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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerimiz dahilinde seyir izleyen ve günü %0,76 değer 

kaybı ile 89.695’den kapatan BİST-100 endeksinde, satışların banka 

endeksinde ve Emlak Konut GYO hissesinde yoğunlaştığını gördük. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışından önemli bir veri ve haber 

akışı bulunmamakta olup, küresel piyasalarda dün yaşanan risk 

iştahındaki bozulmanın yerini bu sabah bir miktar toparlanma 

gayretlerine bırakacağını düşünüyoruz. Bunun işaretlerini ABD vadeli 

işlemlerinde ve emtia piyasalarında görüyoruz. Bu sabah itibariyle, 

GOÜ hisse senetleri piyasası hafif alıcılı bir seyir mevcutken, GOÜ 

para birimlerinin – Güney Afrika Rand’ı hariç olmak üzere, ABD 

dolarına karşı değerlerini koruduğu görülüyor.  

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

endeksinin 90.000 seviyesine doğru hareket etmesini bekliyoruz. 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. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Mart ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Alarko Holding – Basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. 

 Anadolu Sigorta - Bugün pay başına brüt 0,06 TL nakit temettü 

ödemesi gerçekleştirecek. 

 Bizim Toptan – 15 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi. 

 İş GYO – Bugün pay başına brüt 0,075 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. 

 İş Menkul Değerler - Bugün pay başına brüt 0,1268 TL nakit 

temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

 Turcas Petrol - Innogy SE ile bir Niyet Protokolü imzaladı. 

 Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Çimsa, Tekfen Holding 

 EPDK Ocak ayı LPG piyasası verilerini açıkladı. 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

3 Nisan - Mart Enflasyon verileri

                Mart PMI verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,695 -%0.8 -%1.3

BIST-30 110,019 -%0.8 -%1.5

Banka 151,692 -%0.7 -%1.3

Sanayi 95,678 -%0.6 -%1.1

Hizmet 57,659 %0.1 -%0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.33 11.33 11.30

2 yıllık bono faizi 11.56 11.56 11.64

10 yıllık bono faizi 10.87 10.87 10.92

Kur

USD/TL 3.59 -%0.9 %0.1

EUR/TL 3.90 %0.1 %2.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.75 -%0.4 %1.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 189 189 185

Ortalama işlem hacmi * 1.04 1.20 1.20

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.11x 1.00x

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

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.4 %19.4 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.1 %13.7

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 

Mart ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO açıklandı 

Mart ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) aylık %2,6 yükselerek 10 ayın zirvesine çıktı. 

Mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 106,7 olarak gerçekleşerek fazla bir değişim 

göstermedi. Mart ayı verisi ile birlikte, mevsimsellikten arındırılmış 1Ç17 RKGE verisi, 

105 olan 4Ç16 ortalamasına göre bir miktar gerileme kaydederek 104,6 olarak 

gerçekleşti. 

 RKGE’nin alt kalemlerini incelediğimizde, ihracat siparişlerinde (önümüzdeki üç 

aya ilişkin) özelikle Ocak ve Şubat aylarında görülen iyileşmenin, Mart ayındaki 

%6’lık düşüş ile birlikte durduğunu görüyoruz. Ancak, bu sefer istihdam 

endeksinin manşet endeks üzerinde temel destekleyici unsur olarak öne çıktığı 

görülüyor. 

 Yatırım harcamalarına ilişkin alt kalemin ise iyileşme trendini sürdürdüğünü ve 

Mart ayı itibariyle 108,1’e ulaştığını görüyoruz.  Söz konusu alt kalem, GSYİH’yi 

oluşturan kalemlerden biri olan yatırım harcamaları ile yüksek bir korelasyon 

içerisinde. 

 TCMB tarafından ayrıca Mart ayı Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisi açıklandı. 

Veri %74,9 olarak gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış KKO ise bir önce 

aya göre değişim göstermeyerek %74,6 oranında sabit kaldı.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt istihdam endeksindeki 

iyileşme Mart ayı Reel Kesim 

Güven Endeksi üzerinde 

etkili oldu. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/oncu_Gostergeler_Mart.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding - Ortağı Carrier HVACR Investments B.V. ile gelecek planlamasına 

ilişkin görüşmeler yapıldığını ancak Alarko Carrier paylarının satışına ilişkin alınmış bir 

karar olmadığını açıkladı. 

Anadolu Sigorta - Bugün pay başına brüt 0,06 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %2,5. 

Bizim Toptan – 12,05-12,10 TL fiyat aralığından 15 bin adet pay geri alımı 

gerçekleştirdi. Geri alınan pay miktarı, ödenmiş sermayenin %0,745’ine ulaştı. 

İş GYO - Bugün pay başına brüt 0,075 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %4,7. 

İş Menkul Değerler – Bugün pay başına brüt 0,1268 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %9,5. 

Otokar – C4Defense internet sitesinin haberine göre, Ukrayna'nın savunma 

firmalarından sorumlu devlet kurumu UkrOboronProm Genel Müdürü Roman 

Romanov, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 14 Mart tarihine Ankara'yı ziyaret 

eden Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın temasları sonucu tarafların Altay Tankı 

motoru konusunda İşbirliği Ön Anlaşması (Memorandum of Understanding/MoU) 

imzaladığını kaydetti. Haberde Ukrayna’nın bu anlaşma ile 6TD3 motorunu önerdiğini 

ve motor için talep edilen güce ilişkin bilginin paylaşılmasını beklediğini kaydediliyor. 

Turcas Petrol - Denizli Doğalgaz Çevrim Santrali yatırımındaki ortağı RWE AG'nin 

iştiraki Innogy SE ile coğrafi sınırlama olmaksızın güneş ve rüzgar enerjisine dayalı 

yenilenebilir enerji üretim projeleri ve enerji depolama yatırımları alanlarında işbirliği 

yapmak amacıyla herhangi bir süre sınırlaması bulunmayan bir Niyet Protokolü (MoU) 

imzaladı. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Çimsa ve Tekfen Holding. 

Temettü verimleri sırasıyla %8,6 ve %3,5. 

EPDK Ocak ayı LPG piyasası verilerini açıkladı. Buna göre; 

Ocak ayında tüplü LPG satışları yıllık bazda %1,4 büyürken, otogaz LPG satışları %2,5 

düştü. Aygaz’ın tüplü LPG satışları yıllık bazda %2,3 artarken, otogaz satışları %2,7 

daraldı. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentilerimiz dahilinde seyir izleyen ve günü %0,76 değer kaybı ile 

89.695’den kapatan BİST-100 endeksinde, satışların banka endeksinde ve Emlak 

Konut GYO hissesinde yoğunlaştığını gördük. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışından önemli bir veri ve haber akışı 

bulunmamakta olup, küresel piyasalarda dün yaşanan risk iştahındaki bozulmanın 

yerini bu sabah bir miktar toparlanma gayretlerine bırakacağını düşünüyoruz. 

Bunun işaretlerini ABD vadeli işlemlerinde ve emtia piyasalarında görüyoruz. Bu 

sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasası hafif alıcılı bir seyir mevcutken, GOÜ 

para birimlerinin – Güney Afrika Rand’ı hariç olmak üzere, ABD dolarına karşı 

değerlerini koruduğu görülüyor.  

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

90.000 seviyesine doğru hareket etmesini bekliyoruz. 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 

Dün sabahki bültenimizde, USDTRY paritesinin 3,60 seviyesi altına inse dahi burada 

kalıcı olamayacağını belirtmiş, 3,60’ın altına inişlerde oluşabilecek alım fırsatlarının 

değerlendirilmesini önermiştik. Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte dün 3,58’li 

seviyelere kadar inen kur, dolar endeksinin akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını 

telafi etmesi sonrasında yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 3,6248 seviyesine kadar sert 

bir çıkış gösterdi. Bu sabah saatlerinde 3,6120 seviyesi etrafında hareket eden kurda, 

bugün içerisinde 3,62 seviyesi üzerine doğru sert bir yükseliş hareketinin daha 

yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Teknik açıdan bakıldığında: Kurun 20 haftalık hareketli 

ortalamasına denk gelen 3,6160 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 3,67 seviyesi 

kısa vadeli hedef haline gelebilir. Bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı Ticaret 

Dengesi, ABD Ocak Ayı S&P CS Arındırılmış Yıllık Konut Fiyat Endeksi ve ABD Mart Ayı 

Conference Board Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Ayrıca FOMC üyelerinin 

gerçekleştirecekleri açıklamalar da yakından takip ediliyor olacak. Saat 19:45’te FOMC 

Üyesi George’un konuşması gerçekleşecek. Kansas City Fed Başkanı Esther George, 

Okla’da, ABD ekonomisi ve para politikası konulu bir konuşma gerçekleştirecek. 

George, konuşmasının sonunda kendisine yöneltilecek olan soruları yanıtlayacak. Saat 

20:00’da ise FOMC Üyesi Kaplan’ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Dallas Fed 

Başkanı Dennis Kaplan, Dallas Dış İlişkiler Komitesinde bir müzakereye katılacak. 

Kaplan, müzakerenin sonunda kendisine yöneltilecek olan soruları yanıtlayacak. 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 

Cumhuriyetçilerin 216 oyu toplayamayacaklarına yönelik endişe duymaları ile birlikte 

Cuma gününe ertelenen sağlık hizmetleri yasa tasarısı oylamasının geri çekilmesi, dolar 

endeksinin sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Dolardaki sert düşüş ile 

birlikte 1,09 seviyesi üzerini test eden EURUSD paritesi, dolar endeksinin kayıplarının bir 

kısmını geri alması ile birlikte yeniden 1,09 seviyesi altına inmiş durumda. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği EURUSD paritesinde, bugün 1,09 seviyesi 

altındaki seyrin devam etmesi beklenebilir. Dolar endeksindeki satış hareketinin 

durulması ile birlikte paritenin bugün içerisinde görece satıcılı bir seyir izlemesini ve 

kazançlarının bir kısmını geri vermesini bekleriz. Bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı 

Ticaret Dengesi, ABD Ocak Ayı S&P CS Arındırılmış Yıllık Konut Fiyat Endeksi ve ABD 

Mart Ayı Conference Board Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Ayrıca FOMC 

üyelerinin gerçekleştirecekleri açıklamalar da yakından takip ediliyor olacak. Saat 

19:45’te FOMC Üyesi George’un konuşması gerçekleşecek. Kansas City Fed Başkanı 

Esther George, Okla’da, ABD ekonomisi ve para politikası konulu bir konuşma 

gerçekleştirecek. George, konuşmasının sonunda kendisine yöneltilecek olan soruları 

yanıtlayacak. Saat 20:00’da ise FOMC Üyesi Kaplan’ın konuşmasını takip ediyor 

olacağız. Dallas Fed Başkanı Dennis Kaplan, Dallas Dış İlişkiler Komitesinde bir 

müzakereye katılacak. Kaplan, müzakerenin sonunda kendisine yöneltilecek olan 

soruları yanıtlayacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,0864 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0856 

seviyesi destek, 1,0900 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0900 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0933, 1,0856 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatları, dolardaki düşüşün hafiflemesi ve güvenli liman talebinin artması ile 

birlikte 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutundu. VIX endeksinin dün itibariyle 

15 seviyesi üzerini test ettiğini ve Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine 

yükseldiğine şahit olduk. ABD’de sağlık yasası oylamasının ertelenmesi ile birlikte 

piyasalarda oluşan riskten kaçış ortamı, altın fiyatlarını büyük ölçüde destekledi. Dolar 

endeksindeki zayıflamanın da etkisi ile birlikte altın dün 1260 seviyesi üzerini test 

ederek son 1 ayın zirve seviyesine yükselen altın, bu sabah saatlerinde 1255 seviyesi 

etrafında dalgalı bir seyir izliyor. Fiyatların 1254 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürmesi 

durumunda yükseliş hareketinin devam etmesini ve 1280 seviyesinin kısa vadede yeni 

hedef haline gelmesini bekleriz. Ancak 1254 seviyesi üzerinde kalıcı olunamaması, 200 

günlük hareketli otalamanın aşağı yönlü kırılacağı anlamına geldiğinden dolayı satış 

baskılarını da beraberinde getirebilir. Bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı Ticaret 

Dengesi, ABD Ocak Ayı S&P CS Arındırılmış Yıllık Konut Fiyat Endeksi ve ABD Mart Ayı 

Conference Board Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Ayrıca FOMC üyelerinin 

gerçekleştirecekleri açıklamalar da yakından takip ediliyor olacak. Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1254,68 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1250 seviyesi destek, 1255 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1255 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1262, 1250 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1245. 

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. 

 


