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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü dar bir bantta alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü 

%0,25 değer artışıyla 100.440 seviyesinden kapattı. Banka endeksi 

satıcılı seyir izlerken, sanayi ve hizmet endekslerinde değer artışları 

mevcuttu. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Haziran ayı 

enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakın takip edilecek olan en 

önemli konu olup, ABD’de açıklanacak olan ISM verisi yatırımcılar 

tarafından yakından takip edilecektir. Diğer yandan, haftanın en 

önemli veri açıklaması Cuma günü ABD’de açıklanacak olan tarım 

dışı istihdam verileri olacaktır. Politik gündeme baktığımızda ise, 

Suriye ile ilgili haber akışının yatırımcılar tarafından takip edileceğini 

düşünüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da dar bir bantta alıcılı bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 100.871, 101.301 ve 

101.823 dirençlerini ve 99.918, 99.395 ve 98.965 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Altın ticareti Mayıs ayında ithalatı artırdı. 

▪ Yabancı girişi standart portföy kanallarında devam etti. 

▪ TİM Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 

▪ İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı İstanbul enflasyon oranını 

açıkladı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksen – 3 adet RES’in 100,5 milyon USD bedelle satışı 

konusunda anlaşmaya varıldı. 

▪ Galatasaray – Rüçhan hakkı kullanım tarihleri açıklandı. 

▪ Bugün kar payı ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Adana 

Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento, Politeknik Metal, Ünye 

Çimento 

▪ Temmuz-Eylül dönemi endeks değişiklikleri bugünden 

itibaren geçerli olacak. 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Temmuz -  Haziran TÜFE verileri

                      Mayıs İSO/Markit PMI 

4 Temmuz -  Haziran Reel Efektir Kur Endeksi

                      Haziran İTO Enflasyon verileri

                      Haziran Aylık Fiyat Gelişmeleri

6 Temmuz -  Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

7 Temmuz -  Haziran Hazine Nakit Bütçe verileri

10 Temmuz - Mayıs Sanayi Üretim Endeksi

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,440 %0.2 %0.8

BIST-30 123,308 %0.2 %0.8

Banka 170,613 -%0.5 %0.3

Sanayi 108,954 %0.7 %2.3

Hizmet 63,213 %0.9 %0.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.98 11.94 11.95

2 yıllık bono faizi 11.12 11.20 11.10

10 yıllık bono faizi 10.53 10.54 10.42

Kur

USD/TL 3.52 %0.5 -%1.3

EUR/TL 4.01 %2.6 %1.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %1.6 -%0.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 214 214 205

Ortalama işlem hacmi * 1.42 1.32 1.46

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.23x 1.10x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.78x

FD/Satışlar 1.32x 1.35x 1.22x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %28.0 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.9 %14.4

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.6

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 

Altın ticareti Mayıs ayında ithalatı artırdı 

Mayıs ayı dış ticaret açığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ay başına açıkladığı gayri 

resmi verilerden daha düşüş gelerek 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle 12 

aylık dış ticaret açığı 57,2 milyar dolardan 59,5 milyar dolara geriledi. Enerji ve altın harici 

dış ticaret açığında ise 32,4 milyar dolardan 28,8 dolara önemli bir iyileşme kaydedildi. 

• Bu veriler ışığında, Temmuz cari işlemler açığının 4 – 4,5 milyar dolar civarında 

gerçekleşeceğini ve yıllık açığın 33,2 milyar dolardan 34,5 milyar dolara 

(GSYİH’nın %4,3’ü) yükseleceğini tahmin ediyoruz.   

• 2017 yılına ilişkin yıl sonu Cari İşlemler Açığı / GSYİH tahminimiz 37,4 milyar 

dolarda (GSYİH’nın %4,7’si) tutuyoruz. 

• Enerji ve altın harici ara malı ithalatı (euro cinsinden),Mayıs ayında yıllık %17’lik 

önemli bir artış kaydetti ve sağlam bir  sanayi üretimini işaret etti.    

Rapor için tıklayınız.  

Yabancı girişi standart portföy kanallarında devam etti 

16 – 23 Haziran haftasında hisse senedi piyasasında 26 milyon dolarlık sınırlı bir net 

yabancı girişi yaşandı. Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net 

yabancı girişi 2,22 milyar dolar civarında sabit kaldı. 

• Söz konusu hafta içerisinde yabancı yatırımcılar tahvil cephesinde (repo işlemleri 

hariç) net 248 milyon dolarlık alış yaptı ve böylelikle yılbaşından bu yana bono 

piyasasında yaşanan giriş 3 milyar dolardan 3,2 milyar dolara yükseldi.  

• 16 – 23 Haziran tarihleri arasında yurt içi piyasalarda hareketli ve dalgalı bir 

görünüm hakimdi. 

TİM Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı 

TİM Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre; Haziran ayında ihracat %1,8 

büyüyerek 12,1 milyar USD olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat 147,3 milyar oldu ve 

yıllık bazda %4,5 artış gösterdi. 

İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı 

İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı İstanbul enflasyon oranını açıkladı. Buna göre; Haziran 

ayı enflasyon oranı aylık %0,06 olurken, yıllık değişim %9,38 olarak gerçekleşti.  

 

 

 

 

2017 yılında ilişkin yıl sonu  

Cari İşlemler Açığı / GSYİH 

tahminimiz 37,4 milyar 

dolarda (GSYİH’nın %4,7’si) 

tutuyoruz. 

16 – 23 Haziran haftasında 

hisse senedi piyasasında 26 

milyon dolar, bono 

piyasasında ise (repo işlemleri 

hariç) 248 milyon dolarlık bir 

yabancı girişi görüldü. 

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

Aksa Enerji – Hatay Sebenoba RES, Manisa Karakurt RES ve Kapıdağ RES'in Güriş 

Şirketler Grubu iştiraklerine satışı beklenen süre içinde tamamlanmamış olduğundan, söz 

konusu RES'ler için Fernas Şirketler Grubu'nun vermiş olduğu teklif Yönetim Kurulu 

tarafından olumlu olarak değerlendirildi. 

Söz konusu santrallerin toplam 100,5 milyon USD bedel ile satışı konusunda Fernas 

Şirketler Grubu ile anlaşmaya varıldı ve 40 milyon USD tutarında ön ödeme şirket 

hesabımıza bugün yatırıldı. 

Galatasaray – Şirket tarafından yapılan açıklamada pay sahiplerinin, ellerindeki payların 

yüzde 398,96049'u oranında yeni pay alma (rüçhan) haklarını, izahnamede belirtilen 

esaslara uygun olarak, 03 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında, 15 gün süreyle 

kullanabilecekleri belirtildi. Bölünme sonrası teorik fiyat 6,523 TL’dir. 

Bugün kar payı ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: Adana 

Çimento (A) (0,35519 TL, %5), Bolu Çimento (0,2652976 TL, %4,5), Mardin Çimento 

(0,127826 TL, %2,7), Politeknik Metal (0,14118 TL, %0,4), Ünye Çimento (0,1876 TL, %4,1) 

Temmuz – Eylül 2017 dönemi endeks değişikliklerini bugünden itibaren geçerli 

oluyor. 

a) BIST-30 Endeksi’nde Ford Otosan’nın yerini Doğan Holding alıyor. 

b) BIST-50’de Kordsa, Trakya Cam, Aksa Enerji endeksten çıkarken, Sasa, Netaş 

Telekomünikasyon ve Türk Traktör giriyor. 

c) BIST-100’de Selçuk Ecza Deposu, Do-Co, Polisan Holding, Nurol GMYO ve 

Albaraka Türk endeksten çıkarken, Yazıcılar Holding, Turcas Petrol, Teknosa, 

Alcatel, Kron Telekomünikasyon giriyor. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü dar bir bantta alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,25 değer 

artışıyla 100.440 seviyesinden kapattı. Banka endeksi satıcılı seyir izlerken, sanayi ve 

hizmet endekslerinde değer artışları mevcuttu. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri yatırımcılar 

tarafından yakın takip edilecek olan en önemli konu olup, ABD’de açıklanacak olan ISM 

verisi yatırımcılar tarafından yakından takip edilecektir. Diğer yandan, haftanın en önemli 

veri açıklaması Cuma günü ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri olacaktır. 

Politik gündeme baktığımızda ise, Suriye ile ilgili haber akışının yatırımcılar tarafından 

takip edileceğini düşünüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da dar bir bantta alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 100.871, 101.301 ve 101.823 dirençlerini ve 99.918, 99.395 ve 

98.965 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile birlikte 

gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde oluşan pozitif görünümün etkisini yitirmekte 

olduğunu görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

satıcılı bir görünümün hâkim olduğunu ve TL’nin dolar karşısındaki hafif değer 

kazanımıyla diğer para birimlerinden pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bu sabah saatleri 

itibariyle dolar endeksinin 96 seviyesi altındaki seyrini sürdürdüğünü, petrol fiyatlarının 

ise güçlü görünümüne devam ettiğini görüyoruz. Tüm bu faktörlerin yanı sıra TL’deki 

pozitif ayrışmanın de etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin bugün içerisinde 3,50 – 3,52 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Bu sabah saatleri itibariyle 3,52 

seviyesini yukarı yönlü kırmaya çalışan USDTRY paritesinin bu seviyeyi kısa vadede yukarı 

yönlü aşmasını beklememekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,5189 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5191 seviyesi direnç, 3,5041 seviyesi ise destek konumunda. 3,5191 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5296, 3,5041 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4876. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Draghi’nin Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin olumlu açıklamalarının ardından euro değer 

kazanmaya devam ediyor. Eurodaki yükseliş ve dolar endeksindeki geri çekilme ile 

birlikte yükseliş hareketini sürdüren EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,14 

seviyesi üzerindeki hareket ediyor. Ancak bu noktada, piyasanın Draghi’nin pozitif 

görüşlerini aşırı fiyatladığını ve temel görünümün euroda daha fazla yükselişi 

desteklemediğini düşünüyoruz. Mart 2015’te başlayan parasal genişleme programı 1,3 

trilyon euroya ulaşmış durumda. Dolayısı ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna 

kadar, alacak devlet tahvilinin kalmayacağına yönelik endişeler oluşmaya başladı. ECB, 

parasal genişleme programının başlamasından bu yana ağırlıklı olarak Almanya, Fransa 

ve İtalya tahvilleri alıyor. Almaya 10 yıllık tahvil faizleri ciddi bir gerileme içerisinde. 

Fransa ve İtalya tahvil faizleri de benzer bir trendde hareket ediyor. Bu gelişmeler ile 

birlikte Draghi’nin parasal genişlemeyi, miktarı 40 milyar euroya indirip 2018’e taşıması 

söz konusu olabilir. ECB’nin tahvil alımlarını bitirmesi durumunda borçlanma oranları 

yükselecek ve Euro Bölgesi’nin maliyeti artacaktır. Dolayısı ile ECB’nin taperinge devam 

etmesi ve parasal genişleme programının süresini 2018’e uzatması mümkün olabilir. Bu 

da, parasal genişlemenin bitireceğine yönelik açıklamalarla değerlenen euronun, aşağı 

yönlü potansiyelinin devam edebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile piyasadaki mevcut 

“bahar havası” fiyatlamasının geçici olabileceği görüşündeyiz. EURUSD paritesinin 1,14 

seviyesi üzerine doğru gerçekleştirdiği yükselişin sınırlı kalacağını ve mevcut seviyelerin 

satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1412 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1406 seviyesi destek, 1,1450 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1450 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1510, 

1,1406 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1377. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte güçlü 

seyretmekte olan risk iştahının güvenli liman talebinin azalttığını ve altın fiyatlarındaki 

satıcılı seyrin 1250 seviyesi altına doğru devam edebileceğini belirtmiştik. Küresel hisse 

senetlerinin rekor zirve civarında seyretmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesinin talebi 

zayıflatması ile birlikte sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları 1240 seviyesi altına 

kadar geriledi ve Haziran ayında %2’nin üzerinde gerileme kaydetti. Bu sabah saatleri 

itibariyle satıcılı seyrini sürdürmekte olan altın fiyatlarında, mevcut düşüş hareketinin 

devam etmesi ve fiyatların kısa vadede 1230 seviyesi altını hedef alması beklenebilir. 

Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1237,96 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 

1240,67 seviyesi ise direnç konumunda. 1240,67 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1245, 1235,50 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1230.  

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 2,423 %0.2 -%0.6 -%0.6 %7.3 %8.2

DAX 12,325 -%0.7 -%3.2 -%3.9 %6.4 %7.4

FTSE 7,313 -%0.5 -%1.5 -%3.1 %1.9 %2.4

Nikkei 20,033 -%0.9 -%0.5 -%0.7 %4.8 %4.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,440 %0.2 %1.1 %1.6 %31.1 %28.5

Çin 3,192 %0.1 %1.1 %2.8 %1.8 %2.9

Hindistan 30,922 %0.2 -%1.2 -%1.1 %16.1 %16.1

Endonezya 5,830 %0.2 %0.9 %1.7 %16.0 %10.1

Rusya 1,880 -%0.1 %0.6 -%0.1 -%17.8 -%15.8

Brezilya 62,900 %1.1 %3.0 %0.6 %1.8 %4.4

Meksika 49,857 %1.3 %1.8 %1.1 %8.1 %9.2

Güney Afrika 51,611 %0.5 %0.2 -%2.4 %1.2 %1.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.3 %11.6 %7.7 -%20.4 -%20.4

EM VIX 16 -%6.6 %20.3 -%4.3 -%28.5 -%28.5

MOVE 55 %1.0 %7.9 %3.2 -%22.9 -%22.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5207 -%0.2 %0.3 -%0.8 -%0.1 -%0.1

Brezilya 3.3072 %0.1 -%1.1 %1.5 %1.8 %1.8

Güney Afrika 13.0744 %0.4 %1.1 -%0.4 -%4.8 -%4.8

Çin 6.7809 -%0.1 -%0.8 a.d. -%2.4 -%2.4

Hindistan 64.5788 -%0.1 %0.1 -%0.1 -%4.9 -%4.9

Endonezya 13328 %0.1 %0.3 %0.2 -%0.9 -%1.1

CDS *

Türkiye 194.5 0.9 4.2 -8.1 -34.7 -30.1

Brezilya 242.2 0.4 0.6 3.0 -54.4 34.9

Güney Afrika 200.5 3.1 5.4 3.1 a.d. a.d.

Endonezya 116.8 1.3 -0.1 -9.4 -30.7 26.7

Rusya 169.6 -0.8 0.5 20.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.8 0.0 -0.9 -0.9

Brezilya %10.5 -0.1 -0.2 -0.3 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.8 0.1 0.3 0.2 -0.1 -0.1

Hindistan %6.5 0.0 0.1 -0.2 0.0 0.0

Endonezya %6.8 0.0 0.0 -0.2 -1.0 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.04 0.68 0.11 -0.70 -0.70

Brezilya %4.9 0.00 0.11 0.08 -0.62 -0.62

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.16 -0.29 -0.29

Endonezya %3.6 0.02 0.06 -0.08 -0.77 -0.67

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.92 %1.1 %5.2 -%7.6 -%15.7 -%15.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.04 %2.5 %7.0 -%7.3 -%14.3 -%14.3

Altın - USD / oz 1242.3 -%0.3 -%1.1 -%1.6 %7.9 %7.9

Gümüş - USD / t oz. 16.568 -%0.1 -%0.5 -%4.9 %3.6 %3.6

Commodity Bureau Index 446.63 %0.6 %1.6 %3.5 %5.6 %5.6

* 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. 

 


