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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gerek global jeopolitik risk görünümündeki artış, gerek kar 

realizasyonlarının da etkisiyle BİST-100 endeksi günü %1,2 değer 

kaybı ile 89.871 seviyesinden kapattı. Gün içinde banka endeksindeki 

satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri olmamakla beraber 

yurtdışında ABD’de açıklanacak olan Mart ayı TÜFE verisi günün en 

önemli verisi olacaktır. Dün piyasaların kapanışında küresel risk 

iştahından bir azalma olduğunu ve buna bağlı olarak, ABD 

borsalarında satıcılı seyrin olduğunu, Dolar endeksin yükseldiğini ve 

ABD faizlerin ise gerileme olduğunu gözlemledik. Bugün Paskalya 

tatili sebebiyle ABD, İngiltere ve Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. 

Yurtiçinde, Pazar günü yapılacak olan halkoylamasına yönelik haber 

akışı ve beklentilerin kısmen de olsa fiyatlanacağını düşünüyoruz. 

Borsa İstanbul’da düşük işlem hacimli ve yatay bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.858, 91.846 ve 92.408 

dirençlerini ve 89.309, 88.748 ve 87.760 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 31 Mart – 7 Nisan’da net yabancı girişi yaşandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Arçelik - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 150 bin TL cirosal 

büyüklüğün altındaki işletmelere uygulanan yeni nesil 

yazarkasaya geçiş için son tarih 1 Ocak 2018’in kaldırıldığını 

duyurdu. 

 Petkim – Bugün hisse başına brüt 0,40 TL nakit kar payı ödemesi 

gerçekleştirecek. 

 Sasa Polyester - Bugün hisse başına brüt 0,25629 TL nakit kar 

payı ödemesi gerçekleştirecek. 

 Tekfen Holding - Denizhaber sitesinde çıkan bir habere göre, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Toros Ceyhan 

Limanı kılavuzluk ve römorkör işletme iznini iptal etti. 

 Ülker – 375 milyon dolar (136 milyon dolar ve 225 milyon avro) 

tutarında 3 yıllık sendikasyon kredisi temin etti. 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Nisan - TCMB Beklenti Anketi

                  Ocak dönemi istihdam verileri

                  Mart ayı Merkezi Bütçe verileri

20 Nisan - Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

24 Nisan - Mart Konut Satışları

                  Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Nisan - PPK Toplantısı

28 Nisan - TCMB Enflasyon Raporu (2017 - II)

                  PPK Toplantı Tutanakları

                 TCMB Şubat Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,871 -%1.2 %1.3

BIST-30 110,409 -%1.2 %1.7

Banka 155,532 -%1.7 %4.1

Sanayi 94,038 -%1.1 -%0.1

Hizmet 56,911 -%0.6 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.48 11.49 11.48

2 yıllık bono faizi 11.22 11.31 11.46

10 yıllık bono faizi 10.97 10.95 11.05

Kur

USD/TL 3.66 -%1.4 -%2.2

EUR/TL 3.89 -%1.6 -%2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.77 -%1.5 -%2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 182 181

Ortalama işlem hacmi * 1.12 1.19 1.16

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.10x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.82x 0.73x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %19.5 %18.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.3 %13.7

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

31 Mart – 7 Nisan’da net yabancı girişi yaşandı 

31 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta 

kaydedilen 102 milyon dolarlık çıkışın ardından, 116 milyon dolarlık net yabancı girişi 

yaşandı. Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı 

girişi 1,04 milyar dolara yükseldi.   

 31 Mart – 7 Nisan haftasında yabancı yatırımcılar tahvil cephesinde (repo 

işlemleri hariç) 523 milyon dolarlık yüksek miktarda alım yaptı. Böylelikle 

yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı %18,5’ten %18,7’ye yükseldi.  

 Aynı hafta içerisinde Eurobond piyasasında da 956 milyon dolarlık net giriş 

yaşandı. 

 31 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında, küresel piyasalardaki risk iştahının 

gerilemesi ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarında satıcılı bir seyir 

hakimdi.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Mart – 7 Nisan tarihleri 

arasında hisse senedi 

piyasasında 116 milyon 

dolar, bono piyasasında ise 

523 milyon dolarlık net 

yabancı girişi yaşandı. 

http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_31_Mart_-_7_Nisan.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik (TUT, hedef fiyat 23 TL) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 150 bin TL cirosal 

büyüklüğün altındaki işletmelere uygulanan yeni nesil yazarkasaya geçiş için son tarih 1 

Ocak 2018’in kaldırıldığını duyurdu. Yeni nesil yazar kasa satışlarındaki artışın katkısıyla 

Arçelik’in cirosunda 2017’de %1-2 ek artış öngörüyorduk. Haber Arçelik için hafif 

olumsuz ve beyaz eşyadaki ÖTV teşviği uzatımının olumlu etkisini kompanse edecektir. 

Petkim - Bugün hisse başına brüt 0,40 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %8,0. 

Sasa Polyester - Bugün hisse başına brüt 0,25629 TL nakit kar payı ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %5,8. 

Tekfen Holding - Denizhaber sitesinde çıkan bir habere göre, İskenderun Limanı 

sınırlarının değişimi sebebiyle, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Toros 

Ceyhan Limanı kılavuzluk ve römorkör işletme iznini (alt yüklenici olarak Botaş Limanına 

hizmet verilmekteydi) iptal etti. Şirket yönetimi ile yaptığımız görüşmede kılavuzluk 

hizmetinden 2016 yılında 5,6 milyon dolar gelir, 700 bin dolar kar elde edilmiş olup, 

bunun toplam gelir ve kara olan etkisi %0,4 ve %0,7 olarak hesaplanmaktadır. TKFEN 

hissesinde bugün gözlemlenen -%4 civarındaki günlük satışın bu haberle ilgisi 

olmadığını ve haberden bağımsız bir kar realizasyonu olduğunu düşünüyoruz. TKFEN 

Nisan ayı kantitatif portföyümüzde defansif değer hisselerinden biri olarak 

bulunmaktadır. TKFEN 2017 yılı içinde genel beklenti taahhüt marjlarının düşmesi ancak 

tarım/gübre tarafından operasyonel olarak desteğin artmasıdır. TKFEN 2017T 

FD/FAVÖK olarak 4.5x çarpanlarıyla işlem görmektedir (1yıllık ortalama 4.9x). TKFEN al 

önerimizi özellikle düşen ve volatilitesi artan piyasa ihtimalinin artması koşuluyla devam 

ettiriyoruz. 

Ülker - 375 milyon dolar (136 milyon dolar ve 225 milyon avro) tutarında 3 yıllık 

sendikasyon kredisi temin etti. Kredi, United Biscuits Suudi Arabistan iştiraki ve United 

Biscuits’s Ortadaoğu ve Kuzey Afrika’daki satış ve dağıtım haklarının satın alınması için 

kullanılacak. Ülker Bisküvi’nin 2014’te aldığı 550 milyon dolarlık kredi Kasım 2017’de 

sona eriyordu. (Nötr) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gerek global jeopolitik risk görünümündeki artış, gerek kar realizasyonlarının 

da etkisiyle BİST-100 endeksi günü %1,2 değer kaybı ile 89.871 seviyesinden 

kapattı. Gün içinde banka endeksindeki satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri olmamakla beraber yurtdışında 

ABD’de açıklanacak olan Mart ayı TÜFE verisi günün en önemli verisi olacaktır. Dün 

piyasaların kapanışında küresel risk iştahından bir azalma olduğunu ve buna bağlı 

olarak, ABD borsalarında satıcılı seyrin olduğunu, Dolar endeksin yükseldiğini ve 

ABD faizlerin ise gerileme olduğunu gözlemledik. Bugün Paskalya tatili sebebiyle 

ABD, İngiltere ve Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. Yurtiçinde, Pazar günü 

yapılacak olan halkoylamasına yönelik haber akışı ve beklentilerin kısmen de olsa 

fiyatlanacağını düşünüyoruz. 

Borsa İstanbul’da düşük işlem hacimli ve yatay bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 90.858, 91.846 ve 92.408 dirençlerini ve 89.309, 88.748 

ve 87.760 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Suriye’ye düzenlediği saldırıdan bu yana küresel piyasalardaki 

jeopolitik risk unsurlarının tırmanış kaydediyor olması, piyasalardaki risk iştahını ve 

gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiliyor. Dün öğle saatlerinde ABD 

öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal 

silah deposuna saldırı düzenlediği ve aralarında çocuklarında da olduğu yüzlerce sivilin 

hayatını kaybettiğine yönelik çıkan haberler piyasalardaki risk iştahını sert bir şekilde 

azaltarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden oldu. 

Ardından, dün akşam saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan’ın Nangahar 

şehrinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak 

bilinen GBU-43 bombası ile hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Dün sabah saatlerinde 

pozitif bir seyri izleyen gelişmekte olan ülke para birimleri, öğle saatlerinde gelen 

haberlerin etkisiyle birlikte değer kaybetmeye başladı ve USDTRY paritesi dün gün 

içerisinde 3,64’li seviyelerden 3,67 seviyesinin üzerine tırmandı. Bu sabah saatleri 

itibariyle gelişmekte olan para birimlerindeki zayıf seyrin devam ettiğini ve dolar 

endeksinin toparlanmakta oluğunu görüyoruz. Bu noktada, referandum öncesi son 

işlem gününde, USDTRY paritesinin 3,65 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesi ve 3,67 

seviyesine doğru yükseliş çabası içerisinde olması beklenebilir. Bugün ABD, İngiltere ve 

Avrupa’da Paskalya tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Öğle saatlerinde ise 

ABD’den gelecek olan TÜFE ve Perakende Satışlar verileri yakından takip edilmeli. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6632 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6645 seviyesi direnç, 3,6545 

seviyesi ise destek konumunda. 3,6645 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,6734, 3,6545 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,6409. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Bu haftaki analizlerimizde, dolar endeksinde düşüş ile birlikte yönünü yukarı çeviren ve 

kayıplarının bir kısmını telafi eden EURUSD paritesinde genel düşüş eğiliminin halen 

daha korunduğunu belirtmiş, olası yükseliş hareketlerinde oluşabilecek satış fırsatlarının 

değerlendirilmesini önermiştik. Dolar endeksindeki düşüşün durulması ile birlikte 

1,0673 direncinden geri dönene parite, hafta içerisindeki kazançlarının büyük kısmını 

geri vermiş durumda. Paritenin bugün içerisinde 1,06 seviyesi üzerinde tutunmaya 

çalışması ve 1,06 – 1,0673 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenebilir. Bugün ABD, 

İngiltere ve Avrupa’da Paskalya tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacaktır. Öğle 

saatlerinde ise ABD’den gelecek olan TÜFE ve Perakende Satışlar verileri yakından takip 

ediliyor olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0616 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0645 seviyesi 

destek, 1,0673 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0673 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0700, 1,0645 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0624.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD’nin geçtiğimiz hafta Suriye’yi vurmasının ardından jeopolitik riskler hafta boyunca 

tırmanmaya devam etti. Dün öğle saatlerinde ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon 

güçlerinin, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna saldırı düzenlediği ve 

aralarında çocuklarında da olduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine yönelik çıkan 

haberler piyasalardaki risk iştahını sert bir şekilde azaltarak gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Ardından, dün akşam saatlerinde ABD 

Hava Kuvvetlerinin, Afghanistan’ın Nangahar şehrinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine 

"nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası ile hava saldırısı 

düzenlediği bildirildi. Geçtiğimiz hafta ABD’nin Suriye’ye düzenlediği saldırıdan bu yana 

küresel piyasalardaki jeopolitik risk unsurlarının tırmanış kaydediyor olması, 

piyasalardaki risk iştahını ve gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiliyor. 

Dolar endeksinde hafta ortasında yaşanan gerilemenin etkisiyle birlikte 1280 seviyesi 

üzerine tırmanan altın fiyatları, yaşanan son gelişmelerin güvenli liman talebini daha da 

artırması ile birlikte yükselişini sürdürdü ve 1288 seviyesinin üzerini test etti. 

Piyasalardaki risk iştahının düşük seyretmeye devam ediyor olması ile birlikte altın 

fiyatlarının haftanın son işlem gününde güçlü görünümünü koruması ve 1280 seviyesi 

üzerinde dalgalanması beklenebilir. Bugün ABD, İngiltere ve Avrupa’da Paskalya tatili 

nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Öğle saatlerinde ise ABD’den gelecek olan TÜFE ve 

Perakende Satışlar verileri yakından takip edilmeli. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1286,72 işlem görmekte olan 

altın fiyatlarında 1283,88 seviyesi destek, 1292 seviyesi ise direnç konumunda. 1292 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1297,89, 

1283,88 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1278,74.  

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Nisan 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,329 -%0.7 -%1.2 -%1.5 %9.2 %4.0

DAX 12,109 -%0.4 -%1.0 %1.0 %14.4 %5.5

FTSE 7,328 -%0.3 %0.3 -%0.4 %4.5 %2.6

Nikkei 18,427 -%0.3 -%1.6 -%6.3 %9.0 -%3.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,871 -%1.2 %1.3 %0.8 %15.9 %15.0

Çin 3,276 -%0.4 -%0.8 %0.7 %6.5 %5.1

Hindistan 29,461 -%0.6 -%1.6 %0.1 %6.5 %10.6

Endonezya 5,617 -%0.5 -%1.1 %3.4 %4.0 %6.0

Rusya 1,945 -%0.2 -%5.4 -%2.8 -%1.1 -%12.9

Brezilya 62,826 -%1.7 -%2.2 -%2.9 %1.7 %4.3

Meksika 48,956 -%1.4 -%0.5 %3.9 %2.5 %7.3

Güney Afrika 53,510 -%0.1 %1.1 %3.5 %4.6 %5.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %1.2 %28.8 %40.6 -%4.4 %13.7

EM VIX 20 %4.0 %18.7 %32.2 -%17.9 -%9.9

MOVE 74 %1.4 %9.1 %13.5 %15.4 %4.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6632 %0.4 -%1.2 -%2.1 %18.7 %4.0

Brezilya 3.1467 %0.7 %0.1 -%0.2 -%1.0 -%3.2

Güney Afrika 13.462 %0.0 -%2.2 %2.5 -%5.5 -%2.0

Çin 6.89 %0.0 -%0.1 -%0.4 %2.4 -%0.8

Hindistan 64.4113 -%0.4 -%0.2 a.d. -%3.8 -%5.2

Endonezya 13256 -%0.1 -%0.6 -%0.7 %1.4 -%1.6

CDS *

Türkiye 234.6 -1.0 0.0 -0.2 31.0 -27.8

Brezilya 225.9 -0.8 4.4 -9.4 -14.4 62.7

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 137.7 2.2 5.8 -0.3 -0.1 39.9

Rusya 171.1 -0.5 9.9 -9.2 -56.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.0 1.2 -0.3 1.0 -0.4

Brezilya %10.1 0.1 0.1 -0.1 -1.3 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -0.1

Hindistan %6.8 0.0 0.1 a.d. 0.1 0.3

Endonezya %7.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 -0.07 0.82 -0.47 0.78 -0.56

Brezilya %4.7 -0.04 -0.11 -0.50 0.08 -0.84

Güney Afrika %4.8 -0.05 0.07 0.11 0.75 -0.04

Endonezya %3.9 -0.02 -0.01 -0.18 0.40 -0.44

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.89 %0.1 %1.8 %8.8 %7.4 -%1.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.18 %0.1 %2.9 %9.9 %5.4 -%1.0

Altın - USD / oz 1285.9 %0.8 %2.8 %6.9 %2.5 %11.7

Gümüş - USD / t oz. 18.51 %1.1 %1.4 %9.3 %6.0 %15.8

Commodity Bureau Index 422.39 -%0.1 -%1.4 -%2.2 %5.7 -%0.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Nisan 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. 

 


