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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen,  Avrupa Parlamentosu kararı sonrasında 

gelen satışların eşliğinde BİST-100 endeksi günü %0,12 değer kaybı 

ile 100.627 seviyesinden kapattı. Satışların sanayi ve GMYO 

endekslerinde ağırlık kazandığını görüyoruz. 

Dün küresel faizlerdeki artışları da dikkat çekici idi ve özellikle ABD 

faizlerindeki hızlı yükselişin GOÜ hisse senedi ve para birimlerini 

olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. GOÜ CDS spreadleri hızlı 

yükseliş kaydederek Nisan ayı ortasındaki seviyeye yükseldi. Genel 

olarak küresel risk iştahından bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. 

Bugün 15:30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi ve 

detayları günün en önemli veri açıklaması olacaktır. Diğer yandan, 

küresel piyasalardaki gelişmeler ve özellikle ABD ve Almanya uzun 

vadeli faiz oranlarındaki gelişmeler piyasalar için kritik olacaktır.  

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 101.199, 101.771 ve 102.211 dirençlerini 

ve 100.187, 99.748 ve 99.176 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ 23-30 Haziran haftasında yabancı portföy girişlerinde yavaşlama 

görüldü. 

▪ Avrupa Parlamentosu, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin 

durdurulmasını öneren raporu kabul etti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Coca Cola İçecek – Fitch kredi notunu yükseltti. 

▪ Emlak Konut - 2. çeyrek satış rakamlarını açıkladı.  

▪ Enka İnşaat – 50 milyon TL olarak belirlediği fon dahilinde yeni 

bir hisse geri alım programı açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Temmuz -  Haziran Hazine Nakit Bütçe verileri

10 Temmuz - Mayıs Sanayi Üretim Endeksi

11 Temmuz - Hazine ihalesi (2 yıl)

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

17 Temmuz - Hazine ihaleleri (13 ay, 7 yıl)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

                       Nisan İş Gücü İstatistikleri

18 Temmuz - Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,627 -%0.1 %0.4

BIST-30 123,615 -%0.1 %0.4

Banka 172,222 %0.0 %0.5

Sanayi 108,762 -%0.4 %0.6

Hizmet 63,487 %0.2 %1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.96 11.94

2 yıllık bono faizi 11.36 11.28 11.20

10 yıllık bono faizi 10.82 10.75 10.54

Kur

USD/TL 3.62 %3.3 %2.6

EUR/TL 4.11 %2.8 %3.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.87 %3.0 %3.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 210 214 209

Ortalama işlem hacmi * 1.40 1.41 1.40

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.37x 1.23x

FD/FAVÖK 8.0x 7.8x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %28.1 %17.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.0 %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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

Yabancı portföy girişlerinde yavaşlama 

23 – 30 Haziran haftasında hisse senedi piyasasında 48 milyon dolarlık sınırlı bir net 

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

yabancı girişi 2,3 milyar dolar oldu.   

• Yabancı yatırımcılar 23 – 30 Haziran haftasında bono piyasasında da alıcı 

pozisyonundaydılar ve yaklaşık (repo işlemleri hariç) net 192 milyon dolarlık alış 

yaptılar. Böylelikle yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 3,2 milyar 

dolardan 3,4 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku 

içerisindeki payı ise %20,4’ten %20,5’e çıktı. 

• 23 – 30 Haziran tarihleri arasında, risk iştahındaki gerileme nedeniyle gelişmekte 

olan ülke piyasalarında dalgalı bir görünüm hakimdi. 23 – 30 Haziran haftasında 

BİST-100 endeksi %0,8 yükselirken, TL dolar karşısında %0,35 değer kaybetti. 

Rapor için tıklayınız.  

Avrupa Parlamentosu, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin 

durdurulmasını öneren raporu kabul etti 

AB Bakanı ve Başmüzakereci  Çelik karar ardından yaptığı basın toplantısında söz konusu 

raporun bağlayıcılığının olmadığını ve Türkiye’nin raporu kabul etmediğini belirtti. Raporun 

Türkiye’ye ulaşır ulaşmaz aynen iade edileceği belirtildi. Piyasa tepkisi açısında özellikle kur 

tarafında karar öncesinde 3,625 seviyelerinde olan USD/TL’nin 3,63 seviyelerinin üzerine 

yükseldiği görüldü.   

• 25 Mayıs’ta Türkiye ve AB, ikili ilişkiler açısından 12 aylık bir yol haritası üzerinde 

anlaşmaya varmışlardı. Türkiye ve AB bu ay içerisinde bakanlık düzeyinde siyasi 

diyalog toplantısı gerçekleştirecekler. Söz konusu yol haritası Gümrük Birliği’nin 

modernizasyonuna ilişkin adımları da kapsamakta. AB Parlamentosu’ndan gelen 

kararın mevcut yol haritasında önemli bir engel yaratmayacağını düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 – 30 Haziran 

haftasında yabancı 

girişlerinde yavaşlama 

görüldü.   

AB Parlamentosu’ndan 

gelen kararın, 25 Mayıs’ta 

Türkiye ve AB’nin üzerinde 

anlaştığı yol haritasında 

önemli bir engel 

yaratmayacağını 

düşünüyoruz.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_23_-_30_Haziran.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39 TL) - Fitch Ratings, uzun vadeli döviz cinsi IDR 

notunu BBB-‘den BBB’ye yükseltme kararı aldı. Yerel para cinsinden not sabit bırakıldı. 

(Nötr) 

Emlak Konut – 2. çeyrekte 1.487 milyon TL değerinde 1.010 adet (çeyreksel bazda - 

%60) bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısı ele alındığında toplam 3.556 

adet bölümün satıldığı (yıllık +%35) ve 3.922 milyon TL (yıllık +%130) gelir elde edildiği 

görülüyor. Bu dönemde satılan ünitelerin 157’si (toplamın %4,4’ü) yabancılara satıldı. Bu 

satışlar toplam satış gelirinin %3,3’ünü oluşturdu. 

Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, Emlak Konut %43 net aktif değer iskontosuyla işlem 

görmektedir. Geçtiğimiz bir yılda ortalama iskonto oranı %42’ydi.  

Enka İnşaat - 50 milyon TL olarak belirlediği fon dahilinde yeni bir hisse geri alım 

programı açıkladı. Program, 25/07/2016’da açılan ve fon büyüklüğü 60 milyon TL olarak 

belirlenen geri alım programının devamı niteliğinde. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz 

ancak kötü piyasa koşullarında destek sağlayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen,  Avrupa Parlamentosu kararı sonrasında gelen satışların 

eşliğinde BİST-100 endeksi günü %0,12 değer kaybı ile 100.627 seviyesinden kapattı. 

Satışların sanayi ve GMYO endekslerinde ağırlık kazandığını görüyoruz. 

Dün küresel faizlerdeki artışları da dikkat çekici idi ve özellikle ABD faizlerindeki hızlı 

yükselişin GOÜ hisse senedi ve para birimlerini olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. 

GOÜ CDS spreadleri hızlı yükseliş kaydederek Nisan ayı ortasındaki seviyeye yükseldi. 

Genel olarak küresel risk iştahından bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. 

Bugün 15:30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi ve detayları günün en 

önemli veri açıklaması olacaktır. Diğer yandan, küresel piyasalardaki gelişmeler ve 

özellikle ABD ve Almanya uzun vadeli faiz oranlarındaki gelişmeler piyasalar için kritik 

olacaktır.  

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 101.199, 101.771 ve 102.211 dirençlerini ve 100.187, 99.748 ve 99.176 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Küresel tahvil faizlerindeki yükselişin sürüyor olması ile birlikte piyasalardaki risk iştahı da 

olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde olumsuz bir seyir oluğunu ve Türk lirasının da dolar karşısında en fazla 

değer kaybeden para birimlerinden biri oluğunu görüyoruz. USDTRY paritesi, gelişmekte 

olan ülke para birimlerindeki zayıflama ve görece güçlü dolar endeksi ile birlikte dün 

3,6393 seviyesi üzerinde kadar yükseldi. Dün, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye – AB 

müzakerelerinin durdurulmasını öneren raporu kabul etmesi sonrasında, kararın 

herhangi bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, TL üzerindeki satışların hızlandığını ve 

kurun 3,63 seviyesi üzerine yükseldiğini gördük. Bugün, ABD’den gelecek olan istihdam 

veri setini takip ediyor olacağız. Söz konusu veriler içerisinde bir süredir olduğu gibi en 

çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği 

olacak. Tam istihdam koşullarına oldukça yaklaşmış ve %4,5’in altın gerilemiş bir işsizlik 

oranı çerçevesinde ücretlerdeki artışın hız kazanması ve enflasyon bekleyişlerini 

beslenmesi beklenmekteydi. Bu çerçevede tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında 

gelse dahi saatlik ücretlerdeki artışın beklentileri aşması durumu global anlamda dolar 

“pozitif” olarak algılanacaktır. Böyle bir durumda USD/TL’nin kısa vadede 3,65 

seviyelerine kadar yükselmesi olası görülebilir. Ancak burada özellikle yurtiçi yerleşikler 

tarafında satışların gelebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan ortalama saatlik 

kazançlarda beklentilerin altında bir artış FOMC içerisinde enflasyon bekleyişleri güçlü 

olan kanadı zayıflatıcı yönde bir gelişme olacaktır. Bu çerçevede dolar endeksinde 

yeniden 95’e doğru inişin yanı sıra Dolar/TL tarafında 3,60 ve altına doğru bir geri 

çekilme görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6259 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,6308 seviyesi direnç, 3,6182 seviyesi ise destek konumunda. 

3,6308 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6409, 

3,6182 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,6096. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün, dolar endeksinin 96 seviyesi üzerinde tutunamaması sonrasında geri çekilmesi ile 

birlikte yönünü yeniden yukarı çeviren EURUSD paritesi, tekrar 1,14 seviyesi üzerine 

çıkmış durumda. Bugün, EURUSD paritesinin aylık grafiğini paylaşıyoruz. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi 2015 yılının Şubat ayından bu yana 

sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırında hareket ediyor. Teknik göstergelerin 

aşırı alıma işret ettiği EURUSD paritesinin, bu uzun vadeli kanalı yukarı yönlü kırmasının 

zor olduğu görüşündeyiz. Bu da, paritenin kanal içerisindeki seyrini sürdürmesi 

durumunda, mevcut seviyelerin orta – uzun vadeli satış fırsatları verebileceği anlamını 

taşıyor. Kısacası, paritede, kısa – orta vadede, 1,14 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket 

görmeyi beklemiyoruz. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından bugün ABD cephesinden 

gelecek olan istihdam verilerini yakından izliyor olacağız. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1413 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) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, 200 günlük hareketli ortalamasının hemen altında hareket 

eden altında, kısa vadeli teknik göstergelerin altının ortalamayı yukarı yönlü kırmakta 

başarısız olabileceğini işaret ettiğini belirtmiş, altının 200 günlük ortalamasını yukarı 

yönlü kıramaması durumunda 1220 seviyesi altına doğru geri çekilebileceğini 

belirtmiştik. Dün 1219,15 seviyesine kadar gerileyerek 1220 seviyesi atını test eden altın 

fiyatları, bu sabah saatlerinde zayıf görünümünü koruyor. Küresel tahvil faizlerindeki 

yükselişin sürüyor olması ile birlikte piyasalardaki risk iştahı da olumsuz etkilenmeye 

devam ediyor. ABD hisse senetleri Mayıs ayından bu yana en düşük kapanışına 

yönelirken, ABD Hazine tahvillerinin faizi iki ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Almanya 

tahvil faizlerinin 18 ayın en yüksek seviyesine çıkması küresel tahvil piyasasındaki satışları 

hızlandırdı. Ancak, risk iştahındaki gerileme altın fiyatları üzerinde herhangi bir güvenli 

liman talebi yaratmıyor, zira tahvil faizlerindeki artış tahvillerin cazibesini artırarak altına 

olan talebi azaltıyor. Bunun sonucu, gümüş değerli metallerdeki düşüşlere öncülük 

ederken, altın son beş haftada dördüncü düşüşünü gerçekleştirmeye yöneldi. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1220 seviyesi üzerinde hareket etmekte olan altın fiyatlarının, tahvil 

faizlerindeki yükselişin devam ediyor olması ile birlikte düşüş hareketini sürmesi ve 

yeniden 1220 seviyesi altına inmesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1220,36 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1220 seviyesi destek, 1225 seviyesi ise direnç 
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konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1230, 1220 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1216.  

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

Piyasalara Genel Bakış 
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Yatırım Merkezlerimiz 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,410 -%0.9 -%1.3 -%1.0 %5.8 %7.6

DAX 12,381 -%0.6 -%0.3 -%2.3 %6.7 %7.8

FTSE 7,337 -%0.4 -%0.2 -%1.9 %1.8 %2.7

Nikkei 19,994 -%0.5 -%0.7 -%0.5 %2.2 %4.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,627 -%0.1 %0.4 %3.1 %30.5 %28.8

Çin 3,212 -%0.2 %0.4 %2.1 %1.6 %3.3

Hindistan 31,369 -%0.2 %1.2 %0.1 %17.0 %17.5

Endonezya 5,850 %0.0 %0.3 %2.3 %9.4 %10.4

Rusya 1,923 %0.1 %2.2 %2.9 -%13.1 -%13.9

Brezilya 62,470 -%1.1 %0.4 -%1.1 %1.3 %3.7

Meksika 50,016 -%0.6 %1.7 %1.5 %8.6 %9.6

Güney Afrika 52,285 -%0.4 %1.8 %0.3 %2.1 %3.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %13.3 %9.6 %20.0 %10.8 -%10.7

EM VIX 18 %7.8 %5.1 %11.4 -%6.4 -%19.5

MOVE 57 %0.9 %4.2 %7.0 -%24.3 -%20.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6214 %0.4 %2.7 %3.0 -%0.6 %2.8

Brezilya 3.2985 %0.3 -%0.2 %0.6 %2.4 %1.5

Güney Afrika 13.4432 %0.4 %3.2 %4.8 -%2.3 -%2.2

Çin 6.8015 %0.0 %0.2 %0.1 -%1.8 -%2.1

Hindistan 64.7762 %0.0 %0.2 %0.5 -%4.7 -%4.6

Endonezya 13388 %0.2 a.d. %0.7 %0.2 -%0.6

CDS *

Türkiye 204.5 3.1 7.8 0.6 -33.9 -29.1

Brezilya 244.5 0.7 2.0 4.4 -36.7 40.3

Güney Afrika 212.3 3.7 11.3 10.6 a.d. a.d.

Endonezya 120.3 1.2 3.6 -4.9 -19.8 30.3

Rusya 177.3 2.0 4.9 17.6 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.1 1.1 0.5 -0.5 -0.6

Brezilya %10.5 0.0 -0.1 -0.3 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.9 0.1 0.2 0.4 0.1 0.0

Hindistan %6.5 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0

Endonezya %6.9 0.1 a.d. 0.0 -0.8 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.08 0.90 0.43 -0.37 -0.48

Brezilya %5.0 0.11 0.16 0.31 -0.17 -0.45

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.13 0.00 -0.29

Endonezya %3.7 0.01 a.d. 0.12 -0.23 -0.59

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.11 %0.7 %1.5 -%4.0 -%15.7 -%15.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.52 %0.9 %1.3 -%5.5 -%15.7 -%15.3

Altın - USD / oz 1223.3 %0.1 -%1.8 -%5.5 %4.3 %6.2

Gümüş - USD / t oz. 15.927 %0.5 -%4.0 -%10.1 -%3.6 -%0.4

Commodity Bureau Index 446.32 -%0.3 %0.5 %2.5 %4.9 %5.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Uyarı Notu 
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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. 

 


