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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün günü %0,3 değer kaybı ile 88.588 seviyesinden kapatan BİST-

100 endeksinde satışların bankacılık endeksinde yoğunlaştığını 

görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde haber ve veri akışı olarak zayıf bir gün olacak. ABD 

cephesinde Fed üyelerinin yapacakları konuşmaların piyasalar 

üzerinde etkileri olabileceğini düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ 

hisse senetleri piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken, 

GOÜ para birimlerinin de dolar endeksindeki kuvvetlenmeye bağlı 

olarak ABD dolarına karşı hafif değer kaybettiğini görüyoruz. 

Bugün piyasanın hafif satıcılı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Gün 

içinde 88.176 seviyesinin önemli destek seviyesi olduğunu 

görüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.291, 89.995 ve 90.407 

dirençlerini ve 88.176, 87.764 ve 87.061 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında geriledi 

 Hazine bugün Şubat ayı borçlanma programını tamamlayacak 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Albaraka Türk – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Arçelik - 3 Nisan’da hisse başına 0,62895TL brüt temettü ödeme 

kararı alındı. 

 Aselsan – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Emlak Konut GYO – Medyada yer alan haberlere göre, Şubat ayı 

başından bu yana 2.040 adet konut sattı. 

 Kordsa - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Teknosa – Suzan Sabancı Dinçer 525 bin adet payı sattı. 

 Vakıfbank – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 88,588 -%0.3 %0.0

BIST-30 108,784 -%0.3 %0.2

Banka 151,187 -%0.9 -%0.2

Sanayi 94,197 -%0.1 -%1.0

Hizmet 55,665 %0.1 %2.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.39 10.39 10.37

2 yıllık bono faizi 11.25 11.25 11.38

10 yıllık bono faizi 10.84 10.84 10.93

Kur

USD/TL 3.62 -%1.8 -%5.1

EUR/TL 3.85 -%2.0 -%5.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 -%1.9 -%5.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 182 166

Ortalama işlem hacmi * 1.19 1.33 1.38

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.11x 1.10x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %16.6 %14.7 %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 

Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında geriledi 

Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %1,8 oranında gerileme kaydetti 

ve 66,9 seviyesinden 65,7’ye geriledi. Ocak ayındaki %5,6’lık yükselişin ardından 

endeksin yeniden düşüşe geçtiği görülüyor.  

 Bozulma, alt kalemlerin genelinde görülüyor. Maddi durum ve genel ekonomik 

durum beklentilerinde görülen gerilemenin olumsuz bir resim çizdiği dikkat 

çekiyor. Büyüme ve enflasyon dinamiklerindeki bozulma, gelir ve ekonomik 

duruma ilişkin beklentileri negatif etkiliyor. 

 Özellikle 2016 yılının son çeyreğinde bozulan istihdam piyasası 

göstergelerinde bir düzletmeyi işaret eden alt istihdam göstergesinin, 

Şubat ayında gerilediği ve önümüzdeki 12 aylık dönem için istihdam 

beklentilerinde kötüleşmeyi işaret ettiği görülüyor.  

Hazine bugün Şubat ayı borçlanma programını tamamlayacak 

Hazine bugün 5 yıl vadeli (22.Eyl.21) sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Ay 

içerisinde iki ihale ile piyasalara toplam 2,7 milyar TL kadar satış gerçekleştirildi. 

Hazine’nin Şubat ayı borçlanma projeksiyonun bakıldığında ayın son Hazine ihalesinde 

0,9-1,0 milyar TL kadar borçlanma gerçekleştirmesi beklenebilir. Şubat ayı toplam 

piyasa itfası 5,1 milyar TL ile oldukça hafif bir yeri işaret ediyordu. Ancak gelecek ay 

yılın en yüksek borç itfasının gerçekleştirileceğini belirtmek gerekir. Hazine Mart ayında 

14 milyar TL kadar piyasa itfasına karşılık 5 ihale ile toplam 14,4 milyar TL kadar 

borçlanmayı hedefliyor. Yeni kağıt arzları ve yüklü itfa ile beraber faiz seviyelerinde 

yukarı yönlü baskılar görmemiz mümkün. 
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Şubat ayında %1,8 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – 4. çeyrekte 39 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı çeyreksel 

bazda %23, yıllık bazda %57 düşüşü ifade ediyor. Gelirlerdeki %19 büyümeye karşın 

ayrılan yüksek karşılık giderleri net kar rakamını baskıladı. Piyasa net kar beklentisi 47 

milyon TL seviyesindeydi. 

Arçelik – Arçelik’in yönetim kurulu Genel Kurul’a teklif edilmek üzere 3 Nisan’da hisse 

başına 0,62895TL brüt temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %3’tür. 

Aselsan – 4. çeyrekte 406 milyon TL net kar açıkladı (3Ç16: 153 milyon TL, 4Ç15: 67 

milyon TL). Piyasa beklentisi 217 milyon TL’ydi. Bu çeyrekteki güçlü operasyonel 

performans, hem net satışlar hem de marjlarda piyasa beklentilerinin aşılmasını sağladı. 

FAVÖK 312 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %180, çeyresel bazda 

%130 büyüme gösterdi. FAVÖK’teki büyüme, yükselen brüt marj trendinden 

kaynaklandı. 

Net satışlar yıllık %74 artarak 1.618 milyon TL’ye ulaştı. Piyasa tahmini 1.395 milyon 

TL’ydi. Yılsonu itibariyle Aselsan’ın biriken işleri 6,2 milyar dolara ulaştı (9A16: 5,7 milyar 

dolar). Bu biriken işler rakamı, tarihi en yüksek seviyeyi temsil etmektedir. 

Şirket 2017 beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 2017’de %25’ten fazla net satış 

büyümesi, %18-20 aralığında FAVÖK marjı (2016: %19) ve 500 milyon TL’lik yatırım 

harcaması (2016: 353 milyon TL) öngörüyor. 

Emlak Konut GYO – Gazete haberlerine göre Emlak Konut GYO, Şubat başı başlayan 

kampanyanın katkısıyla Şubat ayında 2.040 konut sattı ve 2.180 milyon TL ciro elde etti. 

Bilindiği üzere kampanya %0,75-0,85 faiz aralığında 240 ay vadeli konut kredisi imkanı 

sunuyor. Kampanya 30 Mart’ta kadar devam edecek. 2016 yılında Emlak Konut’un 

toplam satış adedi 10.053 konuttu. 

Kordsa – 4. çeyrekte 36 milyon TL net kar açıkladı (yıllık: -%39, çeyreksel: +%108). 

Dolar bazında, bu çeyrekteki 11 dolarlık net kar, 4Ç15’teki 20 milyon doların gerisinde 

kalmıştır. Yıllık bazda yatay seyreden operasyonel performansa karşın, daha yüksek 

gerçekleşen finansman giderleri ve vergi giderleri net karda düşüşe yol açmıştır. 

4Ç16 FAVÖK’ü dolar bazında yıllık %5 büyürken, FAVÖK marjı %14,8’den %15,7’ye 

yükseldi. Bu yükselişte, iyileşen brüt marjı (4Ç16: %22, 4Ç15: %20,7) önemli rol oynadı. 

Net satışlar dolar bazında %1 azalarak 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Teknosa – Suzan Sabancı Dinçer 3,80-3,89 TL fiyat aralığından 525 bin adet payı sattı 

ve böylece ortaklıktaki payı %0,7911’e düştü. 

Vakıfbank – 4. çeyrekte 782 milyon TL net kar açıkladı. Rakam, çeyreksel bazda %4 

düşüşü, yıllık bazda %19 artışı ifade ediyor. Tacirler Yatırım beklentisi 731 milyon TL, 

piyasa beklentisi 659 milyon TL’ydi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün günü %0,3 değer kaybı ile 88.588 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde 

satışların bankacılık endeksinde yoğunlaştığını görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde haber ve veri akışı olarak zayıf bir gün olacak. ABD cephesinde 

Fed üyelerinin yapacakları konuşmaların piyasalar üzerinde etkileri olabileceğini 

düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasalarında hafif alıcılı bir 

seyir söz konusu iken, GOÜ para birimlerinin de dolar endeksindeki kuvvetlenmeye 

bağlı olarak ABD dolarına karşı hafif değer kaybettiğini görüyoruz. 

Bugün piyasanın hafif satıcılı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Gün içinde 88.176 

seviyesinin önemli destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 89.291, 89.995 ve 90.407 dirençlerini ve 88.176, 87.764 ve 87.061 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Cuma günü reeskont kredilerinin geri 

ödemelerinin TL olarak yapılabileceğini açıklaması sonrası 3,62'ye kadar gerileyen kur, 

haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürerek 3,61’li seviyelere kadar geriledi. Daha 

sonra yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını telafi eden USDTRY paritesi, bu sabah 

saatleri itibariyle 3,663'lü seviyelerden işlem görüyor. Bu sabah saatleri itibariyle 

gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu 

görüyoruz. Türk lirası %0,20’lik kayıpla orta sıralarda yer alıyor. Dolar endeksinin 

kazançlarını geri vermeye başlaması ve TCMB’nin kur gelişmeleri karşısında aktif bir 

müdahale sergilemesi, USDTRY paritesinin 3,94’lerden 3,60’lara indiren en önemli iki 

temel gelişme olarak karşımıza çıkıyor.  Bu sabah saatlerinde 3,63’lü seviyelerdeki 

seyrini sürdürmekte olan USDTRY paritesinde, 3,60 seviyesinin güçlü bir destek 

oluşturduğunu görmekteyiz. Satıcılı seyrin devamı durumunda 3,60 seviyesinin 

yakından izlenmesini öneriyoruz. Kurun bu seviye altına inememesi durumunda 3,60 – 

3,63 bölgesi kısa – orta vadeli alım fırsatı verebilir. Bugün ABD cephesinden gelecek 

PMI verileri ve Fed balkanlarının açıklamaları yakından takip edilecek. Bu sabah 

saatlerinde 3,6309 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 

EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini hemen hemen tüm bültenlerimizde belirtiyoruz. Avrupa’daki yoğun seçim 

gündemi yaklaştıkça, euro üzerindeki baskının daha da arttığını görüyoruz. Almanya 

Başbakanı Angela Merkel'in iktidar partisine olan desteğin, Merkel'in döneminde ilk kez 

Sosyal Demokratlar'ın gerisinde kaldığını gösteren Anketin Ardından artan endişeli 

hava, hem Avrupa borsalarını hem de euroyu etkiliyor. CFTC tarafından yayınlanan COT 

(Commitment of Traders) pozisyonlarına baktığımızda da, 8 – 14 Şubat haftasında 

yatırımcıların EURUSD paritesindeki short (satış yönündeki) pozisyonlarını artırdıklarını 

görüyoruz. Avrupa’daki yoğun seçim gündeminin ve Avrupa Merkez Bankasının 

genişlemeci politikalarının devamının euro üzerindeki baskıyı arıtabileceğini 

düşünmekteyiz. Birbiri ardında konuşma yapan Fed başkanlarının büyük çoğunluğunun, 

ABD ekonomisinin Fed’in hedeflerine yaklaştığını ve enflasyonun hızlanmaması için 

gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtmesi de, dolar endeksinin yükseliş 

hareketine devam edebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, EURUSD paritesinin kısa 

vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini olası gördüğümüzü belirtebiliriz. Bu 

nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bugün Avrupa ve ABD cephesinden gelecek olan 

PMI Endeksi verilerini ve Fed başkanlarından gelecek olan açıklamaları takip ediyor 

olacağız.  Bu sabah saatleri itibariyle 1,0581 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0580 seviyesi destek, 1,0608 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0580 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,01,0553, 1,0608 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0645. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarının kanal sınırındaki kritik seyri devam ediyor. Dolar endeksindeki yükseliş 

karşısında direnç gösteren altın fiyatları, dolardaki güçlenmeye rağmen halen daha 

1230 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Piyasalardaki risk iştahının son günlerde 

oldukça volatil oluğunu görüyoruz. Güvenli liman talebinin kısa süreli ani değişimlere 

maruz kaldığı şu günlerde, altın fiyatlarındaki yükseliş istikrarı sekteye uğramış 

durumda.  CFTC tarafından yayınlanan COT (Commitment of Traders) pozisyonlarına 

baktığımızda da benzer bir tablo otaya çıkıyor:  8 – 14 Şubat haftasında yatırımcıların 

altıda uzun pozisyonlarını azaltmış olduklarını görüyoruz. Ancak piyasa genelinde yön 

eğilimi uzun tarafta kalmayı sürdürüyor.  Kısa vadeli yükseliş kanalı sınırındaki seyrini 

sürdürmekte olan altın fiyatları, 1230 seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse kanal sınırında 

da tutunmayı başaracak. Dolayısı ile 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 1233,61 

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 11,828 %0.6 %0.5 %1.7 %12.2 %3.0

FTSE 7,300 %0.0 %0.3 %1.4 %6.4 %2.2

Nikkei 19,251 %0.7 %0.8 %1.3 %17.2 %1.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,588 -%0.3 %0.0 %6.6 %13.4 %13.4

Çin 3,240 %0.3 %1.0 %4.0 %4.5 %4.7

Hindistan 28,662 -%0.1 %1.1 %5.9 %2.0 %7.6

Endonezya 5,359 %0.2 -%0.7 %2.2 -%0.9 %1.4

Rusya 2,119 -%0.4 -%2.0 -%1.9 %8.1 -%5.1

Brezilya 68,533 %1.2 %2.3 %6.2 %16.0 %13.8

Meksika 47,084 -%0.2 -%1.2 %1.6 -%2.5 %3.2

Güney Afrika 52,559 %0.6 -%0.8 %0.1 -%0.4 %3.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.3 %5.9 -%3.2 -%5.7 -%36.9

EM VIX 15 -%4.0 -%6.3 -%18.5 -%23.5 -%33.5

MOVE 70 %2.3 %0.2 -%5.6 %9.8 %2.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6245 -%0.2 -%1.3 -%3.8 %23.2 %24.2

Brezilya 3.0879 -%0.4 -%0.7 -%2.7 -%3.5 -%22.1

Güney Afrika 13.045 %0.1 -%2.2 -%4.1 -%3.9 -%15.7

Çin 6.8785 %0.2 %0.0 %0.0 %3.4 %5.9

Hindistan 66.925 -%0.1 -%0.1 -%1.8 -%0.4 %1.2

Endonezya 13354 %0.2 %0.2 -%0.4 %1.0 -%3.1

CDS *

Türkiye 241.6 1.5 -2.5 -36.4 42.0 23.9

Brezilya 231.4 -1.0 14.7 -37.8 51.3 -30.7

Güney Afrika 195.6 3.6 -3.6 -14.1 a.d. 2.2

Endonezya 135.7 -0.8 0.1 -12.9 45.4 4.9

Rusya 179.0 -3.2 15.8 -17.4 a.d. 17.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 -0.1 1.1 -0.4 1.0 0.1

Brezilya %10.4 0.0 0.1 -0.5 -1.4 -6.1

Güney Afrika %8.8 0.1 0.0 0.0 0.3 -1.0

Hindistan %6.9 0.1 0.1 0.4 -0.3 -0.9

Endonezya %7.6 0.0 0.0 0.0 0.6 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.05 1.16 -0.14 1.29 0.60

Brezilya %4.9 -0.04 0.14 0.02 0.64 -2.27

Güney Afrika %4.5 0.06 -0.07 -0.15 0.76 -1.03

Endonezya %3.9 -0.03 0.01 -0.09 a.d. -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.18 %0.7 %1.1 %1.2 %14.3 %50.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.4 %0.1 -%0.9 %1.8 %14.1 %44.2

Altın - USD / oz 1237.6 -%0.2 %0.3 %2.0 -%7.8 %16.7

Gümüş - USD / t oz. 18.03 -%0.2 %0.5 %5.1 -%8.2 %30.6

Commodity Bureau Index 432.94 -%0.5 -%0.2 %0.1 %4.7 %15.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Şubat 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Şubat 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. 

 


