
Günlük Bülten 
19 Temmuz 2017 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,5 değer kaybı 

ile 105.718’den kapattı. Banka ve holding endeksleri satıcılı seyir 

izledi. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli bir veri açıklaması 

bulunmamakta. Küresel yatırımcıların yarın AMB Başkanı Draghi’nin 

yapacağı konuşma öncesinde bekle gör politikası izleyeceklerini ve 

buna bağlı olarak da piyasalarda düşük oynaklıklı bant hareketlerinin 

olmasını bekliyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri 

piyasaları hafif alıcılı seyir izlerken, GOÜ para birimlerinin ABD 

dolarına karşı hafif değer kaybettiğini görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’un güne alıcılı başlangıç yapmasını ve günün 

geri kalan kısmında ise, yatay bant hareketi içerisinde bulunmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 106.113, 106.508 ve 

106.772 dirençlerini ve 105.455, 105.191 ve 104.796 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Hazine bugün 3 ihale gerçekleştirecek. 

▪ Nisan dönemi mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı 

%11,5’den %11,3’e geriledi.  

▪ Yıllık Bütçe açığı / GSYİH oranı %2’ye yükseldi. 

▪ 12 ve 24 aylık enflasyon bekleyişleri %8,41 ve %7,93 olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anel Elektrik - Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 

ihalesi kapsamında alınan işlerden çekildi. 

▪ İş GYO – TSKB GYO ile birleşme işleminden vazgeçildi. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

24 Temmuz - Haziran Konut Satışları

25 Temmuz - Temmuz Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,718 -%0.5 %2.5

BIST-30 130,223 -%0.5 %2.5

Banka 181,060 -%0.9 %0.7

Sanayi 114,164 -%0.5 %2.8

Hizmet 65,995 -%0.1 %3.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.93 11.93 11.95

2 yıllık bono faizi 11.33 11.42 11.58

10 yıllık bono faizi 10.57 10.64 10.82

Kur

USD/TL 3.53 -%2.9 %0.4

EUR/TL 4.07 -%1.6 %3.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.80 -%2.2 %2.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 226 215 211

Ortalama işlem hacmi * 1.60 1.59 1.40

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.7x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.94x 0.83x

FD/Satışlar 1.32x 1.42x 1.28x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %29.8 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.5

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.7

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 bugün 3 ihale gerçekleştirecek 

Hazine bugün 5 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 

tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Projeksiyonlar doğrultusunda bu ihalelerde piyasaya 

toplam 7-8 milyar TL satış yapması beklenebilir.  

• Dün gerçekleştirilen tahvil ihalelerinde piyasaya toplam 1,9 milyar TL kadar sınırlı 

bir satış gerçekleştirildi. Hazine’nin değişken faizli tahvil ihalesinde gelen talebin 

çok az bir kesimini karşılamayı tercih ettiği görülüyor. 

• Ancak global risk iştahının devamı dolayısıyla artan borçlanma gereği ve yeni 

kağıt arzı baskısının şu noktaya kadar daha limitli olduğunu gördük.  

İşsizlik oranındaki iyileşme devam ediyor 

Nisan dönemi arındırılmamış işsizlik oranı %10,5 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın 

aynı dönemindeki %9,3’e göre kötüleşme sergiledi. Ancak, mevsimsel etkilerden 

arındırılmış işsizlik oranının %11,5’den %11,3’e gerilediği görüldü. Tarım dışı işsizlik oranı 

da aynı şekilde %13,6’dan %13,4’e iyileşme kaydetti. 

• Arındırılmış işsizlik oranının önümüzdeki aylarda %11’in altına gelmesini bekliyoruz. 

• Asıl soru, istihdam piyasasının mevcut iyileşmeyi teşviklerin yavaş yavaş 

kaldırılması durumunda da sürdürülüp sürdürülemeyeceği. Bu çerçevede 

istihdam sektörüne ilişkin reformların önemli olduğunu ve yerine getirilmedikçe 

iyileşmenin sürdürülebilirliğinin endişe olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Yıllık Bütçe açığı / GSYİH oranı %2’ye yükseldi 

Haziran ayı bütçe açığı 13,7 milyar TL oldu ve yıllık %73,6 artış kaydetti. Faiz dışı denge 

ise %118 oranında kötüleşme gösterdi. Bir önceki ay %1,8 olarak gerçekleşen yıllık bütçe 

açığı / GSYİH oranının %2’ye yükseldiği, faiz dışı denge / GSYİH oranının ise -%0,2 olarak 

gerçekleşerek 2009’dan bu yana ilk defa negatife düştüğü görülüyor. 

• Haziran ayı gelir yaratma performansının, zayıf vergi dışı gelirler nedeniyle düşük 

kaldığı görülüyor. Harcamalar tarafında, faiz dışı harcamalar yıllık %13’lük 

yükseliş kaydetti 1Y17’nin yıllık %20’lik artışa göre daha sınırlı oldu.  

• Hükümetin %2 seviyesinde oluşmasını beklediği 2017 yılsonu bütçe açığı / 

GSYİH oranının %2,3 seviyesinde oluşacağını öngörüyoruz. 

Rapor için tıklayınız. 

Enflasyon bekleyişlerinde düzelme görülmüyor 

Yıllık enflasyonda Haziran’da yaşanan ufak çaplı iyileşmeye ve Temmuz’da tek haneye 

geçici olarak da olsa düşüş beklentilerine rağmen orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki 

bozulmanın devam ettiği görüldü. Buna göre 12 ve 24 aylık enflasyon bekleyişleri %8,41 

ve %7,93 olarak gerçekleşti. 2017 yılsonu enflasyon beklentisi ise %9,49 oldu. Kurum 

yılsonu enflasyon tahminimiz ise %9,7. 

• Katılımcıların Temmuz ayında gerek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde 

gerekse politika faizinde herhangi bir farklılaşma beklemediği görülüyor.  

• Büyüme yanlısı maliye politikalarının etkisi ile birlikte katılımcıların 2017 yılına ilişkin 

büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlarına devam ettiği görülüyor. Bu 

çerçevede 2017 GSYİH büyüme oranı beklentileri %3,4’den %4,1’e yükseldi. 

Rapor için tıklayınız. 

Arındırılmış işsizlik oranının 

önümüzdeki aylarda %11’in 

altına gerilemesini 

bekliyoruz.  

Hükümetin %2 seviyesinde 

oluşmasını beklediği 2017 

yılsonu bütçe açığı / GSYİH 

oranının %2,3 seviyesinde 

oluşacağını öngörüyoruz. 

Kurum yılsonu enflasyon 

tahminimiz ise %9,7 

seviyesinde bulunuyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Nisan_isgucu_istatistikleri.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haziran_Merkezi_Butce.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Beklenti_Anketi__-_Temmuz_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anel Elektrik – 51 milyon TL + KDV tutarlı teklifinin kabul edildiği Ankara Etlik Entegre 

Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında çıkılan ihalede yer alınmamasına karar verildi. Şirket 

yaptığı açıklamada, sözleşmenin müzakereler sırasında değiştirilemeyen bazı şartlarının, 

işin yapımı ve sonrasında karşı karşıya kalınabilecek mali risklerin boyutunun tespitini 

güçleştirdiğini belirtti. 

İş GYO - Birleşme işleminin mevzuatta öngörülen süre içerisinde tamamlanamayacağının 

anlaşılması ve birleşme kararı sonrasında meydana gelen gelişmeler değerlendirilerek, 

TSKB GYO ile birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verildi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,5 değer kaybı ile 105.718’den 

kapattı. Banka ve holding endeksleri satıcılı seyir izledi. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmamakta. 

Küresel yatırımcıların yarın AMB Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma öncesinde bekle 

gör politikası izleyeceklerini ve buna bağlı olarak da piyasalarda düşük oynaklıklı bant 

hareketlerinin olmasını bekliyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasaları hafif 

alıcılı seyir izlerken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer kaybettiğini 

görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’un güne alıcılı başlangıç yapmasını ve günün geri kalan kısmında 

ise, yatay bant hareketi içerisinde bulunmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 106.113, 106.508 ve 106.772 dirençlerini ve 105.455, 105.191 ve 104.796 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell önderliğinde 

hazırlanan yeni sağlık sigortası yasa tasarısı, aynı partiden 3 senatörün destek 

vermeyeceğini açıklamasının ardından oylanmadan geri çekildi. Cumhuriyetçilerin Senato 

Çoğunluk Lideri McConnell, Senato'da yaptığı konuşmada, halihazırda yürürlükte olan 

Obamacare yasasının kaldırılmasını öngören tasarının, en azından şimdilik başarısız 

olduğunu söyledi. Vergi reformuna yönelik beklentilerin iyiden iyiye azaldığı şu son 

dönemde, sağlık tasarısının geri çekilmiş olması da dolar endeksi üzerinde baskı yarattı. 

95 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar endeksinde, teknik göstergeler mevcut 

düşüşün 94 – 94,50 bandına doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar 

endeksinin, beklentimiz doğrultusunda düşüş hareketine devam etmesi durumunda 

kurun 3,50 seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir. Ancak, söz konusu geri çekilme 

piyasalar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5230 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek konumunda. 

3,5296 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 

3,5191 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıf görünümün devam ediyor olması ile birlikte EURUSD paritesinin 

1,15 seviyesi üzerinde tutunmakta olduğu görülüyor. ABD'de Cumhuriyetçi Partinin 

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell önderliğinde hazırlanan yeni sağlık sigortası 

yasa tasarısı, aynı partiden 3 senatörün destek vermeyeceğini açıklamasının ardından 

oylanmadan geri çekildi. Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Senato'da 

yaptığı konuşmada, halihazırda yürürlükte olan Obamacare yasasının kaldırılmasını 

öngören tasarının, en azından şimdilik başarısız olduğunu söyledi. Vergi reformuna 

yönelik beklentilerin iyiden iyiye azaldığı şu son dönemde, sağlık tasarısının geri çekilmiş 

olması da dolar endeksi üzerinde baskı yarattı. 95 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar 

endeksinde, teknik göstergeler mevcut düşüşün 94 – 94,50 bandına doğru devam 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar endeksindeki gerilemenin sürmesi durumunda 

EURUSD paritesindeki mevcut yükselişin 1,16 – 1,17 seviyelerine kadar devam etmesi, bu 

seviyelerden ise sert aşağı yönlü bir kar realizasyonu gelmesi beklenebilir. EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından Avrupa Merkez Bankasının yarın gerçekleşecek 

olan toplantısı önemli olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1534 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1510 seviyesi destek, 1,1545 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1545 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1600, 1,1510 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1482. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki analimizde, dolar endeksindeki zayıf gidişatın etkisi ile birlikte 1235 seviyesi 

üzerindeki seyrini sürdüren altın fiyatlarının, 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 

1232 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yükseliş çabasını sürdürebileceğini 

belirtmiştik. Hayal kırıklığı yaratan ABD ekonomik verileri ve sağlık reformu tasarısına 

ilişkin endişeler ile birlikte 1244 seviyesi üzerine kadar yükselen altın, bu sabah saatleri 

itibariyle güçlü görünümünü sürdürüyor. ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Senato Çoğunluk 

Lideri Mitch McConnell önderliğinde hazırlanan yeni sağlık sigortası yasa tasarısının, aynı 

partiden 3 senatörün destek vermeyeceğini açıklamasının ardından oylanmadan geri 

çekilmesi sonrasında dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, altın fiyatları ise 

yükseliş hareketini sürdürdü. 95 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar endeksinde, 

teknik göstergeler mevcut düşüşün 94 – 94,50 bandına doğru devam edebileceğinin 

sinyalini veriyor. Dolar endeksindeki gerilemenin sürmesi durumunda altındaki kısa 

vadeli yükseliş çabası 1250 seviyesine doğru devam edebilir. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1240,65 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 1240,67 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1240,67 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1245, 1235,50 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1230. 

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 2,461 %0.1 %1.4 %0.3 %8.7 %9.9

DAX 12,430 -%1.2 -%0.1 -%3.6 %7.2 %8.3

FTSE 7,390 -%0.2 %0.8 -%1.8 %2.5 %3.5

Nikkei 20,000 %0.0 -%1.0 -%0.4 %4.9 %4.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,718 -%0.5 %2.5 %6.4 %28.5 %35.3

Çin 3,188 %0.8 %0.5 %2.2 %3.6 %3.5

Hindistan 31,711 %0.5 %0.2 %1.8 %16.7 %19.7

Endonezya 5,822 -%0.3 -%0.2 %1.1 %9.6 %9.6

Rusya 1,948 -%0.6 %0.5 %5.3 -%9.9 -%12.8

Brezilya 65,338 %0.2 %2.4 %5.4 %2.2 %8.5

Meksika 51,100 -%0.5 %1.2 %3.9 %10.4 %12.0

Güney Afrika 53,262 -%1.1 %1.7 %3.2 %0.7 %5.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0.7 -%9.2 -%4.6 -%20.8 -%29.6

EM VIX 14 -%1.5 -%14.0 %3.0 -%24.1 -%36.7

MOVE 50 -%0.9 -%6.9 -%4.0 -%33.0 -%30.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5231 -%0.2 -%2.5 %0.0 -%7.2 %0.0

Brezilya 3.1564 -%0.8 -%3.0 -%3.9 -%2.1 -%2.9

Güney Afrika 12.896 -%0.4 -%4.9 -%0.8 -%5.4 -%6.1

Çin 6.7466 -%0.3 -%0.8 -%1.1 -%1.5 -%2.9

Hindistan 64.3338 %0.0 -%0.4 -%0.1 -%5.5 -%5.3

Endonezya 13309 -%0.1 -%0.6 %0.2 -%0.3 -%1.2

CDS *

Türkiye 188.0 -1.1 -13.0 12.5 -51.6 -25.5

Brezilya 222.1 1.4 -15.9 -1.7 -24.9 13.6

Güney Afrika 194.7 -0.6 -12.2 16.8 a.d. a.d.

Endonezya 103.6 -13.1 -4.4 7.2 -13.3 2.0

Rusya 172.2 7.6 -7.3 6.7 -14.7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 -0.1 0.8 0.1 -0.8 -0.8

Brezilya %10.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Endonezya %7.0 0.0 -0.2 0.2 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.05 0.63 0.08 -0.72 -0.75

Brezilya %4.7 -0.04 -0.21 -0.14 -0.46 -0.85

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 0.00 -0.29

Endonezya %3.7 -0.01 -0.10 0.14 -0.27 -0.58

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.84 %0.9 %2.8 %4.1 -%9.4 -%14.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.4 %0.8 %3.0 %5.0 -%9.2 -%13.6

Altın - USD / oz 1241.9 %0.7 %2.2 -%0.2 %2.5 %7.8

Gümüş - USD / t oz. 16.222 %1.1 %3.3 -%1.7 -%6.1 %1.5

Commodity Bureau Index 444.94 %0.2 -%0.2 %0.8 %2.9 %5.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 


