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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,47 değer 

artışı ile 100.141 seviyesinden kapattı. Bankacılık sektörü hafif 

satıcılı bir seyir izlerken, sanayi ve hizmet sektörlerindeki alımlar 

ön plana çıktı. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Başkan 

Draghi’nin konuşması takip edilecek. Bankanın politika duruşunu 

ve sözlü yönlendirmesini en azından yıl ortasına kadar sabit 

tutması ve ifadelerinde önemli bir değişikliğe gitmesi 

beklenmiyor. Ancak Euro Bölgesi büyümesine yönelik aşağı yönlü 

riskler ve küresel ekonomiye yönelik daralma endişeleri ile birlikte 

Başkan Draghi’nin de Bölge ekonomisine yönelik güvercin 

açıklamalarda bulunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, AB bölgesi ve 

ABD’nin PMI verileri de bugün takip edilecek diğer veriler arasında 

olacak. Küresel piyasalarda ise global büyümeye yönelik 

beklentiler ile ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri 

gündemde önemli yer tutmaya devam ediyor. Bu sabah Asya pay 

senetleri piyasalarında hafif alıcılı bir seyir mevcut. GOÜ para 

birimleri de hafif değer kazanmakta olup, Türk lirası da olumlu 

yönde ayrışmakta ve 200 günlük hareketli ortalamasında 

bulunmaktadır. Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir 

başlangıç olmasını beklemekteyiz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde hafta başından bu yana 

100.000/100.500 direnç bölgesini zorlamaya devam ediyoruz. Dün 

psikolojik seviye olan 100.000 üzerinde kapanış gerçekleşti ama 

ana zirve seviyemiz olan 100.500 gün içi iki kez denenmesine 

rağmen geçilemedi. Bugün yine açılış itibariyle 100.500 direnci 

test edilecek. Kırılması durumunda 87.500’den başlayan yükseliş 

realizasyon gerçekleştirmeden yeni bir banda geçecek. Kırılırsa 

100.500-108.000 yeni bandımız olacak. Şimdiye kadar bu direnç 

bölgesinden gelen satışlar 98.000-99.000 ile sınırlı kaldı. 98.000 

stop-loss seviyesi, 100.500 kırılması yeni alım fırsatı olacağını 

düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da 11 – 18 Ocak haftasına ilişkin haftalık yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Romanya’da 620 milyon 

euro büyüklüğünde projede yer alacak. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Ocak     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (11 - 18 Ocak)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (11 - 18 Ocak)

25 Ocak     Ocak reel Kesim Güven Endeksi & KKO

30 Ocak     TCMB Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu

31 Ocak     Hazine Şubat Dönemi İç Borçlanma Stratejisi

                   Aralık Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,141 %0.5 %5.0

BIST-30 126,442 %0.4 %5.0

Banka 133,416 -%0.3 %3.9

Sanayi 115,978 %0.7 %6.6

Hizmet 75,822 %1.1 %4.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.20 18.10 20.87

10 yıllık bono faizi 15.79 15.95 16.74

Kur

USD/TL 5.31 -%1.7 %0.8

EUR/TL 6.04 -%2.0 %0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.68 -%1.8 %0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 159 148 149

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.66 1.12

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.1x 6.6x

PD/DD 1.36x 1.02x 0.91x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.60x 0.54x

FD/Satışlar 1.43x 1.13x 0.92x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.3x

Kar büyümesi %49.2 %12.6 %7.8

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.8 %12.0

Temettü verimi %2.7 %4.2 %4.9

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Saat 14:30’da 11 – 18 Ocak haftasına ilişkin haftalık yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Yeni yılın ikinci işlem haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı 

konumundayken, bono piyasasında (repo işlemleri hariç) net satış gerçekleştirdiler.  

• Hisse tarafında net yabancı girişi 115 milyon dolar olurken, tahvil tarafında (repo 

işlemleri hariç) 141 milyon dolar çıkış gerçekleşti. 

• Tahvil tarafında son üç haftadır toplamda 715 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı 

gerçekleşti.  

• 4 – 11 Ocak haftasında yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı 

ise %15,3 seviyesinden %15,2’ye geriledi.  

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 4 – 11 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz 

mevduatında 1,7 milyar dolar artış yaşandı.  

• Bir önceki hafta içerisinde de 1,2 milyar dolarlık düşüş söz konusuydu. 

• DTH’lardaki artışın büyük ölçüde şirketler kanadından kaynaklandığı görülüyor. 

Yılın ikinci haftasında şirketler tarafında DTH’larda 1,1 milyar dolar artış 

gerçekleşirken, bireylerin DTH’larındaki ufak çaplı yükseliş (toplam 0,6 miyar dolar) 

devam etti. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun %50 pay ile bulunduğu grup 

Romanya’da Brasov-Simeria tren yolu projesinde kazanan teklif olarak açıklanmıştır. 

Projenin büyüklüğü KDV hariç 620 milyon eurodur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, USDTRY paritesinin kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırına 

denk gelen 5,32 seviyesi civarında tutunma çabası içerisinde olduğunu ifade etmiştik. 

Teknik göstergelerin kurun bu seviye üzerinde tutunmakta başarılı olabileceğini ve 5,40 

seviyesine doğru yükselişe geçebileceğini işaret ettiğini belirtmiş, ancak 5,32’nin aşağı 

yönlü kırılması durumunda da 5,30 seviyesi altının hedef olabileceğinin altını çizmiştik. 

Dün gün içerisinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar endeksindeki zayıf 

seyrin de etkisi ile birlikte güçlü bir görünüm hakimdi ve Türk lirası dolar karşısında en 

fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. TL’nin bir süredir sağlamakta 

olduğu yüksek carry-trade avantajı, dolar endeksindeki görece zayıf görünüm ve petrol 

fiyatlarında görülen sert gerileme ile birlikte USDTRY paritesi 5,32 desteğinin aşağı 

yönlü kırarak 5,27’li seviyelere kadar geriledi. USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 5,2950 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksinin 96 seviyesi 

civarında dalgalanmakta olduğu ve bugün gerçekleşecek olan ABD Senato oylaması 

öncesinde görece yatay seyrini korumakta olduğunu görüyoruz. Bu noktada kurda 

bugün içerisinde 5,27 – 5,30 seviyeleri arasında yatay bir seyir görmeyi beklemekteyiz. 

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez 

Bankası basın toplantısı ve ABD’de Senato’da gerçekleşecek olan ve 22 Aralık’tan bu 

yana kapalı olan hükümetin açılmasına ilişkin oylama belirleyici olacak. Ayrıca, akşam 

saatlerinde ABD’den gelecek olan PMI verileri de yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde EURUSD paritesinin günlük grafiğindeki yükseliş kanalının alt 

sınırında hareket etmekte olduğunu belirtmiş ve paritenin kanal sınırında tutunarak 

yönünü yukarı çevirmesini beklediğimizi belirtmiştik. Dolar endeksindeki zayıf seyrin de 

etkisi ile birlikte yükseliş kanalının alt sınırında tutunmayı başaran parite, beklediğimiz 

yükselişi gerçekleştirerek 1,1350 seviyesinden 1,14 seviyesine kadar yükseldi. Parite bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1380 seviyesi civarında hareket ediyor. Paritedeki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) basın 

toplantısı önemli olacak.  ECB’nin bugünkü toplantısında herhangi bir para politikası 

hamlesinde bulunması beklenmiyor. Ancak Euro Bölgesi büyümesine yönelik aşağı yönlü 

riskler ve küresel ekonomiye yönelik daralma endişeleri ile birlikte Başkan Draghi’nin de 

Bölge ekonomisine yönelik güvercin açıklamalarda bulunabileceği belirtiliyor. 2018 

başından bu yana Draghi ve diğer ECB üyelerinin yaptığı güvercin açıklamalar EURUSD 

paritesinde büyük ölçüde fiyatlandığından dolayı, Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 

yapılan güvercin açıklamaların parite üzerinde önemli bir düşüş yaratamadığını 

görmekteyiz. Ancak ECB cephesinden gelecek olan açıklamalar paritedeki kısa vadeli yön 

açısından belirleyici olacak. Toplantı kararına ilişkin piyasa beklentilerini ve senaryo 

analizimizi Global Piyasalar Bültenimizin “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde 

bulabilirsiniz. Teknik görünüme baktığımızda göstergelerin paritenin 1,1350 seviyesi altına 

inmekte zorlanabileceğini işaret ettiğini görmekteyiz. Ancak belirttiğimiz üzere bugün 

teknik görünümden ziyade ECB’den gelecek olan açıklamalar belirleyici olacak. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki zayıf seyir ve küresel piyasalarda etkisini hissettirmeye devam eden 

büyüme endişeleri ile birlikte altın fiyatları kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 1280 

seviyesi altından yeniden bu seviye üzerine yükselmeyi başardı. Bu sabah aatleri itibariyle 

1280 seviyesi üzerinde hareket eden ons altında kısa vadede 1280 seviyesi altına kalıcı bir 

hareket görmeyi beklememekle birlikte, geri çekilme hareketlerinin orta vadeli alım fırsatı 

yaratacağını düşünüyoruz. Piyasalarda varlığını korumakta olan jeopolitik riskler ve siyasi 

belirsizliklerin yanı sıra, küresel büyümeye yönelik gelen negatif sinyallerin devam etme 

ihtimali ile birlikte güvenli liman talebinin önümüzdeki dönemde güçlü kalamaya devam 

edeceği görüşündeyiz. Küresel büyümeye yönelik artan endişeler ile birlikte 2019 başından 

bu yana yatırımcıların güvenli limanlara yönelmeye başladığını görmekteyiz. Ticaret 

savaşlarının yarattığı küresel resesyon kaygıları ile birlikte özellikle Avrupa’da güvenli liman 

alımları artıyor. SPDR Gold Trust ETF’inde varlıkların büyüklüğü yaklaşık son 2 ayın en 

yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ayrıca, küresel bazda altına dayalı ETF’lerdeki alımların 

2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış olduğu görülüyor. Diğer taraftan, ABD 

cephesinde FOMC üyelerinin faiz artırımı konusunda daha sabırlı ve yavaş davranacak 

olması da dolar endeksindeki yükseliş hareketlerinin baskılanmasına neden olurken, 

altındaki yükseliş hareketlerini destekliyor. Tüm bunların yanı sıra, Çin ve Hindistan’ın fiziki 

talebinin de yükselişte olduğunu ve Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre küresel merkez 

bankalarının da altın alımlarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Tüm bu faktörlerin etkisi ile 

birlikte altının 1300 seviyesi üzerini hedef alacağına yönelik beklentimizi korumaktayız. 

1300 seviyesinin aşılması durumunda ise altındaki yükselişin ilk etapta 1325 – 1330 hedef 

olacak şekilde hızlanacağı görüşündeyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,639 %0.2 %1.1 %12.2 -%6.4 %5.3

DAX 11,072 -%0.2 %1.3 %4.1 -%12.7 %4.9

FTSE 6,843 -%0.8 -%0.3 %2.3 -%11.2 %1.7

Nikkei 20,594 -%0.1 %0.8 %2.0 -%8.6 %2.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,141 %0.5 %5.0 %9.4 %8.7 %9.7

Çin 2,581 %0.5 %1.4 %2.7 -%10.7 %4.0

Hindistan 36,108 %0.3 -%0.4 %2.1 -%1.7 %0.4

Endonezya 6,451 %0.2 %0.6 %4.9 %9.0 %4.4

Rusya 2,491 %0.9 %2.3 %7.3 %9.4 %5.2

Brezilya 96,558 %1.5 %2.3 %12.7 %22.0 %9.9

Meksika 43,680 -%0.2 -%0.3 %5.6 -%11.7 %4.9

Güney Afrika 53,915 -%0.3 %0.2 %3.5 -%5.5 %2.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 -%6.2 %2.5 -%35.2 %54.7 %76.8

EM VIX 21 -%2.4 %6.6 -%20.8 %14.3 %28.4

MOVE 54 -%0.8 %4.3 -%12.0 %5.2 %16.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.285 -%1.1 -%1.0 -%0.6 %11.5 %39.1

Brezilya 3.7593 -%1.2 %0.6 -%3.6 -%0.6 %13.6

Güney Afrika 13.8163 -%1.1 %0.9 -%5.6 %2.6 %11.6

Çin 6.792 -%0.2 %0.5 -%1.7 -%0.1 %4.4

Hindistan 71.3338 -%0.2 %0.1 %1.7 %3.6 %11.7

Endonezya 14188 -%0.2 %0.4 -%2.5 -%2.1 %4.6

CDS *

Türkiye 323.4 -13.3 -23.2 -6.6 99.4 0.4

Brezilya 173.4 -1.6 -7.2 -27.6 -9.8 -10.3

Güney Afrika 197.5 -5.4 2.0 -22.1 33.3 -11.8

Endonezya 122.7 -1.0 -1.6 -13.8 35.2 -5.3

Rusya 129.7 -3.6 -3.8 -15.6 21.5 -16.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.8 -0.2 -0.2 -0.9 -1.0 4.1

Brezilya %8.9 -0.2 -0.3 -0.4 -2.1 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0

Endonezya %8.1 0.0 0.0 0.1 0.3 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 -0.10 -0.26 -0.28 -0.04 a.d.

Brezilya %5.6 0.00 -0.09 0.42 0.08 1.06

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 -0.02 -0.02 -0.20 0.09 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.14 -%0.6 -%0.3 %13.6 -%16.3 -%8.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.62 %0.1 %0.6 %15.4 -%22.5 -%12.9

Altın - USD / oz 1284 %0.0 -%0.8 %2.4 %4.8 -%1.9

Gümüş - USD / t oz. 15.38 %0.4 -%1.6 %5.5 %0.1 -%10.3

Commodity Bureau Index 411.52 %0.3 -%0.2 %0.2 -%4.8 -%4.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ocak 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

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. 

 

 

 

 

 


