönemlerine yakın düşüş göstermekle birlikte demokratların zaferi ile güç kazanmaktadır.

• Petrol fiyatları her iki tarafın kazanmasına rağmen düşüş Demokratların zaferi ile sert şekilde devam

ederken Cumhuriyetçilerin zaferi sonrası düşüş azalmıştır.

TÜM SEÇİM DÖNEMLERİ KENDİNE ÖZGÜ EKONOMİK KONJOKTÜR İÇERİSİNDE OLUŞTUĞUNDAN

YAPILAN ANALİZ GENEL BİR ANALİZDİR. DAHA ÖNCE DE BELİRTTİĞİMİZ ÜZERE «BU SEFER

HERŞEY ÇOK DAHA FARKLI»



YASAL ÇEKİNCE

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 
danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer 
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. tarafından genel 
bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede 
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da 
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi 
vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını 
destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi 
ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya 
çıkabilecek zararlardan Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber 
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile 
ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.




