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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir gün oldu ve BİST-100 endeksi 

günü %1.52 değer kaybederek 104,918’den kapattı. Holding 

endeksindeki satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurt 

dışında ise bu akşam açıklanacak Fed’in faiz kararı günün en önemli 

konu başlığı olacaktır. Fed’den herhangi bir faiz adımı beklenmiyor 

olsa dahi; gerek FOMC üyelerinin faiz tahminleri (nokta veriler), 

gerekse de Yellen’ın söylemleri piyasada hareketlilik yaratabilecek 

unsurlar olarak öne çıkıyor. Yarın ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Trump ile görüşmesi yatırımcıların yakından izleyeceği en önemli 

konu olup, toplantı öncesinde yatırımcıların bekle gör politikası 

izleyeceklerini düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında yatay bir seyir 

mevcutken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kazanması söz konusudur. Son üç gündür yaşanan değer 

kayıplarından sonra bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir seyir 

olmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 106,227, 

107,537 ve 108,340 dirençlerini ve 104,114, 103,311 ve 102,002 

desteklerini takip ediyor olacağız.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine, dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasalardan toplamda 

2,8 milyar TL borçlandı.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anel Elektrik – Bugün hisse başına brüt 0,1087982 TL (net: 

0,0924785 TL) kâr payı ödeyecek.  

▪ Avivasa – Ocak-Ağustos ayı prim üretimini açıkladı. 

▪ Aygaz - Menzelet ve Kılavuzlu santralleri özelleştirmesinde en 

yüksek teklif 1.276.000.000 -TL ile Entek tarafından verildi. 

▪ Beyaz Eşya Sektörü - TURKBESD’in başkanı Ergün Güler 

Ağustos’ta beyaz eşya sektörünün %10,8 ve 8 aylık dönemde 

%9,2 yıllık büyüdüğünü açıkladı.  

▪ Borsa İstanbul - 02/10/2017-29/12/2017 dönemine ait endeks 

değişikliklerini açıkladı. 

▪ Hektaş – Organomineral gübre üretimi faaliyetlerine yönelik 

olarak Adana’da üretim/işleme tesisi kiraladığını açıkladı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Eylül        Temmuz Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                     Ağustos Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Eylül        Eylül Tüketici Güven Endeksi

                     Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

25 Eylül        Eylül Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

                     Konut Satış İstatistikleri

26 Eylül        Hazine İhalesi (2 yıl)

28 Eylül        Temmuz Konut Fiyat Endeksi

29 Eylül        Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,918 -%1.5 -%3.9

BIST-30 128,636 -%1.5 -%3.8

Banka 172,330 -%1.7 -%2.7

Sanayi 116,336 -%1.7 -%4.1

Hizmet 68,696 -%0.5 -%5.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.00 11.99 12.00

2 yıllık bono faizi 11.69 11.67 11.60

10 yıllık bono faizi 10.84 10.75 10.65

Kur

USD/TL 3.49 %1.9 -%0.9

EUR/TL 4.18 %2.1 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.84 %2.0 %0.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 226 240 229

Ortalama işlem hacmi * 1.79 1.87 1.74

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.14x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.88x 0.78x

FD/Satışlar 1.32x 1.48x 1.34x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %39.9 %14.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.5 %4.1

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Eylül 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

Hazine piyasalardan 2,8 milyar TL daha borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasalardan toplamda 2,8 milyar TL borçlandı.  

• 11 ay vadeli hazine bonosu ihalesinde talep – satış rasyosu 4,10 ile oldukça 

yüksek gerçekleşirken, 10 yıllık tahvil ihalesinde söz konusu rasyo 1,4 ile zayıf bir 

gerçekleşme gösterdi.  

• 10 yıllık tahvil ihalesine gelen talebin yetersiz olması nedeniyle Hazine, piyasa 

faizinin üzerinde bir maliyetle (%10,84) borçlandı.  

• Hazine, dün ve geçtiğimiz haftaki ihaleler ile birlikte Eylül ayında yapmayı 

planladığı 5 ihalenin 4’ünü gerçekleştirdi. Dünkü satış tutarı sonrasında gelecek 

hafta yapacağı ayın son ihalesinde yaklaşık 1 milyar TL borçlanması beklenebilir. 

• Gelecek hafta Salı günü 2 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihaleleri 

gerçekleştirilecek ve Eylül ayı borçlanmasını tamamlayacak. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anel Elektrik – Bugün hisse başına brüt 0,1087982 TL (net: 0,0924785 TL) kar payı 

ödeyecek. Temettü verimi: %3,8 

Avivasa – Şirketin 01.01.2017-31.08.2017 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 

259.008.214  TL, hayat dışı 48.004.755 TL olmak üzere toplam 307.012.969 TL olarak 

gerçekleşti. Açıklanan hayat ve hayat dışı primleri, yıllık bazda sırasıyla, %64 ve %32 

büyümeyi işaret etmektedir. 

Aygaz - Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu 

Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık 

görüşmesinde en yüksek teklif 1.276.000.000 -TL ile Entek Elektrik Üretimi AŞ tarafından 

verilmiştir. Menzelet ve Kılavuzlu santralleri için Akfen Grubu 2016 yılında 1 milyar 250 

milyon TL teklif sunmuştu. 

Beyaz Eşya Sektörü - TURKBESD’in başkanı Ergün Güler Ağustos’ta beyaz eşya 

sektörünün %10,8 ve 8 aylık dönemde %9,2 yıllık büyüdüğünü açıkladı. Eylül ayında 

büyümenin ÖTV teşviğinin sona erecek olması nedeniyle geçici olarak artacağını 

düşünüyoruz. Bilindiği üzere Arçelik 2017 dönemi için büyüme rakamını %10 olarak 

güncellemişti. Bizim büyüme beklentimiz %8’dir. Nötr 

Borsa İstanbul 2 Ekim – 29 Aralık 2017 dönemi endeks değişikliklerini açıkladı. 

a) BIST-30 endeksinde Koza Madencilik, Pegasus, Eczacıbaşı İlaç endeksten 

çıkarken, Mavi Giyim, Soda Sanayii, Ülker Bisküvi endekse dahil ediliyor. 

b) BIST-50’de Türk Traktör, TSKB ve Fenerbahçe endeksten çıkarken, Global 

Yatırım Holding, İhlas Holding ve İpek Doğal Enerji endekse giriyor. 

c) BIST-100 endeksinde Logo Yazılım, Torunlar GMYO, Kron Telekomünikasyon 

ve Vestel Beyaz Eşya endeksten çıkarken, Şekerbank, Kiler GMYO, Anel 

Elektrik ve ICBC Turkey Bank endekse dahil ediliyor. 

Hektaş – Organomineral gübre üretimi faaliyetlerine yönelik olarak Adana’da 

üretim/işleme tesisi kiraladığını açıkladı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir gün oldu ve BİST-100 endeksi günü %1.52 değer 

kaybederek 104,918’den kapattı. Holding endeksindeki satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurt dışında ise bu akşam 

açıklanacak Fed’in faiz kararı günün en önemli konu başlığı olacaktır. Fed’den herhangi 

bir faiz adımı beklenmiyor olsa dahi; gerek FOMC üyelerinin faiz tahminleri (nokta 

veriler), gerekse de Yellen’ın söylemleri piyasada hareketlilik yaratabilecek unsurlar olarak 

öne çıkıyor. Yarın ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesi yatırımcıların 

yakından izleyeceği en önemli konu olup, toplantı öncesinde yatırımcıların bekle gör 

politikası izleyeceklerini düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında yatay bir seyir mevcutken, GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazanması söz konusudur. Son üç gündür yaşanan 

değer kayıplarından sonra bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir seyir olmasını 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 106,227, 107,537 ve 108,340 dirençlerini 

ve 104,114, 103,311 ve 102,002 desteklerini takip ediyor olacağız.  

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün, sabah bültenimizde de belirtiğimiz üzere, gün içerisinde yeniden 3,50 seviyesini test 

eden USDTRY paritesi, 3,5060 seviyesi üzerine çıkarak son 1 ayın zirvesine yükseldi. 

Ancak, dolar endeksinin görece zayıf ve isteksiz görünümü nedeniyle USDTRY paritesi 

3,50 seviyesi üzerindeki hareketini sürdüremedi ve yeniden 3,48’lere geri çekildi.  Kurdaki 

kısa vadeli gidişat açısından Fed’den bugün gelecek olan açıklamalar oldukça önemli 

olacak. Fed toplantı kararı bugün akşam Türkiye saati ile 21:00’da açıklanacak. FED 

Başkanı Yellen’ın basın toplantısı ise 21:30’da başlayacak. Fed’den bu toplantıda herhangi 

bir faiz adımı beklenmiyor. Ancak bilanço küçültülmesine başlanacağı ve bunun Ekim ayı 

ile beraber yürürlüğe gireceği beklentisi oldukça yüksek. Ayrıca, faiz adımı beklenmiyor 

olsa dahi; gerek FOMC üyelerinin faiz tahminleri (nokta veriler), gerekse de Yellen’ın 

söylemleri piyasada hareketlilik yaratabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Piyasa 

fiyatlamalarına baktığımızda, Aralık ayına ilişkin faiz artırım ihtimali, geçtiğimiz hafta 

açıklanan ABD TÜFE verisi sonrasında %20’lerden %50’nin üzerine yükselmiş durumda. 

Ancak halen daha söz konusu olasılık görece düşük bir seviyede ve “sürpriz” etkisine açık. 

Piyasa, Fed’in faiz artırımlarına Aralık ayında devam edemeyeceğine yönelik sert bir 

fiyatlama gerçekleştirdi. Ancak aksi durumun fiyatların içerisinde yer almadığı görülüyor. 

Dolaysı ile Fed’in, faiz artırımı konusunda beklenenden daha şahin olması durumunda 

dolar endeksi üzerinde sert bir yükseliş hareketi yaşanabilir. Bugün Fed’den görece şahin 

açıklamalar gelmesi durumunda USDTRY paritesinin 3,5150 kritik direnci üzerinde 

tutunması beklenebilir. Aksi taktirde, 3,45 seviyesine doğru kısmi bir geri çekilme 

hareketi görülebilir. Düşüş hareketlerinde 3,43 – 3,45 bandının destek görevi göreceğini 

düşünüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,4865 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,4876 seviyesi 

direnç, 3,4800 seviyesi ise destek konumunda. 3,4876 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,4926, 3,4800 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4677. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının tahvil alım 

programının sona erdirilmesinde kesin bir tarih üzerinde anlaşamadıklarına ve bazı kurul 

üyelerinin varlık alım miktarlarının artırılmasını veya sürenin uzatılmasını istediğine dair 

çıkan haberler, EURUSD paritesinde ani ve sert bir satış baskısı yarattı. Bu açıklamaların 

üzerine sabah saatlerinde 1,20 seviyesi üzerini test eden EURUSD paritesi, öğle 

saatlerinde yeniden 1,1950’li seviyelere indi. Ancak paritenin Asya seansı içerisinde 

kayıplarını geri alarak yeniden 1,20 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Bu sabah saatleri 

itibariyle 2,10 seviyesi üzerindeki hareketini sürdürmekte olan EURUSD paritesinde, 

bugün Fed cephesinden gelecek olan açıklamaların da EURUSD paritesi açısından 

oldukça önemli olacağı görüşündeyiz. Fed’den Aralık ayına ilişin bir faiz artırım sinyali 

gelmesi (piyasa şu anda Aralık ayında bir faiz artırtırım olmayacağı beklentisini daha 

baskın fiyatlıyor) durumunda, dolar endeksindeki değerlenme ile birlikte EURUSD 

paritesinde de 1,18 seviyesine / altına doğru sert bir düşüş görülebilir. Paritedeki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2010 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1984 seviyesi destek, 1,2017 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,2017 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,2060, 1,1984 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1960. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Bugün Fed’den gelecek olan açıklamalar, dolar endeksi ve altın fiyatlarındaki kısa vadeli 

gidişat açısından oldukça belirleyici olacak. Bugün sonlanacak olan toplantı sonucunda 

herhangi bir faiz adımı beklenmiyor olsa dahi, Fed’in bilanço küçültülmesi ve faiz 

artırımına yönelik yapacağı açıklamalar ve verebileceği ipuçları piyasalar tarafından 

merakla bekleniyor. Fed’in bilanço küçültülmesi ile ilgili beklenti sürecini titizlikle ve 

kademeli bir şekilde ilerletmesi dolayısıyla varlık fiyatları üzerinde etkisinin sınırlı olmasını 

bekleriz. Ancak, faiz artırımına ilişkin gelecek olan açıklamaların piyasa üzerindeki etkisi 

daha belirgin olacaktır. Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda, Aralık ayına ilişkin faiz artırım 

ihtimali, geçtiğimiz hafta açıklanan ABD TÜFE verisi sonrasında %20’lerden %50’nin 

üzerine yükselmiş durumda. Ancak halen daha söz konusu olasılık görece düşük bir 

seviyede ve “sürpriz” etkisine açık. Piyasa, Fed’in faiz artırımlarına Aralık ayında devam 

edemeyeceğine yönelik sert bir fiyatlama gerçekleştirdi. Ancak aksi durumun fiyatların 

içerisinde yer almadığı görülüyor. Dolaysı ile Fed’in, faiz artırımı konusunda beklenenden 

daha şahin olması durumunda dolar endeksi üzerinde sert bir yükseliş hareketi 

yaşanabilir. Böyle bir durumunda, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış olan 

altın fiyatlarında, hafta başında görülen sert düşüş hareketinin kaldığı yerden devam 

etmesi ve altının 1300 seviyesine doğru düşüşünü sürdürmesi beklenebilir. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1312,80 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1305 seviyesi destek, 1314,34 

seviyesi ise direnç konumunda. 1314,34 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1320,78, 1305 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1302,76. 

 

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 2,507 %0.1 %0.4 %3.3 %5.6 %12.0

DAX 12,562 %0.0 %0.3 %3.3 %4.2 %9.4

FTSE 7,275 %0.3 -%1.7 -%0.7 -%2.1 %1.9

Nikkei 20,299 %0.0 %2.6 %4.2 %3.9 %6.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,918 -%1.5 -%3.9 -%2.1 %15.4 %34.3

Çin 3,357 %0.2 -%0.6 %2.9 %3.5 %8.4

Hindistan 32,402 %0.0 %0.7 %2.8 %9.8 %21.7

Endonezya 5,901 %0.0 %1.0 %0.1 %6.7 %11.4

Rusya 2,049 -%0.5 -%0.5 %6.1 %0.3 -%8.2

Brezilya 75,974 %0.0 %1.9 %10.6 %17.1 %26.1

Meksika 50,265 %0.0 -%0.4 -%1.6 %3.4 %10.1

Güney Afrika 56,011 -%0.1 -%0.6 %1.3 %6.2 %10.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0.3 -%3.8 -%22.8 -%10.2 -%27.5

EM VIX 15 %7.4 -%0.1 -%15.2 -%0.1 -%30.7

MOVE 50 -%0.6 -%3.5 -%4.2 -%16.6 -%30.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.488 -%0.1 %1.6 -%0.2 -%3.5 -%1.0

Brezilya 3.136 %0.0 %0.3 -%0.9 %2.1 -%3.5

Güney Afrika 13.3188 %0.1 %2.4 %1.1 %5.3 -%3.1

Çin 6.5835 %0.1 %0.7 -%1.2 -%4.7 -%5.2

Hindistan 64.3288 %0.3 %0.4 %0.3 -%1.6 -%5.3

Endonezya 13279 %0.2 %0.6 -%0.5 -%0.3 -%1.4

CDS *

Türkiye 165.8 3.6 -0.1 -15.8 -42.9 -30.8

Brezilya 177.9 0.7 -5.6 -19.2 11.0 -11.8

Güney Afrika 167.5 3.8 -4.2 -11.7 a.d. a.d.

Endonezya 91.5 -1.3 -4.5 -13.7 -16.7 -16.3

Rusya 135.7 3.7 -6.3 -11.4 -7.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.1 1.1 0.2 -0.1 -0.6

Brezilya %9.7 0.0 -0.1 -0.5 -0.5 a.d.

Güney Afrika %8.4 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.5

Hindistan %6.6 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.1

Endonezya %6.5 0.0 0.0 -0.4 -0.7 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 0.07 0.46 0.02 -0.59 -0.92

Brezilya %4.4 0.02 0.04 -0.18 -0.46 -1.10

Güney Afrika %4.4 0.00 0.10 -0.16 -0.26 -0.48

Endonezya %3.3 0.00 0.01 -0.23 -0.55 -0.99

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.14 -%0.6 %1.6 %6.7 %6.8 -%3.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.48 -%0.9 %2.6 %4.5 %2.6 -%7.9

Altın - USD / oz 1306.7 %0.0 -%1.7 %1.2 %5.9 %13.5

Gümüş - USD / t oz. 17.195 %0.7 -%3.4 %1.1 -%1.2 %7.5

Commodity Bureau Index 428.84 %0.3 -%0.7 -%1.9 -%1.4 %1.4

* 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. 

 

 


