RİSK UYARISI
Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. (Saxo Capital Markets) tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile
gerçekleştirilen işlemler, sadece kar değil zarar ile de sonuçlanabilir. Özellikle, yabancı para birimleri, türev
ürünler ve emtialar gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kaldıraçlı ürünler ile yapılan işlemler, son derece
spekülatif olabilir ve gerek zararlar gerekse karlarda şiddetli ve hızlı dalgalanmalar görülebilir. Saxo Capital
Markets’a ait web sitesinde verilen bilgiler genel nitelikte olup, sitede müşteriler ve diğer üçüncü şahısların
alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi bulunmayabilir.
Spekülatif işlemler her yatırımcıya uygun değildir.
Saxo Capital Markets’ın veya üçüncü tarafların web sitelerinde, pazarlama malzemeleri, haber bültenleri,
bireysel e-posta mesajları ve mektuplar, konferanslar, kişisel konuşmalar veya diğer her türlü yazılı veya sözlü
iletişimde (“Yayınlar”) , şayet varsa, belirli bir ürün veya hizmet ile ilgili risklerden bahsedilmesi, söz konusu
ürün veya hizmet ile ilgili tüm risklere dair kapsamlı bir açıklama veya bunların tam bir tarifi şeklinde
yorumlanamaz ve yorumlanmamalıdır . Saxo Capital Markets sunduğu ürün ve hizmetler ile işlem yapmayı
değerlendirenlere, söz konusu ürünlerin ilgilinin risk ve getiri tercihleriyle uyumlu olmasını tavsiye eder.
Tavsiyede bulunmama
Saxo Capital Markets, hiçbir Yayın’ında belirli bir alıcının yatırım amaçlarını, özel yatırım hedeflerini, mali
durumunu ve spesifik ihtiyaç ve taleplerini dikkate almaz. Dolayısıyla, Saxo Capital Markets tarafından
hazırlanan tüm Yayınlar, aksi spesifik olarak belirtilmediği sürece, sadece bilgi verme ve/veya pazarlama
amacıyla hazırlanmış olup:
•
•
•

ticari, finansal, yatırım, korunma, yasal, düzenleme, vergi veya muhasebe önerisi,
bir tavsiye veya işlem fikri, veya
belirli bir şekilde hareket etme, yatırım yapma veya yatırımdan çıkmaya yönelik başka türlü bir teşvik

(topluca “Tavsiye”) şeklinde yorumlanmamalıdır.
Saxo Capital Markets, algılanan bir Tavsiye’ye dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın yol açtığı hiçbir
kayıptan sorumlu değildir.
Saxo Capital Markets’a ait Yayınlar’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. 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 dayanmaktadır. 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 taahhüt veya garanti vermeme
Yayınlar‘da yer verilen, Saxo Capital Markets veya herhangi bir çalışanı ve temsilcisine ait her türlü bulgu,
değerlendirme, analiz, tahmin, görüş ve diğer bilgiler (topluca, “Bilgiler”), sadece bilgi vermek ve/veya
pazarlama amacıyla sunulmaktadır.
Saxo Capital Markets, güvenilir kaynaklardan bilgi elde etmek için her türlü makul çabayı gösterse de, tüm
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Yayınlar hiçbir taahhüt veya garanti (açık veya zımni) olmaksızın, “olduğu gibi” sunulur ve Saxo Capital
Markets, herhangi bir Yayın’ın belirli bir kullanıcı için tam, doğru, uygun ve uygulanabilir olmamasından ötürü
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Saxo Capital Markets, bilhassa;
•
•
•

herhangi bir piyasa fiyatının doğruluğu,
piyasa fiyatlarının sunulmasında herhangi bir gecikme, yanlışlık, hata, kesilme veya ihmal meydana
gelmesi,
piyasa fiyatlarının verilmesindeki herhangi bir devamsızlık

hususlarında herhangi bir abone, müşteri, ortak, tedarikçi, sözleşme tarafı ve diğer alıcılara karşı herhangi bir
sorumluluk kabul etmez:
Saxo Capital Markets’a ait Yayınlar, yayımlandıktan sonra güncellenmemektedir ve değişen koşullardan ötürü,
Bilgiler’in niteliğine göre saniyelerden dakikalara, günlere, haftalara ve aylara kadar değişebilecek bir sürenin
ardından doğruluğunu yitirmesi, hatta yanıltıcı hale gelmesi muhtemeldir. Saxo Capital Markets, hiçbir alıcıya
bir Yayın’ın güncelliğini yitirmesine karşı garanti vermez ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Bir Yayın’ın güncelliğini yitirmesi halinde, Saxo Capital Markets’ın:
•
•
•

Yayın’ı güncellemek,
Yayın’ın alıcılarını bilgilendirmek, veya
başka herhangi bir işlem gerçekleştirmek,

gibi hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Her türlü Yayın yazarın kişisel görüşlerini temsil etmekte olup Saxo Capital Markets’nin görüşlerini
yansıtmayabilir. Saxo Capital Markets, sunulan herhangi bir Yayın veya Bilgi’yi sadece kendi takdirine bağlı
olarak, hiçbir haber vermeksizin (önceden veya sonradan) herhangi bir zamanda geri çekme veya değiştirme
hakkını saklı tutar.
İnternet Üzerinde İşlem Yapmanın Riskleri
İnternet tabanlı bir işlem platformunun kullanımı, beraberinde donanım, yazılım ve internet bağlantısındaki
arızaları içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, riskleri de getirir. Saxo Capital Markets sinyal gücünü, bu
sinyallerin alınmasını veya internet trafiğinin yönlendirilmesi, sahip olduğunuz ekipmanların konfigürasyonu
veya bunların bağlantısının güvenilirliği üzerinde kontrole sahip olmadığından, internet üzerinde işlem
yapılması sırasında iletişimde meydana gelebilecek arızalar, bozulmalar veya gecikmelerden sorumlu
tutulamaz. Saxo Capital Markets, sistem arızaları ihtimalini asgari düzeye indirmek amacıyla yedek sistemler ve
beklenmedik durum planlarından yararlanmakta olup telefon üzerinden de işlem yapılabilmektedir.
Web sitesinin kullanımı
Saxo Capital Markets’a ait web sitelerinin her türlü kullanımı, Saxo Capital Markets’in “Telif Hakkı”
hükümlerine tabi olup, bu işbu sorumluluk reddinin ayrılmaz birer parçası olarak yorumlanır.
Saxo Capital Markets, herhangi bir kişi veya kuruluşun Saxo Capital Markets web sitesine erişiminden veya
erişememesinden kaynaklanan hiçbir zarar veya hasardan sorumlu olmaz. Bu kısıtlama, bilgisayar ekipmanları
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ve bilgisayar sistemlerinde virüs, kötü amaçlı yazılımlar ve diğer herhangi bir zararlı bilgisayar kodunun neden
olduğu her türlü zararı içermekte olup bununla sınırlı değildir.
Saxo Capital Markets’a ait bir web sitesinin dikkate alınması bir müşteri ilişkisi meydana getirmez ve bir kişi
veya kuruluşun Saxo Capital Markets’a ait bir web sitesini dikkate alması, Saxo Capital Markets açısından söz
konusu kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir ödev veya sorumluluk ya da yükümlülük doğurmaz.
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