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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca alıcılı yatay seyir izleyen Borsa İstanbul kapanışa 

doğru gelen satışlarla günü %0,65 değer kaybı ile 106.977’den 

kapattı. Aselsan’da yaşanan satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemli veri açıklaması 

bulunmazken, Türk lirasındaki seyir ve yurtdışı piyasalardaki 

gelişmeler yine yatırımcıların ön planda tutacakları hususlar olacaktır. 

Bu sabah itibariyle, dün akşamüstü başlayan GOÜ para birimlerinin 

ABD dolarına karşı değer kazanımlarının bugün de devam ettiğini ve 

Moody’s Hindistan’ın ülke notunu arttırmasının Rupi’ye olumlu 

etkilediğini görüyoruz. GOÜ hisse senetleri piyasasında ise, hafif 

alıcılı bir seyir mevcuttur. Bugün BİST’te alıcılı bir başlangıç yapmasını 

beklemekteyiz. 

BIST 108.750 direnci ile 106.800 desteğinin arasında kaldı ve hacimle 

birlikte volatilite ilk kez bu kadar düştü. 115.000’den gelen düşen 

kanal içerisinde 110.700 ana direnç, 108.750 ara direnç olarak 

grafiklerde belirginleşti. 106.800 destek seviyemiz dün kapanışta test 

edildiği için ne kadar sağlıklı tepkiler verdiğini bugün göreceğiz. 

Düşen volatilite çerçevesinde bugün yine 106.800-108.750 bandı 

korunabilir. 105.500-110.700 ana bant içerisinde piyasanın konsolide 

olmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı ve Başbakan haftaya bazı kamu bankalarıyla 

görüşecek. 

▪ TCMB Eylül ayı kısa vadeli dış borç stoku verilerini açıkladı. 

▪ 3 - 10 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 513 milyon dolar, 

bono piyasasında ise 531 milyon dolarlı yüksek bir yabancı çıkışı 

görüldü.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Albaraka Türk – 200,000 pay senedini geri alım programı 

dahilinde satın aldı. 

▪ Coca-Cola İçecek - Meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji 

içeceklerinde ÖTV’nin %20 yerine %10 olarak uygulanması torba 

yasada onaylandı.  

▪ Otokar – 300,000 pay senedini geri alım programı dahilinde 

satın aldı. 

▪ THY – Yönetim Kurulu Başkanının açıklamaları 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Kasım      Ekim Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Kasım      Hazine İhalesi (5yıl)

22 Kasım      Kasım Tüketici Güven Endeksi

23 Kasım      Ekim Konut Satış İstatistikleri

                     Haftalık Portföy Hareketleri (10 - 17 Kasım)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Kasım)

24 Kasım      Kasım Reel Sektör Güven Endeksi&KKO

28 Kasım      Eylül Konut Fiyat Endeksi

30 Kasım      Ekim Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,977 -%0.7 -%3.0

BIST-30 131,345 -%0.7 -%2.6

Banka 163,952 -%0.1 -%0.3

Sanayi 119,721 -%0.6 -%5.5

Hizmet 73,183 -%0.1 -%2.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.94 11.95

2 yıllık bono faizi 13.67 13.67 13.58

10 yıllık bono faizi 12.39 12.39 12.25

Kur

USD/TL 3.87 %0.4 %6.3

EUR/TL 4.56 %1.8 %6.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.21 %1.1 %6.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 207 216 220

Ortalama işlem hacmi * 2.21 2.13 2.01

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.17x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.82x 0.73x

FD/Satışlar 1.32x 1.46x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %44.7 %12.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.5 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.3

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 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan haftaya bazı kamu bankalarıyla görüşecek  

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretlerinin ardından gazetecilere 

açıklamalarda bulundu.  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Başbakan Yıldırım, ilgili bakanlar 

ve bazı devlet bankaları ile bir araya geleceklerini belirtti. Erdoğan, faiz 

yükseldikçe enflasyonun yükseleceği görüşünü yineleyerek, yüksek faizin 

yatırımlar ve istihdam önünde çok büyük engel olduğunu belirtti.  

• Cumhurbaşkanı seçim sistemi, ittifak ve baraj tartışmaları konusunda henüz 

bir çalışma olmadığını belirtti. Ancak %50+1 ile siyasi istikrarın geleceğini, 

bütün bunlar göz önüne alındığında belki bir seçim öncesi ittifak 

düşünülebileceğini ve milletin çıkarları doğrultusunda MHP ile her türlü 

adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.  

Eylül sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kısa vadeli dış borç stoku 

110,3 milyar dolar  

Eylül sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kısa vadeli dış borç stoku 110,3 milyar dolar 

(GSYİH’nin %13,5’u) olarak gerçekleşti.  

• Kamunun kısa vadeli dış borç stoku 17,2 milyar dolar --- özel sektörün kısa 

vadeli dış borç stoku ise 93 milyar dolar. 

• Özel sektör kısa vadeli dış borç stokuna ilişkin olarak ise finansal 

sektörlerdeki stok 47,2 milyar dolar, reel sektörde ise 45,8 milyar dolar. 

Kısa vadeli borç stokunun yanı sıra önemli olan nokta ise “kalan vadeye göre kısa vadeli 

dış borç stoku”. Yani, orijinal vadesine bakılmaksızın (ucun vadeli bir borçtan doğan da 

olabilir) vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. 

• Bu rakamın Eylül ayı itibariyle 170 milyar dolar olduğu görülüyor.  Bir önceki aya 

göre 3,5 milyar dolarlık bir azalış mevcut.  

• Buna ek olarak söz konusu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak 

baktığımızda söz konusu borç stokunun 148,1 milyar dolar olduğu görülüyor. 

3-10 Kasım haftasında hisse ve bono piyasasında yabancı çıkışı görüldü 

3 - 10 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 513 milyon dolarlık yüksek bir yabancı 

çıkışı görüldü. Söz konusu çıkış, Mart 2015’ten bu yana görülen en yüksek haftalık 

yabancı çıkışı oldu. Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı 

girişi 3,3 milyar dolardan 2,8 milyar dolara geriledi. 

• Aynı hafta içerisinde bono piyasasında (repo işlemleri hariç) 531 milyon dolarlık bir 

yabancı çıkışı yaşandı ve yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 7,2 

milyar dolardan 6,6 milyar dolara düştü. 

• Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %20,8’den %20,3’e 

gerileyerek 16 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine geldi. 

• 3 - 10 Kasım haftasında, yurt içindeki olumsuz veri akışı TL varlıklarda etkili 

olmaya devam etti.   

Rapor için tıklayınız.  

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_3_-_10_Kasim.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – 200,000 pay senedini geri alım programı dahilinde ortalama 1,173 TL 

fiyattan piyasadan satın aldı. Geri alım programı başlangıcından bu yana, Albaraka Türk 

yaklaşık 9,1 milyon payı satın almış olup, bu paylar ödenmiş sermayenin %1.03’ünü 

oluşturmaktadır. 

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL): Bloomberg haberine göre torba yasaya 

eklenen ve onaylanan maddede meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde 

ÖTV’nin %20 yerine %10 olarak uygulanacağı ve %10 ÖTV uygulanan içecek listesine 

meyve/sebze suyu, mineral su ve limonataların da ekleneceği onaylandı. Coca-Cola 

İçecek’in toplam hacimlerinde meyve suyu ve mineral suların payı %2 olduğundan ek 

ÖTV getirilmesinin etkisi sınırlı olacaktır. Ancak konsolide satış hacminin %8’ini oluşturan 

meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde ÖTV’nin %20 yerine %10 

uygulanacak olması talep açısından hafif olumlu değerlendirilebilir.  

Otokar – Şirket Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi (Altay Projesi)’ne ilişkin 

teklif dosyasını dün Savunma Sanayii Müşteşarlığı’na sunduğunu açıkladı.  

Türk Havayolları – Habertürk gazetesinde yer alan haberde, THY’nin Yönetim Kurulu 

İlker Aycı, 2018 sonrasında Do&Co ile devam etmeme kararlarının altında yatan en 

önemli sebebin uzun vadeli vizyonlarının örtüşmemesi olduğunu belirtti. Ayrıca, THY’nin 

2017 yılında kargo faaliyetlerinden 1,3 milyar ABD doları gelir elde edeceklerini 

beklediğini açıkladı. Şirket, kargo faaliyetlerinden 2016 yılında 996 milyon ABD doları ve 

9A17’de ise 923 milyon ABD doları gelir kaydetmişti. Ayrıca, Sabah gazetesinde yer alan 

haberde, THY’nin Hava-İş Sendikası ile bir protokol imzaladığı ve bu protokole bağlı 

olarak, 2017'den kalan her altı ay için yüzde 2,5 fark ile enflasyon farklarının hesaplanarak 

aralık ayı maaşlarına yansıtılması karara bağlandı. 9A17 itibariyle, personel giderleri 

şirketin operasyonel giderlerinin %17’sini oluşturdu. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca alıcılı yatay seyir izleyen Borsa İstanbul kapanışa doğru gelen satışlarla 

günü %0,65 değer kaybı ile 106.977’den kapattı. Aselsan’da yaşanan satışlar dikkat çekici 

idi. 

Bugün gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemli veri açıklaması bulunmazken, Türk 

lirasındaki seyir ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeler yine yatırımcıların ön planda 

tutacakları hususlar olacaktır. Bu sabah itibariyle, dün akşamüstü başlayan GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazanımlarının bugün de devam ettiğini ve 

Moody’s Hindistan’ın ülke notunu arttırmasının Rupi’ye olumlu etkilediğini görüyoruz. 

GOÜ hisse senetleri piyasasında ise, hafif alıcılı bir seyir mevcuttur. Bugün BİST’te alıcılı 

bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. 

BIST 108.750 direnci ile 106.800 desteğinin arasında kaldı ve hacimle birlikte volatilite ilk 

kez bu kadar düştü. 115.000’den gelen düşen kanal içerisinde 110.700 ana direnç, 

108.750 ara direnç olarak grafiklerde belirginleşti. 106.800 destek seviyemiz dün 

kapanışta test edildiği için ne kadar sağlıklı tepkiler verdiğini bugün göreceğiz. Düşen 

volatilite çerçevesinde bugün yine 106.800-108.750 bandı korunabilir. 105.500-110.700 

ana bant içerisinde piyasanın konsolide olmasını bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

USD/TL tarafında dün 3,85 seviyesine doğru bir miktar gerileme kaydedilmiş olsa da, 

diğer gelişmekte olan ülke kurları performansı ile karşılaştırıldığında halen olumsuz bir 

yeri işaret ettiği görülüyor. USD/TL bir süredir 3,85-3,88 bandına sıkışmış görülüyor. 

Sabah saatlerinde USD/TL’de bir miktar gerilemenin söz konusu olduğu görülüyor. 3,85 

seviyelerine gerilemenin ardındaki en önemli nedenin ise EUR/USD paritesindeki 

hareketlerin olduğu görülüyor. Ancak TL’nin sepet karşısındaki değerinin halen zayıf 

resmi işaret etmeye devam ettiği ve 4,20 üzerinde kaldığı dikkat çekiyor. 

Teknik görünüme bakıldığında, petrol fiyatlarındaki düşüş ve parite hareketi 

çerçevesinde USD/TL’de bugün 3,85 seviyesinin altına geliş beklenebilir. Bu durumda 

gün içerisinde 3,80-85 arasından bir dalgalanma beklenebilir. Ancak söz konusu parite 

3,85 seviyesi altına gelmekte zorlanırsa, bu durumda satışların hızlanabileceğini ve tekrar 

3,90 seviyelerine yönelimin söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. 

Bugün özelinde kur üzerinde etkili olacak önemli bir yurtiçi ve yurtdışı veri takvimi 

olmadığı görülüyor. 

Önemli bir not olarak ise, yerleşiklerin döviz mevduatları özellikle volatilite dönemlerinde 

yakından takip edilen unsulardan biri. Bu çerçevede kurda görülen artış ile beraber 

yerleşiklerin döviz satışlarının oldukça hızlandığı görülmüştü. Ancak dün açıklanan 3-10 

Kasım haftası verisinde önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. 22 Eylül – 3 Kasım 

arasında ise yerleşiklerin döviz mevduatı toplamda 8,8 milyar dolar kadar gerilemişti. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,586 %0.8 %0.0 %1.0 %9.7 %15.5

DAX 13,047 %0.5 -%1.0 %0.4 %3.3 %13.6

FTSE 7,387 %0.2 -%1.3 -%1.7 -%1.6 %3.4

Nikkei 22,351 %0.2 -%1.3 %5.0 %13.0 %17.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,977 -%0.7 -%3.0 %0.0 %11.8 %36.9

Çin 3,399 -%0.5 -%1.5 %0.3 %8.9 %8.9

Hindistan 33,467 %1.1 %0.5 %2.6 %9.2 %25.7

Endonezya 6,038 %0.6 %0.8 %2.1 %8.1 %14.6

Rusya 2,133 %0.0 -%2.3 %1.9 %6.9 -%4.5

Brezilya 72,512 %2.4 -%2.5 -%4.8 %7.4 %20.4

Meksika 47,748 %0.1 -%2.0 -%4.8 -%2.1 %4.6

Güney Afrika 59,549 %0.6 -%0.5 %2.9 %10.3 %17.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%10.4 %12.0 %18.7 %10.4 -%16.2

EM VIX 18 -%4.9 %1.2 %13.8 %7.2 -%21.5

MOVE 48 -%0.5 %6.1 -%3.2 -%14.0 -%33.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8628 -%0.5 -%0.1 %5.9 %9.2 %9.6

Brezilya 3.2771 a.d. %0.8 %3.4 %5.8 %0.8

Güney Afrika 14.1567 -%1.6 -%0.6 %6.3 %8.4 %3.0

Çin 6.6303 %0.1 -%0.1 %0.6 -%3.7 -%4.5

Hindistan 65.3225 %0.2 %0.6 %0.9 %1.9 -%3.8

Endonezya 13542 %0.1 %0.2 %0.4 %1.8 %0.5

CDS *

Türkiye 203.9 -8.0 -1.0 36.9 -29.6 17.8

Brezilya 179.3 -4.4 4.4 -1.6 4.3 22.5

Güney Afrika 197.2 -9.7 0.0 36.5 -10.7 a.d.

Endonezya 101.0 -1.9 2.5 1.6 -18.5 24.6

Rusya 135.2 -3.5 -2.4 11.0 -0.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.4 0.0 2.6 1.1 1.8 1.0

Brezilya %10.3 a.d. 0.2 0.5 0.4 a.d.

Güney Afrika %9.4 -0.1 0.1 0.7 0.7 0.4

Hindistan %7.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5

Endonezya %6.7 0.0 0.0 0.1 -0.4 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 -0.07 0.95 0.38 0.24 -0.43

Brezilya %4.8 -0.04 -0.01 0.18 0.23 -0.74

Güney Afrika %4.9 0.00 0.12 0.34 0.34 0.03

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.36 -%0.8 -%4.0 %6.1 %18.8 %8.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.14 -%0.3 -%3.6 %6.3 %13.3 %2.6

Altın - USD / oz 1278.2 %0.0 -%0.7 -%1.7 %3.4 %11.0

Gümüş - USD / t oz. 17.072 %0.6 %0.6 -%1.7 %2.3 %6.8

Commodity Bureau Index 428.53 -%0.2 -%0.6 -%0.6 -%1.6 %1.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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
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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. 

 

 


