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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün bankacılık sektöründeki yaşanan yoğun alımların eşliğinde 

%2,06 değer kazanan BİST-100 endeksi günün en yüksek değerine 

yakın bir seviyeden 103.183’den kapattı. Günlük işlem hacmi önceki 

günlere göre önemli derecede arttı ve 6,5 milyar TL olarak 

gerçekleşti. 

Bugün piyasaların en yakından takip edecekleri konunun Fed Başkanı 

Yellen’ın ABD Kongresi önündeki sunumu olacağını düşünüyoruz. 

Türkiye saatiyle sunum 15:30’da yazılı paylaşılıyor olacak. Saat 

17:00’de ise Yellen’in Kongre önüne çıkması bekleniyor. Sunumdan 

ziyade sonrasında soru-cevap seansında gelebilecek detaylar 

piyasalar üzerinde etkili olabilir. 

Dün yaşanan yüksek hacimli kuvvetli yükselişin ardından bugün 

piyasanın alıcılı olarak başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 

103.560 seviyesinin ilk direnç noktası olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 103.560, 104.923 ve 105.361 dirençlerini ve 

102.350, 101.020 ve 100.600 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde yüksek borçlanma gerçekleştirdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksigorta – Haziran ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. 

▪ Petkim – Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük varlık 

fonlarından biriyle petrokimya tesisi kurmayı planlıyor. 

▪ Türk Hava Yolları - Haziran ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ Yapı Kredi Bankası – Medyada yer alan sermaye artırılacağına 

ilişkin haberlere dair açıklama yaptı. 

▪ Çelik Sektörü - Hürriyet gazetesinde çıkan bir habere göre ABD, 

Türk çelik ithalatına ilişkin soruşturma açtı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

17 Temmuz - Hazine ihaleleri (13 ay, 7 yıl)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

                       Nisan İş Gücü İstatistikleri

18 Temmuz - Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,183 %2.1 %2.0

BIST-30 127,002 %2.2 %2.2

Banka 179,745 %3.9 %3.5

Sanayi 111,040 %1.4 %1.5

Hizmet 63,972 %0.5 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.94 11.96

2 yıllık bono faizi 11.58 11.44 11.20

10 yıllık bono faizi 10.82 10.79 10.65

Kur

USD/TL 3.63 %2.3 %3.1

EUR/TL 4.14 %2.6 %5.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.88 %2.5 %4.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 215 215 211

Ortalama işlem hacmi * 1.59 1.43 1.39

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.5x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.38x 1.24x

FD/FAVÖK 8.0x 7.8x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %29.0 %17.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.0 %14.4

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.5

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde yüksek borçlanma gerçekleştirdi 

Dün gerçekleştirilen 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde piyasa toplam 3,1 milyar TL kadar satış 

yapıldı. Hazine’nin bugün piyasa 1,5 milyar TL kadar itfasının olduğunu belirtmek gerekir. 

İhalede ki talep-satış rasyosu 1,95x ile çok güçlü bir görünüm çizmedi. Ancak Hazine’nin 

itfasının çok daha üzerinde bir satış gerçekleştirmeye devam ettiği görülüyor.  

• Dolayısıyla özellikle gelecek hafta gerçekleştirilecek olan 5 Hazine ihalesinde aynı 

çerçevenin devam etmesi durumunda faizler üzerinde bir arz baskının görülmesinin 

mümkün olduğunu düşünüyoruz.  Hazine gelecek hafta içerisinde piyasaya 6,9 

milyar TL itfa gerçekleştirecek.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta – Haziran ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %15 düşüş gösterdi. Motor ve 

sağlık segmentlerinde düşüş sırasıyla %27 ve %3 oldu. Motor harici segment ise %6 

büyüdü. Haziran ayı verileri ile birlikte, Aksigorta’nın prim üretiminin 2. Çeyrekte %7, 

Ocak-Haziran döneminde %15 büyüme kaydettiğini görüyoruz.   

Petkim – Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, dünyanın en 

büyük varlık fonlarından biriyle yeni nesil petrokimya tesisi içeren bir endüstri bölgesi 

kurmak üzere anlaşma imzalamak üzere olduklarını açıkladı. Bostan, yatırımın nitelikli 

endüstri bölgesi bünyesinde doğalgaz türevlerinden petrokimya üretimi yapan yeni nesil 

bir petrokimya tesisi olacağını ve yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 40 milyar 

doları bulmasının beklendiğini ekledi.  

Yatırımın gerçekleşmesi durumunda yurtiçinde rekabet artacağı için ve operasyon 

faaliyeti düşük doğalgaz bazlı bir üretim tesisi olacağı için Petkim’in bu yatırımdan 

olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ancak Petkim yurtiçi petrokimya talebinin sadece 

%18’ini karşılayabiliyor ve gerisi yurtdışından ithal ediliyor. Bu nedenle yatırımın 

gerçekleşmesi durumunda ithalatçılardan pazar payı kazanmaları muhtemeldir. 

Türk Hava Yolları - Haziran ayında toplam yolcu sayısı %13,5 artış ile 5,7 milyon 

olurken, iç hatlar %11 artış ile 2,45 milyon, dış hatlar %15 büyüme ile 3,3 milyon olarak 

gerçekleşti.  

Konsolide doluluk oranı 340 baz puan iyileşme ile %76,4 oldu. Doluluk oranı, iç hatlarda 

172 baz puan artışla %80,5 olurken, dış hatlarda 358 baz puan iyileşme ile %75,8 oldu. 
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Yapı Kredi Bankası - Medyada yer alan sermaye artırılacağına ilişkin haberlere dair 

açıklama yaptı. Banka, sermaye artırımının ancak Yönetim Kurulu kararı ile 

yapılabileceğini ve bu nitelikteki kararların da kamuya açıklanması gerektiğini açıkladı. 

Banka ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmadığını 

bildirdi. 

Çelik Sektörü - Hürriyet gazetesinde çıkan bir habere göre ABD Türk çelik ithalatına 

ilişkin soruşturma açtı ve soruşturma en fazla 270 günde tamamlanacak. ABD’ye yapılan 

satışların Erdemir ve Kardemir’in toplam satış hacmi içindeki ağırlığı ihmal edilebilir 

orandadır; bu açıdan gelebilecek bir ithalat kısıtlamasının bu şirketlere olumsuz etkisi 

sınırlı olacaktır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün bankacılık sektöründeki yaşanan yoğun alımların eşliğinde %2,06 değer kazanan 

BİST-100 endeksi günün en yüksek değerine yakın bir seviyeden 103.183’den kapattı. 

Günlük işlem hacmi önceki günlere göre önemli derecede arttı ve 6,5 milyar TL olarak 

gerçekleşti. 

Bugün piyasaların en yakından takip edecekleri konunun Fed Başkanı Yellen’ın ABD 

Kongresi önündeki sunumu olacağını düşünüyoruz. Türkiye saatiyle sunum 15:30’da 

yazılı paylaşılıyor olacak. Saat 17:00’de ise Yellen’in Kongre önüne çıkması bekleniyor. 

Sunumdan ziyade sonrasında soru-cevap seansında gelebilecek detaylar piyasalar 

üzerinde etkili olabilir. 

Dün yaşanan yüksek hacimli kuvvetli yükselişin ardından bugün piyasanın alıcılı olarak 

başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 103.560 seviyesinin ilk direnç noktası 

olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 103.560, 104.923 ve 105.361 

dirençlerini ve 102.350, 101.020 ve 100.600 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın Rus avukat Natalia 

Veselnitskaya ile görüştüğü ve bu görüşmede Hillary Clinton’a zarar verecek bilgilerin 

Trump ile paylaşıldığı iddia edildi ve bu görüşmeye ilişkin raporlar yayınlandı. İlk başta 

Donald Trump Jr. avukat ile görüşmesini doğruladı ancak Clinton ile ilgili görüşme 

iddiasını kabul etmedi. Bir gün sonra yaptığı açıklamada ise görüşme öncesinde avukatın 

kendisine Hillary Clinton’a zarar verebilecek bilgiler sunacağının söylendiğini açıkladı. 

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası Fed'in yönetim kurulu üyelerinden Lael Brainard, 

bankanın yakın zamanda bilanço daraltmaya başlamasını desteklediğini söyledi. Brainard, 

enflasyondaki gelişmeleri dikkatle izleyeceğini ve olası faiz artırımları için, enflasyonun 

değerlendirileceğini dile getirdi. Brainard ayrıca, önümüzdeki faiz artırımları konusunda 

dikkatli hareket edileceğini bildirdi. Dolar endeksi, Trump'ın oğlunun mektupları ve 

Brainard'ın güvercin yorumlarının ardından sert bir şekilde değer kaybederken, 

gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazandı. USDTRY paritesi ise 3.61 seviyesi altına 

geriledi. Kısa vadeli piyasa beklentisi açısından ise Yellen’ın bugün ve yarın 

gerçekleştireceği sunumlar ve sonrasında gerçekleşecek olan soru-cevap kısmında 

yapacağı açıklamalar oldukça belirleyici olacak. Geçtiğimiz haftaki sert yükselişi ile birlikte 

yılbaşından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş trendini (teknik olarak alçalan takoz 

formasyonunu) yukarı yönlü kıran kurun, teknik olarak yükseliş hareketini devam 

ettirmesi beklenir. Bu noktada ilk etapta kurun 20 haftalık hareketli otalamasına denk 

gelen 3,60 seviyesi civarındaki seyrini izliyor olacağız. Kurun bu seviye üzerinde 

tutunması durumunda kısa vadede 3,70 seviyesini hedef aması beklenebilir. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6063 seviyesinden 

işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6096 seviyesi direnç, 3,6000 seviyesi ise 

destek konumunda. 3,6096 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,6182, 3,6000 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 3,5900. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın Rus avukat Natalia 

Veselnitskaya ile görüştüğü ve bu görüşmede Hillary Clinton’a zarar verecek bilgilerin 

Trump ile paylaşıldığı iddia edildi ve bu görüşmeye ilişkin raporlar yayınlandı. İlk başta 

Donald Trump Jr. avukat ile görüşmesini doğruladı ancak Clinton ile ilgili görüşme 

iddiasını kabul etmedi. Bir gün sonra yaptığı açıklamada ise görüşme öncesinde avukatın 

kendisine Hillary Clinton’a zarar verebilecek bilgiler sunacağının söylendiğini açıkladı. 

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası Fed'in yönetim kurulu üyelerinden Lael Brainard, 

bankanın yakın zamanda bilanço daraltmaya başlamasını desteklediğini söyledi. Brainard, 

enflasyondaki gelişmeleri dikkatle izleyeceğini ve olası faiz artırımları için, enflasyonun 

değerlendirileceğini dile getirdi. Brainard ayrıca, önümüzdeki faiz artırımları konusunda 

dikkatli hareket edileceğini bildirdi. Dolar endeksi, Trump'ın oğlunun mektupları ve 

Brainard'ın güvercin yorumlarının ardından sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD 

paritesi yeniden 1,14 seviyesi üzerine tırmandı ve 2016 yılının Mayıs ayından bu yanaki 

zirvesini test etti. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından Yellen’ın bugün ve yarın 

gerçekleştireceği sunumlar ve sonrasında gerçekleşecek olan soru-cevap kısmında 

yapacağı açıklamalar oldukça belirleyici olacak. Teknik olarak bakıldığında: EURUSD 

paritesinin aylık grafiğinde, 2015 yılının Ocak ayından bu yana sürdürmekte olduğu 

düşüş kanalının üst sınırında hareket ettiği görülüyor. Paritenin kanalı yukarı yönlü 

kıramaması ve kanal sınırından yönünü aşağı çevirmesi durumunda mevcut seviyeler 

satış fırsatı verebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1487 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1482 

seviyesi destek, 1,1510 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1510 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1545, 1,1482 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1445. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle cazibesini yitiren altın 

fiyatlarının, sabah saatlerinde satış baskılarına maruz kalabileceğini ve 1205 seviyesine 

doğru geri çekilebileceğini belirtmiş, ancak kanal sınırına denk gelen 1205 – 1207 

bandının destek görevi görebileceğini ve bu seviyenin altına inilmesinin zor oluğunun 

altını çizmiştik. Öngördüğümüz üzere dün 1208’li seviyelere kadar geri çekilen altın 

fiyatları, dolar endeksindeki düşüş ve güvenli liman talebindeki artış ile birlikte yönünün 

tekrardan yukarı döndü.  Dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın 

Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü ve bu görüşmede Hillary Clinton’a zarar 

verecek bilgilerin Trump ile paylaşıldığı iddia edildi ve bu görüşmeye ilişkin raporlar 

yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun Rusya ile bağlantısını işaret eden 

raporların ardından, artan güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki gerilemenin de 

etkisi ile birlikte, altın fiyatları yükseliş kaydetti. Bu sabah saatleri itibariyle 1220 seviyesi 

civarında hareket eden altın fiyatlarının, güçlü görünümünü sabah saatlerinde de devam 

ettirmesi beklenebilir. Ancak altındaki kısa vadeli görünüm açısından Fed Başkanı Janet 

Yellen’ın bugün başlayacak olan kongre sunumları oldukça önemli olacak. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1219,81 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1216 seviyesi destek, 1220 

seviyesi ise direnç konumunda. 1220 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1225, 1213 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1207,02.  

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,426 -%0.1 -%0.1 -%0.2 %6.8 %8.3

DAX 12,437 -%0.1 %0.0 -%2.0 %8.0 %8.3

FTSE 7,330 -%0.5 -%0.4 -%2.4 %0.5 %2.6

Nikkei 20,195 -%0.5 %0.0 %0.9 %5.0 %5.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,183 %2.1 %2.0 %3.8 %27.6 %32.1

Çin 3,203 -%0.2 -%0.3 %1.8 %2.5 %3.0

Hindistan 31,747 %0.2 %1.8 %2.3 %16.7 %19.4

Endonezya 5,773 %0.4 -%0.4 %1.9 %9.6 %9.5

Rusya 1,938 %0.6 %1.1 %2.9 -%12.4 -%13.2

Brezilya 63,832 %1.3 %0.9 %3.5 -%0.2 %6.0

Meksika 50,510 -%0.2 %0.9 %2.8 %9.7 %10.7

Güney Afrika 52,376 %0.4 %0.6 %1.6 -%0.1 %3.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.0 a.d. -%5.0 -%3.3 a.d.

EM VIX 16 %2.4 a.d. -%0.6 -%13.0 -%26.4

MOVE 53 %0.1 a.d. %1.7 -%26.9 -%25.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6131 %0.1 %1.5 %2.8 -%6.5 %2.5

Brezilya 3.2547 %0.0 -%1.7 -%1.9 %1.8 %0.1

Güney Afrika 13.5611 %0.6 %2.7 %5.8 -%1.3 -%1.3

Çin 6.8025 %0.0 %0.0 %0.1 -%1.9 -%2.1

Hindistan 64.5925 %0.1 -%0.2 %0.2 -%5.5 -%4.9

Endonezya 13391 -%0.1 %0.2 %0.7 %0.5 -%0.6

CDS *

Türkiye 202.1 -0.8 6.7 6.4 -62.5 -52.1

Brezilya 236.5 -2.3 -2.8 4.5 -38.4 23.7

Güney Afrika 207.5 0.0 6.5 14.6 a.d. a.d.

Endonezya 121.2 -1.1 4.5 0.1 -20.9 14.0

Rusya 171.9 -1.4 4.3 12.2 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.1 0.4 -1.1 -0.6

Brezilya %10.5 0.0 0.0 -0.2 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.9 0.0 0.1 0.5 0.1 0.0

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

Endonezya %7.2 0.0 0.3 0.3 -0.6 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.00 0.88 0.32 -0.73 -0.50

Brezilya %4.9 -0.03 a.d. 0.06 -0.32 -0.64

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.14 -0.29

Endonezya %3.8 0.02 0.13 0.22 -0.24 -0.48

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.52 %1.4 -%4.2 -%1.6 -%13.8 -%16.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.04 %1.4 a.d. -%2.3 -%13.8 -%16.2

Altın - USD / oz 1214.7 %0.1 a.d. -%4.1 %1.5 %5.5

Gümüş - USD / t oz. 15.697 %0.8 a.d. -%7.4 -%6.7 -%1.8

Commodity Bureau Index 445.64 -%0.3 a.d. %1.2 %2.9 %5.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   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 

itibariyle 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. 

 


