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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma akşamı ABD’de Sağlık Hizmetleri yasa tasarısının Kongre’de 

oylamadan geri çekilmesi, başta ABD piyasaları olmak üzere, küresel 

piyasalarda yatırımcıların risk algısında bozulmaya neden oldu. ABD 

10 yıllık faizleri %2,36 seviyesine gerilerken, ABD hisse senetleri 

piyasalarında ve vadeli işlemlerde ibre satışa döndü. 

Bu hafta Türkiye’den ve ABD’den açıklanacak olan 4. çeyrek büyüme 

verileri ve de Fed Başkan Yardımcılarının yapacakları konuşmalar 

yatırımcılar tarafından takip edilecek olan en önemli konu başlıkları 

olacaktır.  

Bu sabah itibariyle, Dolar endeksinin 99,3 seviyesine gerilediğini ve 

bu durumun GOÜ para birimlerini olumlu yönde etkilediğini 

görüyoruz. Öte yandan, ABD, DAX ve FTSE vadeli işlemleri ile 

Uzakdoğu Asya piyasalarının satıcılı seyir izlemekte olup, bunun 

yansımasının Borsa İstanbul’da da olabileceğini tahmin ediyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını ve 89.900 

seviyesinin geçilmesi durumunda satışların hızlanabileceğini 

düşünüyoruz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.624, 90.866 ve 91.350 

dirençlerini ve 89.899, 89.416 ve 89.174 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bizim Toptan – 15 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi. 

 Emlak Konut – 2017 yılı içinde ihalesi yapılması planlanan 

arsaları açıkladı. 

 Federal-Mogul İzmit Piston – Bugün pay başına brüt 

1,1704074 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

 Kordsa – 2017 beklentilerini açıkladı. 

 Sabancı Holding - E.ON Şirketi ile %50’şer paya sahip olduğu 

Enerjisa Enerji A.Ş. ve iştiraklerinin yeniden yapılanması 

konusunda anlaşma yaptı. 

 TSKB – Bugün pay başına brüt 0,04 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. 

 Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Anadolu Sigorta, İş GYO, İş Menkul Değerler 

 TÜİK, Şubat ayı konut satış rakamlarını açıkladı. 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Mart - Mart Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

28 Mart - Ocak TCMB Konut Fiyat Endeksi

30 Mart - TCMB haftalık para ve banaka istatistikleri

                TCMB haftalık net yabancı portföy akımları

31 Mart - 4Ç16 GSYİH verileri

                Şubat Dış ticaret istatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,383 %0.7 -%0.1

BIST-30 110,907 %0.8 -%0.2

Banka 152,702 %1.9 %0.1

Sanayi 96,222 %0.0 -%0.4

Hizmet 57,625 %0.6 %0.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.33 11.31 11.29

2 yıllık bono faizi 11.50 11.48 11.57

10 yıllık bono faizi 10.77 10.79 10.99

Kur

USD/TL 3.62 %0.4 %1.4

EUR/TL 3.91 %0.6 %3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %0.5 %2.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 189 189 187

Ortalama işlem hacmi * 1.09 1.23 1.21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.13x 1.01x

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

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.4 %18.9 %17.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.1 %13.6

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bizim Toptan – 12,15-12,24 TL fiyat aralığından 15 bin adet pay geri alımı 

gerçekleştirdi. Geri alınan pay miktarı, ödenmiş sermayenin %0,708’ine ulaştı. 

Emlak Konut – 2017 yılı içinde İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki 3 milyar TL 

değerindeki yedi arsanın ihalesine çıkılacağını açıkladı. Bunların yanı sıra bir adet 6 

milyar TL değerinde anahtar teslim ihalesi mevcut. Şirket ayrıca 2016 net karından kar 

payı dağıtmayacağını açıkladı. Emlak Konut, Cuma günkü kapanış fiyatı baz 

alındığından %40 net aktif değer iskontosu ile işlem görmekte. Geçtiğimiz bir yılda 

ortalama iskonto %41’di. 

Federal Mogut İzmit Piston - Bugün pay başına brüt 1,1704074 TL nakit temettü 

ödemesi gerçekleştirecek. Temettü verimi %7,9. 

Kordsa – 2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre, şirket yönetimi 2017’de %25-35 

arasında net satış büyümesi, %20-30 arasında FAVÖK büyümesi bekliyor. 

Sabancı Holding - E.ON Şirketi ile %50’şer paya sahip olduğu Enerjisa Enerji A.Ş. ve 

iştiraklerinin yeniden yapılanması konusunda anlaşma yaptı. Bu doğrultuda farklı 

dinamiklere sahip olan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin bir çatı şirketi 

altında; enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketlerinin farklı bir 

çatı şirketi altında toplanmasına karar verildi. Yapılan açıklamada gelecekte bu iki şirket 

için ayrı halka arz süreçleri yürütülebileceği belirtildi. 

TSKB - Bugün pay başına brüt 0,04 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü 

verimi %2,8. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Anadolu Sigorta, İş GYO ve 

İş Menkul Değerler. Temettü verimleri sırasıyla %2,5, %4,7 ve %9,5.  

TÜİK, Şubat ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre; 

Türkiye’de Şubat ayında 101 bin adet konut satıldı. Satış adeti, geçtiğimiz yılın Şubat ayı 

ile aynı seviyede gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın 

aynı ayına göre %27 oranında artış göstererek 38.676 oldu. Toplam konut satışları 

içinde ipotekli satışların payı %38,1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan 

konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 azalarak 45.215 oldu. Toplam konut 

satışları içinde ilk satışın payı %44,6 oldu. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma akşamı ABD’de Sağlık Hizmetleri yasa tasarısının Kongre’de oylamadan geri 

çekilmesi, başta ABD piyasaları olmak üzere, küresel piyasalarda yatırımcıların risk 

algısında bozulmaya neden oldu. ABD 10 yıllık faizleri %2,36 seviyesine gerilerken, 

ABD hisse senetleri piyasalarında ve vadeli işlemlerde ibre satışa döndü. 

Bu hafta Türkiye’den ve ABD’den açıklanacak olan 4. çeyrek büyüme verileri ve de 

Fed Başkan Yardımcılarının yapacakları konuşmalar yatırımcılar tarafından takip 

edilecek olan en önemli konu başlıkları olacaktır.  

Bu sabah itibariyle, Dolar endeksinin 99,3 seviyesine gerilediğini ve bu durumun 

GOÜ para birimlerini olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Öte yandan, ABD, DAX 

ve FTSE vadeli işlemleri ile Uzakdoğu Asya piyasalarının satıcılı seyir izlemekte olup, 

bunun yansımasının Borsa İstanbul’da da olabileceğini tahmin ediyoruz. Bugün 

Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını ve 89.900 seviyesinin geçilmesi 

durumunda satışların hızlanabileceğini düşünüyoruz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.624, 90.866 ve 91.350 dirençlerini ve 89.899, 

89.416 ve 89.174 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD’de, Cumhuriyetçilerin 216 oyu toplayamayacaklarına yönelik endişe duymaları ile 

birlikte Cuma gününe ertelenen sağlık hizmetleri yasa tasarısı oylaması geri çekildi. ABD 

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın, yasanın geçmesi için gerekli 216 "Evet" oyuna 

ulaşılamayacağını belirtmesinin ardından tasarının geri çekilmesine karar verildiği 

belirtildi. Yapılan açıklamada Cumhuriyetçiler içinde hala tasarıya karşı çıkanların 

bulunduğu, bu nedenle de çoğunluğun sağlayamayacağı sonucuna varıldığı kaydedildi. 

Trump'ın tasarıyı geri çekmesi ABD basınında ''büyük bir yenilgi'' olarak yorumlandı. 

Washington Post'da yer alan yorumda ABD Başkanı'nın bu yenilgiden sonra en iyi 

ihtimalle "gücü zayıflamış bir Başkan" olarak görüleceği görüşüne yer verildi. Yasa 

tasarısının geri çekilmesi sonrasında dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, 

VIX endeksinin 14 seviyesinin üzerine çıkarak Aralık ayından bu yana en yüksek 

seviyesini test etmesi ile birlikte küresel risk iştahının yeniden sert bir şekilde düştüğü 

gözlemlendi. Ancak, gelişmekte olan ülke para birimlerinin, gerileyen risk iştahına 

rağmen görece dirayetli bir görünüm sergilediği görülüyor. USDTRY paritesinin bu 

sabah saatleri itibariyle 3,60 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Paritenin 

bugün içerisinde 3,60 – 3,62 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenebilir. TCMB’nin 

sıkı duruşunu sürdürmesi ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki risk iştahının 

iyileşmesi ile birlikte kurun 3,60 seviyesi altına sarktığını görebiliriz. Ancak 3,60’ın 

altındaki hareketlerin kalıcı olmasının zor oluğunu düşünüyoruz. Bu hafta içerisinde 

açıklanacak olan ABD ve Türkiye 4Ç16 GSYİH verileri yakından takip ediliyor olacak. 

ABD'de Perşembe günü dördüncü çeyrek büyüme verisinin üçüncü revizyonu 

açıklanacak. Büyümenin değişmeyerek %2'de kalması bekleniyor. Cuma günü Şubat ayı 

kişisel gelir ve harcamalar ile Fed'in de yakından takip ettiği PCE verisi izlenecek. Ayrıca 

FOMC üyelerinin (Evans, George , Kaplan, Rosengren, Dudley, Bullard, Kashkari) ve Fed 

Başkanı Janet Yellen’ın konuşmaları da hafta içerisinde yakından takip ediliyor olacak. 

Bu sabah saatleri itibariyle 3,6033 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3.6120 seviyesi direnç, 3,6000 seviyesi ise destek konumunda. 3,6120 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6305, 3,6000 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5900. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ABD’de, Cumhuriyetçilerin 216 oyu toplayamayacaklarına yönelik endişe duymaları ile 

birlikte Cuma gününe ertelenen sağlık hizmetleri yasa tasarısı oylamasının geri çekilme, 

dolar endeksinin sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksindeki 

sert geri çekilme ile birlikte yeniden 1,08 seviyesi üzerine çıkan EURUSD paritesi, kısa 

vadeli yükseliş kanalının üst sınırına yeniden ulaşmış durumda. Ayrıca, son yayınlanan 

anketlerin,, Almanya’da Eylül ayında gerçekleşecek olan genel seçimlerde Angela 

Merkel’in önde gittiğini işaret etmesi, EURUSD paritesindeki yükselişin büyük ölçüde 

destekledi. Sonuç olarak paritenin çift yönlü olarak yukarı yönde desteklendiğini 

belirtebiliriz. Bu da paritenin, haftanın ilk işlem gününde güçlü görünümünü korumasını 

sağlayabilir. Bugün Almanya’dan gelecek olan Mart Ayı IFO Endeksi verisi önemli 

olacak. Hafta içerisinde ise Perşembe günü ABD’den gelecek olan 4Ç16 GSYİH üçüncü 

revizyon verisi yakından takip ediliyor olacak. ABD'de 4Ç16 büyümesinin değişmeyerek 

%2'de kalması bekleniyor. Cuma günü ise Şubat ayı kişisel gelir ve harcamalar ile Fed'in 

de yakından takip ettiği PCE verisi izlenecek. Ayrıca FOMC üyelerinin (Evans, George , 

Kaplan, Rosengren, Dudley, Bullard, Kashkari) ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın 

konuşmaları da hafta içerisinde yakından takip ediliyor olacak. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0845 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0818 seviyesi destek, 1,0856 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,0856 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,0900, 1,0818 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,0786. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD’de, Cumhuriyetçilerin 216 oyu toplayamayacaklarına yönelik endişe duymaları ile 

birlikte Cuma gününe ertelenen sağlık hizmetleri yasa tasarısı oylamasının geri çekilme, 

dolar endeksinin sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Yapılan açıklamada 

Cumhuriyetçiler içinde hala tasarıya karşı çıkanların bulunduğu, bu nedenle de 

çoğunluğun sağlayamayacağı sonucuna varıldığı kaydedildi. Trump'ın tasarıyı geri 

çekmesi ABD basınında ''büyük bir yenilgi'' olarak yorumlandı. Washington Post'da yer 

alan yorumda ABD Başkanı'nın bu yenilgiden sonra en iyi ihtimalle "gücü zayıflamış bir 

Başkan" olarak görüleceği görüşüne yer verildi. Yasa tasarısının geri çekilmesi 

sonrasında dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, VIX endeksinin 14 

seviyesinin üzerine çıkarak Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmesi ile 

birlikte küresel risk iştahının yeniden sert bir şekilde düştüğü gözlemlendi. Dolar 

endeksindeki geri çekilme ve piyasalardaki risk iştahının azalması ile birlikte artan 

güvenli liman talebi, altın fiyatlarının sert yükseliş hareketleri sergilemesine ve 1250 

seviyesi üzerinde tutunmasına neden oldu. Yaşadığı sert satış baskıları sonrasında 1258 

seviyesi üzerini test eden tın, bu sabah saatleri itibariyle 200 günlük hareketli 

ortalamasına denk gelen 1252 seviyesini yukarı yönlü kırmaya çalışıyor. Bu noktada, 

altın fiyatlarının bugünkü kapanışı oldukça önemli olacak. Fiyatların 200 günlük 

hareketli ortalamaya denk gelen 1252 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yükseliş 

çabasının sürmesi ve mevcut hareketin 1280 seviyesine doğru devam etmesi 

beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1257,01 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1255 

seviyesi destek, 1262 seviyesi ise direnç konumunda. 1262 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1265, 1255 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1250. 

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 2,344 -%0.1 -%1.4 -%1.1 %8.5 %4.7

DAX 12,064 %0.2 -%0.3 %2.0 %16.4 %5.1

FTSE 7,337 -%0.1 -%1.2 %1.2 %7.8 %2.7

Nikkei 19,263 -%1.4 -%2.7 -%0.6 %13.9 -%0.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,383 %0.7 -%0.1 %3.0 %17.1 %15.7

Çin 3,269 %0.1 %0.7 %1.4 %9.2 %5.5

Hindistan 29,421 -%0.3 -%0.7 %1.8 %3.9 %10.1

Endonezya 5,567 -%0.3 %0.3 %3.1 %2.4 %4.8

Rusya 2,040 -%0.5 %0.1 -%0.8 %3.3 -%8.6

Brezilya 63,854 %0.5 -%0.6 -%4.2 %9.4 %6.0

Meksika 49,084 %0.8 %2.1 %3.7 %2.8 %7.5

Güney Afrika 51,816 -%0.4 -%1.8 %0.6 %1.8 %2.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%1.2 %14.9 %13.0 -%10.6 -%7.7

EM VIX 18 -%2.6 %27.5 %1.7 -%21.7 -%20.2

MOVE 64 -%1.2 %6.1 -%7.7 %9.5 -%10.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6119 -%0.6 -%0.7 %0.1 %21.2 %2.5

Brezilya 3.1085 -%1.0 %0.6 %0.0 -%4.1 -%4.4

Güney Afrika 12.4334 -%0.2 -%2.3 -%4.0 -%9.1 -%9.5

Çin 6.8837 %0.0 -%0.3 %0.2 %3.2 -%0.9

Hindistan 65.415 -%0.2 -%0.1 a.d. -%1.8 -%3.7

Endonezya 13327 %0.0 -%0.1 %0.0 %2.3 -%1.1

CDS *

Türkiye 234.5 -1.8 13.0 -14.5 5.3 -4.3

Brezilya 236.3 -5.3 27.9 -9.3 2.4 112.4

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

Endonezya 128.9 -1.6 10.0 -5.8 a.d. 49.1

Rusya 171.0 -5.1 15.4 -11.4 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.6

Brezilya %10.1 -0.2 -0.1 -0.1 -1.8 a.d.

Güney Afrika %8.4 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.6

Hindistan %6.8 0.0 0.0 a.d. 0.0 0.3

Endonezya %7.1 0.0 -0.1 -0.4 0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.00 0.96 -0.19 0.95 -0.42

Brezilya %4.9 -0.06 -0.02 0.13 0.29 -0.62

Güney Afrika %4.5 a.d. -0.10 0.14 0.76 -0.33

Endonezya %3.9 -0.01 -0.07 0.02 0.59 -0.44

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.8 %0.5 -%1.9 -%9.3 %7.3 -%10.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.97 %0.6 -%1.7 -%11.2 %4.4 -%10.7

Altın - USD / oz 1248.5 %0.1 %1.5 -%0.7 -%6.8 %8.4

Gümüş - USD / t oz. 17.72 %0.9 %2.0 -%3.4 -%9.2 %10.8

Commodity Bureau Index 431.88 -%0.5 -%0.5 %0.0 %7.7 %2.1

* 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. 

 


