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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü 12 puan artışı ile 

89.282 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki değer kayıpları 

dikkat çekerken diğer endekslerde hafif değer artışları vardı. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan 4. Çeyrek büyüme 

verisi günün en önemli takip edilecek haberi olup, Şubat ayı Dış 

Ticaret rakamları da takip edilecek diğer önemli veri olacaktır. 

Yurtdışı tarafta ise, Avrupa Bölgesi TÜFE verisinin ve de ABD’den 

gelecek olan Kişisel Tüketim Harcamaları ve Kişisel Harcamalar 

verilerinin takip edilecek olan önemli veriler olacaktır. 

Dün ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinden gerçekleşen 4Ç16 

büyüme oranı sonrasında ABD doları güçlenme ivmesini arttırdı ve 

Dolar endeksi bu sabah itibariyle, 100,53’den işlem görüyor. Bu 

sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinde yatay bir seyir mevcutken, 

GOÜ hisse senetleri piyasalarında hafif satıcılı bir seyir olduğunu 

gözlemliyoruz. Öte yandan, ABD vadeli işlemlerinde satıcılı bir seyir 

söz konusu.  

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını bekliyoruz. BİST-100 

endeksinde 89.500 seviyesinin geçilmesi durumunda yükselişin 

90.000 seviyesine kadar olabileceğini düşünüyoruz. BİST-100 endeksi 

için destek noktamız 89.000 seviyesidir. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 89.584, 89.887 ve 90.122 dirençlerini ve 89.046, 88.811 

ve 88.509 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TÜİK bugün 4Ç16 GSYİH verilerini açıklayacak. 

 Yabancı ziyaretçi sayısında toparlanma sinyalleri alınıyor. 

 ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bugün Türkiye’ye geliyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Cam – İştiraklerinde Şişecam’ın sahip olduğu azınlık 

hisseleri satın alacak. 

 Otokar - Bugün pay başına brüt 2,5 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. 

 Ülker Bisküvi - Yıldız Holding’in Kazakistan’da bulunan iştiraki 

Hamle şirketini 3 milyon dolara satın alma kararı aldı. 

 3 Nisan’da nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Arçelik, Bosch Fren, Ford Otosan, Sabancı Holding, Tat Gıda, 

Tofaş, Türk Traktör, Yonga Mobilya 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Mart - 4Ç16 GSYİH verileri

                Şubat Dış ticaret istatistikleri

3 Nisan - Mart Enflasyon verileri

                Mart PMI verileri

4 Nisan - Mart Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,282 %0.0 -%0.5

BIST-30 109,509 %0.0 -%0.5

Banka 149,043 -%0.9 -%0.6

Sanayi 95,979 %0.3 -%0.2

Hizmet 57,301 %0.2 %0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.36 11.33 11.31

2 yıllık bono faizi 11.36 11.57 11.48

10 yıllık bono faizi 10.99 11.05 10.79

Kur

USD/TL 3.64 %0.7 %0.9

EUR/TL 3.91 %0.3 %2.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.77 %0.5 %1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 188 183

Ortalama işlem hacmi * 1.21 1.16 1.21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.10x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.70x

FD/FAVÖK 8.0x 7.5x 6.6x

Kar büyümesi %13.4 %19.5 %17.7

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 

TÜİK bugün 4Ç16 GSYİH verilerini açıklayacak 

Piyasada 4Ç16 GSYİH büyümesi için medyan beklenti %2,1’yi gösterirken, kurum 

beklentimiz aynı doğrultuda %2’yi işaret ediyor. Beklentimiz doğrultusunda gelecek bir 

son çeyrek büyüme verisi 2016 yılı GSYİH büyümesini %2,1’e taşıyor olacak. Söz konusu 

verinin bugün piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. 2017 yılına ilişkin 

ise %3 olan büyüme tahminimizi koruyoruz.  

Yabancı ziyaretçi sayısında toparlanma sinyalleri alınıyor 

Turizm Bakanlığı’ndan açıklanan Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre 

%6,5 oranında geriledi. Söz konusu gerileme birkaç aya öncesine kadar %20-30 

aralığında seyrederken, Şubat ayı verileri zayıflamanın önemli oranda iyileşmeye işaret 

ettiğini gösteriyor. Özellikle Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında büyük bir artış 

görülmesi toplam rakamlara da olumlu yansıyor.  

 Söz konusu gelişmelere rağmen geçen sene gelirlerinin 1/3’ünü kaybeden 

turizm sektörünün bu sene tamamen bir toparlanma sağlayamayacağı 

görülüyor. 2017 brüt turizm gelirleri tahminimizi %8 artış olarak koruyoruz.  

17-24 Mart haftasında tahvil piyasasında yabancı alımı vardı 

17 – 24 Mart tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 58 milyon dolarlık sınırlı net 

yabancı çıkışı yaşandı. Aynı hafta içerisinde ise yabancı yatırımcıların tahvil cephesinde 

alımda oldukları görülürken, net 313 milyon dolarlık (repo işlemleri hariç) girişi yaşandı. 

Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %18,2’den %18,4’e yükseldi. Aynı 

hafta içerisinde Eurobond piyasasında 46 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. 17 – 24 Mart 

tarihleri arasında küresel piyasalardaki risk iştahının azalması ile birlikte gelişmekte olan 

ülke piyasalarında zayıf bir seyir olduğu görüldü. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-24 Mart haftasında 

yabancı yatırımcıların 

tahvil stoku içerisindeki 

payı ise %18,2’den 

%18,4’e yükseldi. 

4Ç16 GSYİH büyüme 

beklentimiz %2.  

Rusya’dan gelen 

ziyaretçi sayısında 

büyük bir artış görülmesi 

toplam rakamlara da 

olumlu yansıyor.  

http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_17-24_Mart.pdf
http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_17-24_Mart.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Cam - İştiraklerinde Şişecam’ın sahip olduğu azınlık hisseleri toplam 107 

milyon bedelden satın alacak. Satın alma bedeli Anadolu Cam’ın piyasa değerinin 

%8’ine denk gelmektedir. Satın alma Anadolu Cam Yenişehir şirketindeki %15 hisseyi 

70,2 milyon TL’ye ve Anadolu Cam Eskişehir şirketindeki %15 hisseyi 36,4 milyon TL’ye 

satın almayı kapsamaktadır. Satış, Şişecam’daki transparanlığı artıracak ve kurumsal 

yönetime olumlu katkı sağlayacak. 

Ayrıca, Anadolu Cam Rusya’daki iştiraklerine 3 milyar rubleye (54 milyon dolar) kadar 

sermaye koymayı planlıyor. 

Otokar - Bugün pay başına brüt 2,5 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %2,0. 

Ülker Bisküvi - Yıldız Holding’in Kazakistan’da bulunan iştiraki Hamle şirketini 3 milyon 

dolara satın alma kararı aldı. Hamle’nin 2016 rakamları baz alındığında Ülker Bisküvi’nin 

ciro ve FAVÖK rakamlarına %0,7 ve %0,4 katkı sağlaması bekleniyor. Satın alma daha 

önce açıklanmıştı ve satın alma bedelinin Ülker Bisküvi operasyonları açısından etkisi 

nötr. 

3 Nisan’da nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: 

Arçelik (%2,8), Bosch Fren (%3,7), Ford Otosan (%3,1), Sabancı Holding (%2), Tat Gıda 

(%2,7), Tofaş (%2,6), Türk Traktör (%5,7), Yonga Mobilya (%3,2) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü 12 puan artışı ile 89.282 

seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki değer kayıpları dikkat çekerken diğer 

endekslerde hafif değer artışları vardı. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan 4. Çeyrek büyüme verisi günün en 

önemli takip edilecek haberi olup, Şubat ayı Dış Ticaret rakamları da takip edilecek 

diğer önemli veri olacaktır. Yurtdışı tarafta ise, Avrupa Bölgesi TÜFE verisinin ve de 

ABD’den gelecek olan Kişisel Tüketim Harcamaları ve Kişisel Harcamalar verilerinin 

takip edilecek olan önemli veriler olacaktır. 

Dün ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinden gerçekleşen 4Ç16 büyüme oranı 

sonrasında ABD doları güçlenme ivmesini arttırdı ve Dolar endeksi bu sabah 

itibariyle, 100,53’den işlem görüyor. Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinde 

yatay bir seyir mevcutken, GOÜ hisse senetleri piyasalarında hafif satıcılı bir seyir 

olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan, ABD vadeli işlemlerinde satıcılı bir seyir söz 

konusu.  

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını bekliyoruz. BİST-100 endeksinde 

89.500 seviyesinin geçilmesi durumunda yükselişin 90.000 seviyesine kadar 

olabileceğini düşünüyoruz. BİST-100 endeksi için destek noktamız 88.900 

seviyesidir. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.584, 89.887 ve 90.122 dirençlerini 

ve 89.046, 88.811 ve 88.509 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma’nın Maliye Bakanı Gordhan’ı görevden alması ile 

birlikte rand üzerindeki satış baskısının arttığı görülüyor. Bu sabah saatleri itibariyle 

randın en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu görüyoruz. 

TL ise %0,02’lik değer kazancı ile görece olumlu bir performans çiziyor. Diğer taraftan, 

dolar endeksinin yükseliş hareketini sürdürdüğü ve 100 seviyesi üzerindeki hareketini 

koruduğu görülüyor. Dün gün içerisinde açıklanan ABD 4Ç16 GSYİH büyüme verisinin 

beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında yükselişini hızlandıran endeks, bu sabah 

saatlerinde güçlü görünümünü koruyor. 3,6160 seviyesi üzerinde tutunması ile birlikte 

3,66 seviyesinin üzerini test eden ve öngördüğümüz yükseliş hareketini gerçekleştiren 

USDTRY paritesi, dünden bu yana 3,65 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Dolar 

endeksindeki yükselişe rağmen, TCMB’nin sıkı duruşu ve AOFM’nin %11,36’ya 

yükselmiş olması ile birlikte USDTRY paritesinin 3,67 seviyesine ulaşmakta zorlandığı 

görülüyor. Ancak, bu noktada, USDTRY paritesinin kısa vadede 3,67 seviyesi üzerine 

doğru yükselişini sürdürebileceğine yönelik beklentimizi koruyoruz.  Kurdaki kısa vadeli 

yükseliş eğiliminin korunabileceğini düşünüyoruz. Bugün sabah saatlerinde yurt içi 

piyasalarda açıklanacak olan 4Ç16 GSYİH büyüme oranı verisini takip ediyor olacağız. 

Kurum beklentimiz, piyasa beklentisi paralelinde %2’lik bir büyüme oranı göreceğimiz 

yönünde. Böyle bir gerçekleşmenin de 2016 GSYİH büyümesini %2,1’e taşımasını 

bekliyoruz. 2017 GSYİH büyüme tahminimiz, 2Y17’nin daha iyi bir performans 

göstereceği beklentimiz ile birlikte %3 seviyesinde bulunuyor. Büyüme verisinin kur 

üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Türkiye büyüme verisinin yanı sıra, 

ABD’den gelecek olan veri akışı da gün içi gidişat açısından belirleyici olabilir. Özellikle 

Fed tarafından da yakından takip edilecek PCE ve Kişisel Harcamalar verileri yakından 

izlenecek. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,6488 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6545 seviyesi direnç, 

3,6409 seviyesi ise destek konumunda. 3,6545 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6645, 3,6409 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,6305. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Günlük grafiğindeki yükseliş kanalının üst sınırından dönerek hafta başında 

öngördüğümüz düşüş hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, hafta içerisinde 

1,0905 seviyesinden 1,06’luı seviyelere kadar indi. Paritedeki bu düşüşte dolar 

endeksinde toparlanma ve Fransa ve Almanya seçimlerine ilişkin yayımlanan anketlerin 

euro üzerindeki olumlu etkisinin uzun sürmemesi etkili oldu. EURUSD paritesinin 

haftanın bu son işlem gününde zayıf seyrini sürdürmesini bekleriz. Bugün sabah 

saatlerinde Almanya’dan gelecek olan Perakende Satışlar, İşsizlik Değişimi ve İşsizlik 

Oranı verileri, öğle saatlerinde açıklanacak olan Euro Bölgesi Mart Ayı Yıllık TÜFE verisi 

ve ABD’den gelecek olan Kişisel Harcamalar ve PCE verileri yakından takip ediliyor 

olacak.  Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,0753 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0720 seviyesi destek, 

1,0765 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0765 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0786, 1,0720 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0680. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının bir süre 1250 seviyesi üzerinde oyalanması, 

200 günlük hareketli ortalamasını aşamaması durumunda ise dolar endeksindeki 

yükselişin de etkisiyle birlikte yönünün yeniden aşağı çevirmesinin beklenebileceğini 

belirtmiştik. Dün bir süre 1250 seviyesi civarında dalgalanan ve 200 günlük hareketli 

ortalamasını kırmayı yeniden deneyen altın, denemesinde tekrar başarısız oldu 1240’lı 

seviyelere geri çekildi. Altının 200 günlük ortalamasını aşamamasının temel sebebinin 

dolar endeksindeki toparlanma olduğunu belirtebiliriz. Haftanın bu son işlem gününde 

altın fiyatlarının mevcut zayıf seyrini sürdürmesi beklenebilir. Altındaki kısa vadeli 

gidişat açısından ABD’den gelecek olan verileri takip ediyor olacağız. Özellikle Fed’in de 

yakından takip ettiği PCE ve Kişisel Harcamalar verileri büyük önem arz ediyor. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1242,33 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1239 seviyesi destek, 1245 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1245 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1250, 1239 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1235,50. 

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 2,368 %0.3 %0.9 %0.2 %9.2 %5.8

DAX 12,256 %0.4 %1.8 %3.6 %16.6 %6.8

FTSE 7,370 -%0.1 %0.4 %1.5 %6.8 %3.2

Nikkei 19,063 %0.5 -%0.5 %0.2 %16.5 %0.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,282 %0.0 -%0.5 %2.1 %16.7 %14.3

Çin 3,210 %0.3 -%1.5 -%0.7 %7.1 %3.7

Hindistan 29,647 %0.0 %0.8 %3.2 %6.4 %11.4

Endonezya 5,593 %0.0 %0.6 %3.9 %4.3 %5.6

Rusya 2,022 -%0.1 -%1.4 -%0.7 %2.2 -%9.4

Brezilya 65,266 -%0.4 %2.7 -%2.1 %11.8 %8.4

Meksika 48,863 -%0.4 %0.4 %4.3 %3.4 %7.1

Güney Afrika 52,261 -%0.4 %0.4 %2.2 %0.6 %3.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %1.1 -%12.0 -%10.7 -%13.2 -%17.8

EM VIX 16 -%1.9 -%13.0 -%14.8 -%28.1 -%28.8

MOVE 61 -%0.1 -%6.6 -%14.5 %0.6 -%14.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6534 %0.2 %0.5 %0.2 %21.8 %3.7

Brezilya 3.1502 %1.0 %0.3 a.d. -%3.4 -%3.1

Güney Afrika 13.2837 %1.9 %6.6 %1.2 -%3.2 -%3.3

Çin 6.8894 %0.0 %0.0 %0.3 %3.3 -%0.8

Hindistan 64.9187 %0.0 -%0.9 -%2.7 -%2.5 -%4.4

Endonezya 13316 %0.0 -%0.1 -%0.1 %2.0 -%1.2

CDS *

Türkiye 238.2 -1.0 3.0 -5.2 10.7 -13.5

Brezilya 226.5 -3.0 -12.2 19.0 7.0 76.7

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

Endonezya 127.2 -0.7 -2.6 0.7 5.1 39.1

Rusya 166.0 -5.9 -4.3 8.2 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 -0.1 a.d. 0.1 1.3 -0.4

Brezilya %10.1 0.0 -0.2 a.d. -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.5 -0.2 0.2 -0.3 -0.2 -0.4

Hindistan %6.7 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 -0.5 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 -0.01 0.99 -0.22 0.90 -0.39

Brezilya %4.8 0.03 -0.10 -0.02 0.30 -0.65

Güney Afrika %4.6 -0.05 0.03 0.12 0.63 -0.32

Endonezya %3.8 -0.02 -0.05 -0.01 0.58 -0.49

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.96 %1.0 %4.7 -%4.7 %7.9 -%6.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.35 %1.7 %5.6 -%6.8 %4.4 -%6.3

Altın - USD / oz 1245 -%0.7 -%0.2 -%0.7 -%5.2 %8.1

Gümüş - USD / t oz. 18.206 -%0.1 %3.7 -%1.2 -%5.2 %13.9

Commodity Bureau Index 431.6 -%0.1 -%0.6 -%0.2 %7.2 %2.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 


