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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bu sabah ABD’nin Suriye’de Humus yakınındaki Shayrat Hava 

Üssü’ne yaptığı füze saldırısı ve buna bağlı olarak uluslararası 

gelişmeler gündemin en önemli maddesi olacaktır. Yaşanan bu 

gelişme sonucu küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçınma 

durumunun olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan, bugün ABD’de 

açıklanacak olan Mart ayı Tarım Dışı İstihdam verilerinin de 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek diğer husus olduğunu 

ve Fed’in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin oluşmasında kısmen 

de olsa rol oynayacağını düşünüyoruz. 

Son gelişmeler ışığında bu sabah Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif 

satıcılı bir seyir söz konusu iken, yüksek betalı GOÜ para birimlerinin 

ABD dolarına karşı değer kaybettiğini ve Türk lirasındaki değer 

kaybının %0,5 olduğunu görüyoruz. ABD vadeli işlemlerinde de 

satıcılı bir seyir izlemektedir. 

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olacağını ve 88.330 

desteğinin geçilmesi durumunda BİST-100’ün 50 günlük üssel 

hareketli ortalaması olan 87.798 seviyesine doğru hareket etmesini 

ve bu seviyenin de kırılması durumunda 87.500’e doğru bir hareket 

olabileceğini tahmin ediyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

88.874, 89.069 ve 89.243 dirençlerini ve 88.506, 88.332 ve 88.137 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 24-31 Mart haftasında bono piyasasında yabancı girişi devam etti.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Arena Bilgisayar - Bugün hisse başına brüt 0,11079 TL nakit kar 

payı ödemesi gerçekleştirecek. 

 Migros - Mart ayında 18 yeni mağaza açtı. 

 Yazıcılar Holding – Hisse başına brüt 0,3259 TL nakit kar payı 

dağıtmayı Genel Kurul’un onayına sunacak. 

 Zorlu Enerji – 190 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi 

imzaladı. 

 10 Nisan’da temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Albaraka Türk, Sarkuysan 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Nisan - Hazine Mart Nakit Bütçe verileri

10 Nisan - Şubat Sanayi Üretimi verileri

11 Nisan - Şubat Ödemeler Dengesi İstatistikleri

17 Nisan - TCMB Beklenti Anketi

                  Ocak dönemi istihdam verileri

                  Mart ayı Merkezi Bütçe verileri

20 Nisan - Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

24 Nisan - Mart Konut Satışları

                  Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,679 -%0.4 -%0.7

BIST-30 108,526 -%0.4 -%0.9

Banka 149,477 -%0.4 %0.3

Sanayi 94,143 -%0.4 -%1.9

Hizmet 56,994 -%0.3 -%0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.48 11.47 11.36

2 yıllık bono faizi 11.46 11.49 11.36

10 yıllık bono faizi 11.05 10.99 10.99

Kur

USD/TL 3.71 %1.9 -%0.1

EUR/TL 3.95 %1.2 %0.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.83 %1.5 %0.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 182 186 185

Ortalama işlem hacmi * 1.00 1.03 1.14

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.09x 0.98x

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

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %18.9 %18.1

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 

24-31 Mart haftasında bono piyasasında yabancı girişi devam etti 

24 – 31 Mart tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 102 milyon dolarlık net yabancı 

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

yabancı girişi 1,03 milyar dolardan 930 milyon dolara geriledi.   

 Bono piyasasında yabancı girişi son dört haftadır aralıksız devam ediyor.  Bu 

dört haftalık süreçte bono piyasasında toplam 706 milyon dolarlık giriş yaşandı. 

24 – 31 Mart haftasında ise yabancı yatırımcılar tahvil cephesinde (repo 

işlemleri hariç) 149 milyon dolarlık alım yaptı.  

 Böylelikle yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı %18,4’den %18,5’e 

yükseldi. Aynı hafta içerisinde Eurobond piyasasında 19 milyon dolarlık net 

giriş yaşandı. 

 24 – 31 Mart tarihleri arasında, global gelişmeler ve yurt çerisinde Halkbank’a 

ilişkin gelen haber akışı TL varlıkları olumsuz etkiledi. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arena Bilgisayar - Bugün hisse başına brüt 0,11079 TL nakit kar payı ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %2,5. 

Migros - Mart ayında 18 yeni mağaza açtı ve 1. çeyrek itibariyle toplam açılan mağaza 

sayısı 42’ye ulaştı. Migros’un toplam mağaza sayısı 1.600 seviyesindedir. 1. çeyrekte 

açılan mağazalar yönetimin 2017 yılı için planlanan 120-150 mağaza açılışına paraleldir. 

Yazıcılar Holding – 30 Mayıs tarihinde hisse başına brüt 0,3259 TL nakit kar payı 

ödemesi gerçekleştirmeyi Genel Kurul’un onayına sunacak. Temettü verimi %1,3. 

Zorlu Enerji - 165 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere III Jeotermal Enerji 

Santrali'nin 65,5 MW gücündeki ikinci ünitesinin finansmanında kullanılmak üzere, 190 

milyon dolar tutarında 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 13 yıl vadeli kredi sözleşmesi 

imzaladı.  

10 Nisan’da nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü 

verimleri: Albaraka Türk (%3,9), Sarkuysan (%3,3) 

 

 

 

Yabancı yatırımcıların 

tahvil stoku içerisindeki 

payı %18,4’den %18,5’e 

yükseldi.  

http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_24-31_Mart.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Bu sabah ABD’nin Suriye’de Humus yakınındaki Shayrat Hava Üssü’ne yaptığı füze 

saldırısı ve buna bağlı olarak uluslararası gelişmeler gündemin en önemli maddesi 

olacaktır. Yaşanan bu gelişme sonucu küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçınma 

durumunun olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan, bugün ABD’de açıklanacak olan 

Mart ayı Tarım Dışı İstihdam verilerinin de yatırımcılar tarafından yakından takip 

edilecek diğer husus olduğunu ve Fed’in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin 

oluşmasında kısmen de olsa rol oynayacağını düşünüyoruz. 

Son gelişmeler ışığında bu sabah Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir 

söz konusu iken, yüksek betalı GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kaybettiğini ve Türk lirasındaki değer kaybının %0,5 olduğunu görüyoruz. ABD 

vadeli işlemlerinde de satıcılı bir seyir izlemektedir. 

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olacağını ve 88.330 desteğinin geçilmesi 

durumunda BİST-100’ün 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 87.798 

seviyesine doğru hareket etmesini ve bu seviyenin de kırılması durumunda 87.500’e 

doğru bir hareket olabileceğini tahmin ediyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

88.874, 89.069 ve 89.243 dirençlerini ve 88.506, 88.332 ve 88.137 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Suriye'de hafta başında yaşanan kimyasal saldırıdan Trump yönetimi Suriye Devlet 

Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutmuş ve bunun sonuçları olacağını söylemişti. Türkiye 

saatiyle 04:00 civarında Amerika, bölgedeki donanma gemilerinden Suriye'deki hava 

üslerini hedef alan bir saldırı başlattı. Suriye'de Şinsar ve Şayrat hava üslerinin hedef 

alındığı, bu iki hedefe yaklaşık 60 kadar Tomahawk Cruise füzesi fırlatıldığı belirtiliyor. 

Pentagon'dan bir askeri yetkili vurulan üslerle ilgili olarak, "Kimyasal saldırının bu 

üslerden yapıldığını düşünüyoruz. Bir sonraki talimata kadar yaptıklarımız bununla 

sınırlı kalacak" şeklinde konuştu. Açıklamasında Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun 

beldesindeki sivilleri hedef alan kimyasal saldırıyı hatırlatan Trump, Suriye rejiminin 

kimyasal silah kullandığına hiç şüphe olmadığını belirtti. ABD’nin Suriye operasyonu ile 

birlikte Türk lirasının sert bir şekilde değer kaybettiği görüldü. Bu sabah saatleri 

itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde satıcılı bir seyir hakimken, 

Türk lirası dolar karşısında %0,39’luk kayıpla en fazla değer kaybeden gelişmekte olan 

ülke para birimi konumunda yer alıyor. Bu sabah saatleri itibariyle USDTRY 

paritesindeki volatilitenin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Kısa vadede paritenin 

3,70 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini bekliyoruz. ABD’nin Suriye operasyonunun 

etkisinin gün boyunca piyasalar üzerinde etkili olması beklenebilir. Bu da kurun gün 

içerisinde yükseliş eğilimini sürdürebileceği anlamını taşıyor. TL’deki değer kaybının 

devam etmesi durumunda kurdaki yükseliş hareketinin 3,80’e doğru güç kazandığını 

görebiliriz. Kısa vadede kurun 3,70 – 3,80 bandı içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7329 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7385 seviyesi direnç, 3,7278 

seviyesi ise destek konumunda. 3,7385 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7465, 3,7278 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,7195. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, dün Frankfurt’ta gerçekleştirdiği 

konuşmasında, Euro Bölgesi'nde enflasyonun, para politikasının görünümünü 

değiştirmeyi makul kılacak denli güçlü olmadığını söyledi. Draghi, Bankanın mevcut 

duruşunun değişmesi için enflasyon güvenine ihtiyaç olduğunu belirterek, mevcut 

duruşun değişmesi için bir sebep görmediğini belirtti. Euro Bölgesi'nde yukarı 

hareketin ivme kazanması ve deflasyon tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte, 

piyasada AMB’nın parasal genişlemeyi bitirebileceği ve borçlanma maliyetlerini yukarı 

çekebileceğine yönelik beklentiler artmıştı. Ancak, Draghi’den dün gelen açıklamalar 

sonrasında euro sert bir şekilde değer kaybederken, dolar endeksinin yükselişe geçtiği 

ve 100,70 seviyesinin üzerine çıktığı görüldü. EURUSD paritesi ise 1,0630 seviyesinin 

altını test etti. Amerika’nın Türkiye saatiyle 04:00 civarında, Suriye'deki hava üslerini 

hedef alan bir saldırı başlatması ile küresel piyasalarda sert fiyatlamaları beraberinde 

getirdi. Yen ve altın güvenli liman talebiyle yükselirken petrol fiyatlarının 56$ seviyesini 

aştığı görüldü. Dolar endeksi ise fazla bir değişim göstermedi. Yendeki sert yükseliş ve 

eurodaki zayıflama, endeksin stabil bir seyir izlemesinde etkili oldu. EURUSD paritesi ise 

bu sabah saatleri itibariyle 1,0645 desteği üzerinde seyrediyor. Bugün ABD’den gelecek 

olan istihdam verileri oldukça önemli olacak, ancak ABD’nin Suriye operasyonunun 

yansımalarının gün boyunca fiyatlamalar üzerinde etkili olmasını bekleriz. Bir süredir 

1,0645 – 1,07 seviyeleri arasında yatay bir seyir izleyen ve günlük grafiğinde bir bayrak 

formasyonu (devamlılık formasyonu) oluşturan EURUSD paritesinin, sert düşüş 

hareketine kaldığı yerden devam etmesi beklenebilir. Bu nedenle yatırımcılarımıza, olası 

yükseliş hareketleri esnasında oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini 

öneriyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0646 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0645 seviyesi 

destek, 1,0673 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0673 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0698, 1,0645 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0624. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Suriye'de hafta başında yaşanan kimyasal saldırıdan Trump yönetimi Suriye Devlet 

Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutmuş ve bunun sonuçları olacağını söylemişti. ABD 

Başkanı Donald Trump, İdlib'te yaşanan kimyasal silah saldırısı nedeniyle askeri 

müdahale olabileceğini belirtmiş, Pentagon da bu açıklamayı destekleyici nitelikte bir 

duyuru ile askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti. Türkiye 

saatiyle 04:00 civarında Amerika, bölgedeki donanma gemilerinden Suriye'deki hava 

üslerini hedef alan bir saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esad rejimine 

ait askeri üssün Amerikan füzeleriyle vurulmasına ilişkin, "Bu gece kimyasal saldırının 

yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu 

ABD'nin güvenliği için elzemdi." açıklamasını yaptı. ABD’nin Suriye operasyonu ile 

birlikte altın güvenli liman talebi ile fırlarken, petrol fiyatları da sert bir yükseliş kaydetti. 

Altın fiyatları 1269 seviyesi üzerini test ederken, brent petrol 56$ seviyesinin üzerine 

çıktı. Bugün öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan istihdam verileri oldukça önemli 

olacak, ancak ABD’nin Suriye operasyonunun yansımalarının gün boyunca fiyatlamalar 

üzerinde etkili olması beklenebilir. Dolayısı ile altın fiyatlarının bugün içerisinde güçlü 

seyrini korumasını ve yükseliş hareketinin 1280 seviyesine doğru devam etmesini 

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

saatleri itibariyle 1265,30 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 seviyesi destek, 

1270 seviyesi ise direnç konumunda. 1270 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

ise bir sonraki destek seviyemiz 1262. 

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 2,357 %0.2 -%0.4 -%0.5 %9.5 %5.3

DAX 12,231 %0.1 -%0.2 %2.2 %16.6 %6.5

FTSE 7,303 -%0.4 -%0.9 -%0.5 %3.7 %2.2

Nikkei 18,597 %0.6 -%1.1 -%3.3 %10.9 -%2.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,679 -%0.4 -%0.7 -%2.4 %13.7 %13.5

Çin 3,281 %0.2 %1.5 %1.4 %9.5 %6.0

Hindistan 29,927 -%0.3 %0.7 %2.9 %6.4 %12.1

Endonezya 5,680 -%0.6 %1.4 %4.5 %5.0 %6.6

Rusya 2,055 -%0.1 %1.6 %1.5 %3.8 -%8.0

Brezilya 64,223 -%0.9 -%1.6 -%2.3 %5.1 %6.6

Meksika 49,012 -%0.4 %0.3 %3.4 %3.0 %7.4

Güney Afrika 52,918 -%0.1 %1.3 %3.0 %2.4 %4.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%3.9 %7.4 %10.2 -%3.5 -%11.8

EM VIX 17 %2.0 %6.5 -%3.4 -%25.0 -%24.1

MOVE 68 %7.1 %12.0 %4.3 %6.2 -%4.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7091 %0.3 %1.5 %0.0 %22.0 %5.3

Brezilya 3.1435 %0.7 -%0.2 %0.2 -%2.6 -%3.3

Güney Afrika 13.7607 -%0.3 %3.6 %5.7 -%0.9 %0.1

Çin 6.8977 %0.0 %0.1 %0.0 a.d. -%0.7

Hindistan 64.5338 -%0.5 -%0.6 -%3.3 -%3.2 -%5.0

Endonezya 13336 %0.1 %0.2 -%0.1 %2.7 -%1.0

CDS *

Türkiye 235.6 0.5 -3.1 -4.6 19.8 -7.1

Brezilya 222.3 0.2 -4.4 7.1 -13.5 108.4

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

Endonezya 129.6 1.8 0.7 -0.9 -0.9 46.5

Rusya 161.6 -0.5 -3.9 1.9 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 0.1 1.3 -0.3 1.4 -0.3

Brezilya %10.1 0.1 0.0 -0.1 -1.4 a.d.

Güney Afrika %9.0 0.0 0.5 0.3 0.3 0.1

Hindistan %6.8 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.3

Endonezya %7.1 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 -0.03 0.88 -0.46 0.89 -0.50

Brezilya %4.8 0.06 -0.07 -0.08 0.06 -0.73

Güney Afrika %4.8 -0.04 0.21 0.21 0.68 -0.11

Endonezya %3.9 0.04 0.06 -0.04 0.58 -0.42

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54.89 %1.0 %3.6 -%2.0 %4.5 -%3.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.7 %1.1 %2.7 -%2.8 %2.5 -%3.8

Altın - USD / oz 1250.3 %0.4 %0.4 %2.0 %0.0 %8.6

Gümüş - USD / t oz. 18.246 %0.3 %0.2 %2.9 %5.2 %14.1

Commodity Bureau Index 428.57 -%0.2 -%0.7 -%1.2 %6.7 %1.3

* 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. 

 


