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Piyasa Yorumu 

Cuma günü seansın ilk yarısında yatay bir seyir izleyen BİST-100 

endeksi, bankacılık endeksinde görülen alımlarla birlikte günü %0,73 

değer kazancı ile 88.830 seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurt içi gerekse yurt dışı veri akışı olarak zayıf bir gün 

olacak. Merkez Bankası’nın almış olduğu kararların Türk lirası 

üzerinde olumlu etkilerini gözlemliyoruz. GOÜ hisse senetleri 

piyasasında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken, GOÜ para 

birimlerinin – Türk lirası hariç, ABD dolarına karşı değer kaybettiğini 

görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını ve BİST-100 

endeksinde 89.200 seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş 

hareketinin 89.500’e kadar sürebileceğini bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 89.196, 89.562 ve 90.125 dirençlerini ve 88.267, 

87.704 ve 87.339 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Merkezi hükümet borç stoku açıklanacak 

 İhracat reeskont kredilerinin geri ödemesi TL ile yapılabilecek 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Albaraka Türk - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Aselsan – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Bizim Toptan – 2016 vergi finansallarını açıkladı. 

 Ege Endüstri – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Otokar – BAE merkezli Tawazun ile ortak kurduğu Al Jasoor 

şirketi, 661 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı. 

 Tav Havalimanları - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Vakıfbank - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Şubat - Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Şubat - Hazine ihalesi (5 yıl vadeli sabit kuponlu)

22 Şubat - Şubat reel Sektör Güven endeksi ve KKO

23 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

24 Şubat - Ocak Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,830 %0.7 %1.6

BIST-30 109,112 %0.8 %1.9

Banka 152,557 %1.2 %3.0

Sanayi 94,315 %0.1 %0.0

Hizmet 55,591 %0.9 %2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.38 10.37 10.39

2 yıllık bono faizi 11.45 11.41 11.39

10 yıllık bono faizi 10.93 10.92 10.99

Kur

USD/TL 3.67 -%0.2 -%3.1

EUR/TL 3.90 -%0.2 -%3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%0.2 -%3.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 183 181 167

Ortalama işlem hacmi * 1.10 1.36 1.40

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 9.0x 7.7x

PD/DD 1.11x 1.10x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %17.1 %14.2 %16.7

Özsermaye karlılığı %13.1 %13.0 %13.5

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 

Merkezi hükümet borç stoku açıklanacak 

Merkezi yönetim borç stoku 2016 yılını 759,6 milyar TL (GSYİH’nin %29’u) olarak 

kapamıştı. İç borç stoku (468,6 milyar TL) toplam stokun %62’sine karşılık gelirken, dış 

borç stokunun %38’lik pay ile TL291bn ( US$82.5bn) olarak gerçekleştiği görüldü. Özel 

sektörün dış borç görünümü Türkiye ekonomisinin en kırılgan tarafını işaret ederken, 

merkezi yönetim dış borç stokunun GSYİH’ye oranı %9,7 ile risk teşkil etmekte oldukça 

uzak olduğu dikkat çekiyor. Verinin herhangi bir piyasa etkisi beklenmemeli. Ancak 

maliye politikasının büyüme dinamiklerini destekleyici yönde olması dolayısıyla artan 

kamu borçlanma gereği nedeniyle yıl boyunca borç stokunda da ufak çaplı artışlar 

görülebilir. 

 

İhracat Reeskont Kredilerinin Geri Ödemesi TL İle Yapılabilecek  

TCMB, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan 

ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı 

hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin 

Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınacağını duyurdu. Bu işlemlerde TCÖB 

tarafından 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacak.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 47 

milyon TL. 

Aselsan – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi, 217 milyon TL net 

kar, 259 milyon TL FAVÖK ve 1.395 milyon TL net satış seviyesindedir.  

Bizim Toptan – 2016 vergi finansallarında 3 milyon TL net kar, 17 milyon TL faaliyet 

karı, 226 milyon TL brüt kar ve 2.822 milyon TL net satış açıkladı. Bu rakamlar, net satış 

ve faaliyet karı seviyesinde UFRS sonuçları için gösterge olabilmektedir. Bu bakımdan 

net satışlar beklentiler dahilindeyken, faaliyet karının beklentilerden düşük gelmesi 

olasıdır. 

Ege Endüstri – 4. çeyrekte 35 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam, çeyreksel %60, yıllık 

%89 artışı ifade etmektedir. Bu çeyrekte net satış performansı düşük olmasına karşın, 

güçlü net kar büyümesi kur farkı gelirleri ile mümkün oldu. 

Otokar (TUT, Hedef Fiyat: 148,30 TL) – BAE merkezli Tawazun ile ortak kurduğu Al 

Jasoor şirketi, BAE Silahlı Kuvvetleri ile 6 yıllık 661 milyon dolar tutarında bir anlaşma 

imzaladı. Otokar’ın proje kapsamında el edeceği gelirler, araç ihracatı, demonte kit 

satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor'dan alacağı 

temettülerden oluşacak. 

Ortak yönetim esaslarına tabi olacak olan Al Jasoor'da Otokar LS %49, Tawazun ise %51 

oranında pay sahibi olacak. 

Tav Havalimanları – 4. çeyrek net karı 65 milyon TL oldu. Bu rakam, yıllık bazda %52, 

çeyreksel bazda %75 düşüşü ifade ediyor. Piyasa beklentisi 79 milyon TL’ydi. 

FAVÖK yıllık %25 artış göstererek 395 milyon TL olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisi 

olan 293 milyon TL’yi geride bırakmıştır. Net satışlar seviyesinde ise yıllık artış %25 

olurken, gerçekleşen rakam olan 992 milyon TL, piyasa beklentisi olan 906 milyon 

TL’nin üstündedir. 

Vakıfbank – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 659 

milyon TL seviyesindedir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST-100 endeksinde yatay seyrin devam ettiğini, endeksin %0,35 oranında 

artış kaydederek günü 88.187 seviyesinden kapattığını gördük. Bugün gerek 

yurtiçinde gerek yurtdışında veri akışının oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. 

Hisse senetleri tarafında dün Wall Street’teki kar satışlarının ardından, Asya 

seansında satıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. Altın ve hisse senedi oynaklığını 

gösteren VIX endeksi arasındaki makas açılmaya devam ederken, altın 

yatırımcılarının global ve jeopolitik risk primlerini fiyatladığını (Avrupa seçimleri, 

Trump belirsizliği, ABD – Rusya gerginliği vb.), hisse senedi yatırımcılarının ise 

Trump’ın vergi indirimleri beklentisi ve Çin risk primlerindeki göreceli düşük seyir 

ile risk iştihanın daha yüksek seyrettiğini gözlemliyoruz. Zamanlaması önemli 

olmakla birlikte bu makasın bir noktada kapanacağını bekliyoruz. Öte yandan 

yılbaşından bu yana Türkiye özelinde risklerin daha yumuşak seyretmesi sebebiyle 

yine aynı zaman diliminde hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 885 

milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi. Hisse senedi piyasasında üst üste beş 

haftadır giriş yaşandığı görülüyor. 

Bu çerçevede, global piyasalardaki görünüme paralel olarak bugün BİST-100’de 

hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.435, 88.683 ve 

88.901 dirençlerini ve 87.968, 87.750 ve 87.502 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta içerisinde FED Başkanı Yellen’ın yaptığı konuşma sonrasında dolar 

endeksinde gözlemlenen yükselişe rağmen, gelişmekte olan ülkelerde devam eden 

sermaye girişinin TL üzerinde de etkili olduğunu gördük. Buna ek olarak azalan 

volatilite ve değer kazanımına rağmen TCMB’nin TL likiditesini sıkı tutmaya devam 

etmesi olumlu unsurlardan biri olarak ortaya çıktı. Bu çerçevede USDTRY’de 3,63 

seviyelerinin altına doğru geri çekilmeler yaşandı.  Kurdaki satıcılı seyrin yeni haftanın 

ilk işlem gününde de devam ettiğini görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle Türk lirasının 

gelişmekte olan ülke para birimleri arasında %0,27’lik değer kazancıyla en fazla değer 

kazanan para birimi oluğu görülüyor. Bu hafta içinde gerek yurtiçinde gerekse 

yurtdışındaki veri akışının oldukça hafif olduğu görülüyor. Yurtiçinde takip edilecek 

unsur Reel Sektör Güven endeksi olacak. 22 Şubat Çarşamba günü açıklanacak olan 

Şubat Reel Sektör Güven Endeksi (RSGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2017’ye 

oldukça zayıf başlamışlardı. Ocak mevsimsel etkilerden arındırılmış RSGE bir önceki aya 

göre %3 gerilemişti. Alt kalemlerde ise ihracat siparişlerindeki iyileşme dışında genel bir 

bozulma dikkat çekiyordu. KKO verilerine baktığımızda da, Ocak ayında mevsimsel 

etkilerden arındırılmış verinin %75,3’den %74,3’e gerilediği görüldü. Şubat verilerinin 

zayıf trendin devamını işaret etmesi durumunda büyüme tahminleri açısından olumsuz 

algılanabileceğini belirtmek gerekir. 1Ç17 GSYİH büyüme tahminlerimiz, güçlü baz 

yılının da etkisiyle daha zayıf bir yeri işaret ediyor. Yurtdışında ise ABD cephesinden 

hafta içerisinde gelecek olan PMI ve konut verileri izlenecek. Bugün ABD’de piyasalar 

kapalı olacağından dolayı kurda düşük volatilite görülebilir. Bu sabah saatlerinde 

3,6229 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,6200 seviyesi destek, 3,6489 

seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6200 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,5928, 3,6489 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,6772 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa 

vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günkü bültenimizde, 1,0680 direncinin hemen altında seyreden EURUSD 

paritesinde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiğini belirtmiş, paritenin 

1,0680 direncini aşaması durumunda yönünü aşağı çevirebileceğini ve haftanın son 

işlem gününü satıcılı geçirebileceğini ifade etmiştik.  Öngördüğümüz üzere 1,0680 

direncini yukarı yönlü kırmayı başaramayan ve yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi, 

Cuma günü 1,0605 seviyesine kadar inerek yatırımcılarımıza güzel satış fırsatları verdi. 

Bu hafta içerisinde küresel piyasalarda veri akışı sakin seyredecek. Ancak,  Avrupa 

cephesindeki veri gündeminin görece yoğun olacağını belirtebiliriz. Özellikle Euro 

Bölgesinden gelecek PMI ve TÜFE verileri ön plana çıkıyor olacak. Avrupa’da enflasyon 

tarafında özellikle artan enerji fiyatlarının yukarı yönlü baskı yaptığı görülüyor. Ancak 

ECB Başkanı Draghi, enflasyonda yaşanan kısa süreli yükselişlere göre hareket 

edilemeyeceğini ve para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceğinin altını 

çizmişti. Dolayısı ile hafta içerisinde gelecek olan TÜFE verileri, Draghi’nin genişlemeci 

tutumunun sürüp sürmeyeceği ve eruodaki kısa vadeli gidişat açısından önemli 

olacaktır. EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı 

kalabileceğini bültenlerimizde sık sık belirtiyoruz. Avrupa’daki yoğun seçim gündeminin 

ve Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci politikalarının devamının euro üzerinde baskı 

yaratabileceğini düşünmekteyiz. ABD Başkanı Trump’ın piyasalarda yarattığı gergin 

havayı ve dolar endeksinin kayıplarını telafi etme çabasını da göz önünde bulunduracak 

olursak, paritenin kısa vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini olası gördüğümüzü 

belirtebiliriz. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.  Bu sabah saatleri itibariyle 1,0616 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0645 seviyesi destek, 1,0680 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1,0645 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek 

seviyemiz 1,0610, 1,0680 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,0720. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketine devam etmekte olan altın fiyatları, 

dolar endeksindeki yükselişe rağmen  geçtiğimiz hafta boyunca kanal sınırında 

tutunma çabasını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta içerisinde Çin’den beklentilerin üzerinde 

gelen enflasyon verisi sonrasında, enflasyonist beklentiler karşısında en önemli güvenli 

liman olan altında Çin verisi sonrasında yükseliş çabalarının hakim olduğunu ve 

fiyatların 1230$ seviyesi üzerinde tutunmayı başardığını gördük. VIX endeksinin hafta 

içerisinde yeniden 12 seviyesinin üzerine çıkması da piyasalardaki risk iştahının 

azaldığını ve güvenli liman talebinin arttığını işaret etti. Bugün ABD piyasaları kapalı 

olacağında altın fiyatları haftaya sakin bir başlangıç yapabilir. Ancak hafta içerisinde 

ABD’de açıklanacak olan konut ve PMI verileri yakından izlenecek. Altındaki kısa vadeli 

gidişatı kanal sınırındaki hareket belirleyecek, zira fiyatların kanal sınırında tutunması ya 

da kanalı aşağı yönlü kırması durumunda (her iki durumda da) sert hareketler 

gözlemlenebilir. Altının kanal sınırındaki seyri yakından takip edilmeli.  Yükseliş kanlının 

sınırında tutunması ile birlikte yeniden 1230 seviyesi üzerine çıkan altın fiyatları, bu 

sabah saatlerinde 1234,91 seviyesinden işlem görüyor. Altındaki yukarı yönlü 

hareketlerde 1235 ve 1245 dirençlerini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1230 ve 1225 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

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 2,351 %0.2 %1.5 %3.5 %7.7 %5.0

DAX 11,757 %0.0 %0.8 %1.1 %11.5 %2.4

FTSE 7,300 %0.3 %0.6 %1.4 %6.4 %2.2

Nikkei 19,235 %0.1 -%1.1 %0.6 %16.3 %0.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,830 %0.7 %1.6 %6.9 %13.7 %13.7

Çin 3,202 %0.8 %0.3 %3.3 %3.8 %4.0

Hindistan 28,469 %0.1 %0.5 %5.4 %1.5 %7.1

Endonezya 5,351 %0.3 -%0.1 %2.1 -%0.9 %1.3

Rusya 2,128 -%0.9 -%1.6 -%1.5 %8.6 -%4.7

Brezilya 67,748 -%0.1 %2.5 %5.0 %14.6 %12.5

Meksika 47,165 -%0.3 -%1.3 %1.8 -%2.3 %3.3

Güney Afrika 52,224 -%0.7 -%0.9 -%0.6 -%1.0 %3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.3 %5.9 -%3.2 -%5.7 -%18.2

EM VIX 15 -%4.0 -%6.3 -%18.5 -%23.5 -%31.8

MOVE 70 %2.3 %0.2 -%5.6 %9.8 -%2.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6309 -%1.0 -%1.8 -%3.5 %24.2 %3.0

Brezilya 3.0991 %0.3 -%0.5 -%3.5 -%3.3 -%4.6

Güney Afrika 13.0382 %0.0 -%2.2 -%3.2 -%2.6 -%5.1

Çin 6.8665 %0.2 -%0.2 %0.3 %3.5 -%1.1

Hindistan 67.02 -%0.1 %0.2 -%1.4 a.d. -%1.3

Endonezya 13333 %0.1 %0.1 -%0.1 a.d. -%1.0

CDS *

Türkiye 240.2 2.8 -10.0 -37.5 45.4 29.2

Brezilya 232.4 6.6 -3.9 -20.2 51.7 191.4

Güney Afrika 192.0 5.7 -13.7 -7.9 30.1 a.d.

Endonezya 136.5 -0.4 -0.4 -15.5 32.5 85.6

Rusya 182.2 4.9 3.4 -8.4 5.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.0 1.2 -0.3 1.2 -0.5

Brezilya %10.4 0.0 0.1 -0.6 -1.4 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.2

Hindistan %6.9 0.0 0.0 0.4 -0.3 0.3

Endonezya %7.5 0.0 0.0 0.0 0.7 -0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.05 1.16 -0.14 1.29 -0.22

Brezilya %4.9 -0.04 0.14 0.02 0.64 -0.59

Güney Afrika %4.4 0.00 -0.13 -0.17 0.67 -0.46

Endonezya %3.9 -0.03 0.01 -0.09 a.d. -0.40

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.81 %0.3 -%1.6 %0.6 %12.0 -%1.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.4 %0.1 -%0.9 %1.8 %14.1 -%0.6

Altın - USD / oz 1237.6 -%0.2 %0.3 %2.0 -%7.8 %7.5

Gümüş - USD / t oz. 18.03 -%0.2 %0.5 %5.1 -%8.2 %12.8

Commodity Bureau Index 432.94 -%0.5 -%0.2 %0.1 %4.7 %2.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


