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Yatırım rehberiniz Trader, Dünya'nın önde gelen şirket ve kuruluşlarınca kullanılan, emtia borsalarına ait
analiz, yorum ve değerlendirmeler yanında ürün piyasalarındaki temel gelişmeleri sizin için izleyen web
tabanlı bir hizmettir. Bu hizmeti; piyasaların dinamiklerini izlemek ve yönünü tayin etmek için stratejik bir
araç olarak kullanabilir, daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'nın hububat piyasasına dair; ülke
bazında spot fiyat gelişmelerini, ticari transaksiyonları haftalık olarak takip edebileceğiniz bu hizmet ile
ayrıca, Chicago borsası Karadeniz buğday kontratı ile ilgili analiz ve değerlendirmelere de ulaşabilir,
bölgenin buğday ve soya fasulyesi pazarlarına yönelik dinamikleri kazanca dönüştürebilirsiniz.

Globalleşen piyasada yatırımınızı etkileyebilecek bir çok unsur vardır. Issue Monitor ile; gıda, tarım ve
enerji sektöründe olup bitenleri, ticari ve iktisadi gelişmeleri, düzenleme değişiklikliklerini yorumları ile
birlikte yakından takip edebilir; global dinamiklerin fırsatlarından yararlanarak, tehditlerinden
kaçınabilir; proaktif kararlar alıp, stratejilerinizi şekillendirebilirsiniz.

Bu yayınlar sayesinde;
İlgili emtiaya ait arz, talep ve fiyatı etkileyebilecek tüm öngörüleri takip

Politika değişiklikleri ve etkilerinden haberdar olabilir,

edebilir,

Kısa vade için fiyat hareketlerini öngörebilir,

Borsa ve spot piyasalardaki günlük gelişmeleri izleyebilir,

Günlük yatırım önerileri alabilir,

Temel ve teknik analizler ve bunlara ait yorumlar hakkında bilgilenebilir,

Riskinizi yönetebilirsiniz.

KİMLER YARARLANMALI…
Borsa, banka ve şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, ilgili kamu
kurumları, meslek kuruluşları ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, ürünleri girdi
olarak kullanan sanayiciler ve enerji şirketleri, dış ticaret şirketleri, yatırımcı şirketler,
araştırma şirketleri ve yayıncılık sektörü...

NİÇİN YARARLANMALI…
• Piyasaları etkileyebilecek argümanları bir bütün olarak değerlendirerek daha biliçli ve sistematik
hareket etmek ve getiri şansınızı artırmak için,
• Spot piyasadaki fiyat dalgalanmaları ve belirsizliklerden korunmak, riskinizi yönetmek için,
• Spot ve vadeli piyasalar ile ilgili analiz ve öngörüleri değerlendirerek daha rekabetçi şartlarda
faaliyet göstermek için.

HER ŞARTTA İNİSİYATİF SİZDE OLSUN…

REFERANSLAR
• ABD'nin önde gelen hububat ve yağlı tohum sanayicileri ve ihracatçıları,
• Japonya'nın en büyük ticaret şirketlerinden bazıları,
• Yatırım fonları danışmanlığı, satış ve pazarlama şirketleri,
• Emtia ticareti yapan kuruluşlar,
• Bankalar,
• Dünyanın çeşitli finans kuruluşları,
• Tarımsal ürün üreticileri ve tarım kimyasalları, tohum ve ekipman tedarikçileri
• Gıda ve meşrubat üreticileri,
• Lojistik şirketleri
• ABD, Avrupa, Kanada, Avustralya ve Meksika Kamu Kurumları

Detaylı bilgileri satış departmanımızdan temin edebilirsiniz.

www.serestarim.com.tr

RETAINER HİZMETLERİMİZ
Danışmanlık Hizmetleri
Seres, sahip olduğu veri bankası ve uzman kadrosuyla müşterilerinin özel
talepleri doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel ve ürün bazlı
araştırma ve analizlerle müşterilerine özel çözümler sunmaktadır.

Tamamlayıcı ve Destekleyici Hizmetler
Seres, satışını yapmakta olduğu ürünler ile ilgili olarak, müşterilerinin
ihtiyacına yönelik olarak abonelik süresince; İngilizce, Fransızca ve Türkçe
olarak destekleyici hizmet vermektedir.

Informa Economics Inc., 1977 yılından bu yana emtia/ürün piyasaları alanında
değişik ülkelerdeki yedi ayrı ofisi ile enformasyon hizmeti sunan Dünya'nın önde
gelen şirketlerindendir. Türkiye ayağında ise Seres, çeşitli alanlardaki işbirliğinin
bir parçası olarak 2013 yılından itibaren Informa Economics Inc. ürünlerinin
Türkiye'deki tek satış yetkilisidir.
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INFORMA ECONOMICS ve SERES

The Informa Economics Trader research is a mandatory part of our morning
reading for the ICAP Commodities team here in Sydney, Australia and forms
the basis for the Asian hub's analysis of the global grains markets.
I find the analysis cutting edge, concise and well structured. The strong use
of graphics and the large data base are a big advantage. At ICAP we also
access the Oilseed, Cotton, Sugar, Ethanol and Livestock reports, and we find
access through the internet portal to be very efficient.
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