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Piyasa Yorumu 

Dün oldukça dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,3 

değer artışı ile 104.862 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi 

%1,3 değer kaybederken, sanayi ve holding endeksleri olumlu yönde 

ayrıştı. 

Bugün yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak olan Fed faiz 

kararında olacak. Toplantıda herhangi bir faiz artırımı beklenmezken, 

Fed’in nokta tahmin grafiğinde (dot-plot) 2019 yılı için yer alan iki 

faiz artırımı beklentisini tek faiz artırımı olarak revize etmesi ve 

enflasyon ve büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmesi 

bekleniyor. Ayrıca, bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin 

sonraya bırakılabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan, ABD ile Çin 

arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerlemenin bazı konu başlıklarında 

geri adımların atılmasıyla yavaşladığına dair haber akışı Asya 

piyasalarının satıcılı işlem görmesine neden oluyor. GOÜ para 

birimleri ve ABD vadeli işlemleri yatay seyir izlemektedir. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Borsa İstanbul’da Perşembe ve 

Cuma günkü güçlenme sonrasında dün ana dirençler zorlanmaya 

başlandı. İşlem hacmi 9,2 milyar TL’ye kadar çıktı. Ana dirençler 

zorlandı ama dün geçilemedi. Bugün yeniden zorlanmasını 

bekliyoruz. 105.600/106.000 direnç bölgesinin üzerinde bir kapanış 

yapmamız durumda TL bazında zirveyi kırmamız, dolar bazlı 

grafiklerde ise düşen trendi kırmış olacağız. 105.600/106.000 

denemesi başarısız olduğu kadar bu direnç bölgesi 101.000’den 

başlayan yükseliş tamamlanmış olacaktır. Ana direnç bölgesinin 

kırılması durumunda 108.650 ilk hedef noktamızken, başarısız 

denemede geri çekilme noktası 103.500 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 17:00’da Şubat merkezi yönetim borç stoku açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ POLHO- Bugün %105 bedelsiz sermaye artırımında bulunacak. 

▪ TAVHL - Bugün pay başına 2,0854003 TL brüt nakit temettü 

dağıtacak. Temettü verimi %8,1’dir. 

▪ Tekfen Holding - Tekfen İnşaat'ın işveren idarelere yaptığı ilave 

ödeme talepleri hk. 

▪ Yapı Kredi Bank - Tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım 

tahsili gecikmiş alacakların satışı 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Mart     Hazine ihaleleri (9 ay, 5 yıl)

                  Ocak Dış Ticaret Endeksleri

20 Mart     Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Mart     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (8 - 15 Mart)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8 - 15 Mart)

                   Mart Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,862 %0.3 %3.1

BIST-30 131,829 %0.2 %3.2

Banka 142,790 -%1.3 %6.3

Sanayi 124,889 %0.8 %3.3

Hizmet 73,331 %0.0 -%0.2

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 18.64 18.56 18.68

10 yıllık bono faizi 16.21 16.13 15.13

Kur

USD/TL 5.46 %0.5 %3.0

EUR/TL 6.20 %1.3 %3.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.83 %0.9 %3.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 161 158 161

Ortalama işlem hacmi * 1.73 1.50 1.51

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 7.1x 5.0x

PD/DD 0.93x 0.97x 0.85x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.58x 0.52x

FD/Satışlar 1.00x 0.99x 0.87x

FD/FAVÖK 5.7x 5.7x 4.8x

Kar büyümesi %14.4 %2.4 %41.2

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.8 %14.1

Temettü verimi %4.6 %4.4 %6.0

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 17:00’da Şubat merkezi yönetim borç stoku açıklanacak 

Bugün saat 17:00’da Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim borç stoku açıklanacak. 

• Ocak ayı sonu itibariyle merkezi yönetim borç stoku 1,1 trilyon TL olarak 

gerçekleşti. (GSYH’nin %29,6’sı) 

• İç borç stoku 597,9 milyar TL olurken (GSYH’nin %16,1’i), dış borç stoku 500 

milyar TL (GSYH’nin %13,5’i) oldu. 

 

Şirket Haberleri 

Adel Kalemcilik’in çalışanlarının bağlı bulunduğu Ağaç-İş Sendikası toplu-iş sözleşmesi 

görüşmelerinden sonuç alınamadığı için grev kararı almıştır. Sendika yasal prosedür 

gereği bu kararı şirkete bildirmiştir. Fiilen grev gerçekleşmesi durumunda 6 işgünü 

öncesi şirkete bildirilecektir. 

Polisan Holding- Bugün %105 bedelsiz sermaye artırımında bulunacak. 

TAV Havalimanları - Bugün pay başına 2,0854003 TL brüt nakit temettü dağıtacak. 

Temettü verimi %8,1’dir. 

Tekfen Holding – Şirketten gelen açıklamada, şirketin bağlı ortaklığı olan Tekfen İnşaat 

ve Tesisat A.Ş'nin devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve 

kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan 

görüşmeler sonucunda maliyet artışı taleplerini karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma 

sağlanmıştır. Anlaşma sağlanmış olan projelerin 2019 yılı birinci çeyrek mali 

tablolarındaki net kar tutarına yaklaşık 450 milyon TL ilave olumlu etkisinin olması 

beklenmektedir. Şirket yönetiminin 2019 yılı net kar beklentisi 1,544 milyon TL olup, söz 

konusu ilave etki net karı %29 arttırmaktadır. 

Yapı Kredi Bankası – Yönetim Kurulu tasfiye hesaplarında izlenen ve 31.01.2019 tarihi 

itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 396,3 milyon Türk Lirası tahsili gecikmiş alacağın, 

toplam 24.040.000 Türk Lirası bedelle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., ve Efes Varlık Yönetim 

A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Satış işleminin takipteki Krediler oranını 16 baz puan 

azaltmasını tahmin ediyoruz. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesindeki 5,45 – 5,50 seviyeleri arasındaki bant hareketinin devam ettiği 

görülüyor. Kur, dün gün içerisinde 5,4880 seviyesi üzerine yükselmesinin ardından, 

5,47 – 5,48 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Petrol fiyatlarındaki güçlü seyrin 

sürmesi, küresel risk algısındaki bozulma ve TL’deki carry pozisyonlardaki görülen 

azalma USDTRY paritesindeki kısa vadeli yükseliş eğiliminin temel nedenlerini 

oluşturuyor.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,47 – 5,48 seviyeleri arasında dalgalanıyor. Bu 

akşam saat 21:00’da açıklanacak olan FOMC’nin Mart ayı toplantı ve saat 21:30’da 

gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın konuşması, kurdaki kısa vadeli görünüm 

açısından belirleyici olacak. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 bandı).  

Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e 

düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin 

sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyon. 

Böyle bir senaryo durumunda piyasa tepkinin nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu 

noktada teknik olarak dolar endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde 

USDTRY paritesinde 5,45 – 5,50 bandında bir seyir görülebilir.  Burada risklerin FED’in 

”daha güvercin” olması yönünde olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye 

ilişkin faiz beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı sonlandırmasına 

ilişkin bir tarih paylaşımı durumunda, teknik görünüm çerçevesinde, dolar endeksinde 

sert bir satış baskısı oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru 

gerilemesini bekleyebiliriz. Böyle bir durumda USDTRY paritesinde 5,40 seviyesine 

doğru bir geri çekilme görülebilir. 
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EUR/USD 

Fed’e ilişkin güvercin beklentiler ile birlikte dola endeksindeki zayıf seyir sürerken, 

EURUSD paritesi ise dolar endeksindeki düşüş eğilimi ile birlikte 1,13 seviyesi üzerindeki 

seyrini sürdürüyor.  

Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere EURUSD paritesi, günlük 

grafiğindeki düşüş kanalının üst sınırına kadar yükselmiş durumda. Parite bu sabah 

saatlerinde kanal direncinin hemen altında seyrediyor. Bu noktada teknik açıdan 

bakıldığında, söz konusu kanalın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı paritedeki kısa vadeli 

yön açısından belirleyici olacak.  

Temel tarafta ise bu akşam saat 21:00’da açıklanacak olan FOMC’nin Mart ayı toplantı ve 

saat 21:30’da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın konuşması, paritedeki kısa vadeli 

görünüm açısından belirleyici olacak. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 

bandı).  Bu çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 

1’e düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin 

sonraya bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyon. Böyle 

bir senaryo durumunda piyasa tepkinin nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu noktada 

teknik olarak dolar endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde EURUSD 

paritesinde 1,13 – 1,14 bandında bir seyir görülebilir.  Burada risklerin FED’in ”daha 

güvercin” olması yönünde olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye ilişkin faiz 

beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı sonlandırmasına ilişkin bir tarih 

paylaşımı durumunda, teknik görünüm çerçevesinde, dolar endeksinde sert bir satış 

baskısı oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru gerilemesini bekleyebiliriz. 

Böyle bir durumda EURUSD paritesinin 1,15 seviyesine doğru yükselişe geçmesi söz 

konusu olabilir.   

EUR/USD  
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XAUUSD 

Son dönemde ABD’den gelen zayıf veri akışı ile birlikte 97 seviyesi altına yerleşen dolar 

endeksi, bu akşam açıklanacak olan FOMC kararına ilişkin güvercin beklentiler ile birlikte 

zayıf seyrini sürdürüyor. Ons altın ise dolardaki zayıflama ile birlikte dün gün içerisinde 

1310 seviyesi üzerini test etti.   

Altın fiyatlarına ilişkin genel beklentimiz, 1300 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı 

olmayacağı ve altının önümüzdeki dönemde yeniden 1320 seviyesini hedef alacağı 

yönünde. Ancak kısa vadeli görünüm açısından bu akşam saat 21:00’da açıklanacak olan 

FOMC’nin Mart ayı toplantı ve saat 21:30’da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın 

konuşması belirleyici olacak. Kararda faiz değişikliği beklenmiyor (%2,25-2,50 bandı).  Bu 

çerçevede piyasalardaki baz senaryo: 2019 faiz artırım beklentilerinin 2’den 1’e 

düşürülmesi + 2020 1 faiz artırımı + bilanço azaltımı sonlanmasına ilişkin tarihin sonraya 

bırakılması + “enflasyon ve büyüme “tahminlerinde aşağı yönlü revizyon. Böyle bir 

senaryo durumunda piyasa tepkinin nispeten sınırlı kalması beklenebilir. Bu noktada 

teknik olarak dolar endeksinde 96 – 97 bandında bir hareket ve beraberinde altın 

fiyatlarında 1304 - 1310 bandında bir seyir görülebilir.  Burada risklerin FED’in ”daha 

güvercin” olması yönünde olduğunu belirmek gerekir. Bu noktada 2020’ye ilişkin faiz 

beklentilerinin aşağı çekilmesi ya da bilanço azaltımı sonlandırmasına ilişkin bir tarih 

paylaşımı durumunda, teknik görünüm çerçevesinde, dolar endeksinde sert bir satış 

baskısı oluşmasını ve endeksin ilk etapta 95 seviyesine doğru gerilemesini bekleyebiliriz. 

Böyle bir durumda altın fiyatlarının 1310 seviyesi üzerine yerleştiği görülebilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,833 %0.0 %1.5 %1.7 -%3.3 %13.0

DAX 11,788 %1.1 %2.3 %3.4 -%4.4 %11.6

FTSE 7,324 %0.3 %2.4 %1.3 -%0.6 %8.9

Nikkei 21,567 %0.1 %1.4 %0.7 -%8.8 %7.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,862 %0.3 %3.1 %2.8 %9.1 %14.9

Çin 3,091 -%1.0 %1.1 %10.8 %12.1 %22.7

Hindistan 38,363 %0.0 %1.6 %7.2 %3.3 %6.3

Endonezya 6,480 %0.2 %1.8 -%0.3 %9.4 %4.8

Rusya 2,493 %0.4 %1.0 %0.2 %3.8 %5.2

Brezilya 99,588 -%0.4 %1.8 %3.2 %27.5 %13.3

Meksika 42,379 %0.4 %1.2 -%1.9 -%14.4 %1.8

Güney Afrika 56,850 %0.1 %2.1 %2.1 %0.5 %7.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %3.5 -%1.5 -%8.9 %15.4 -%46.7

EM VIX 17 %2.1 -%6.0 -%6.6 -%14.8 -%33.6

MOVE 44 -%2.8 -%2.6 -%3.1 -%10.5 -%34.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4757 %0.1 %0.4 %3.7 -%12.4 %3.5

Brezilya 3.7891 -%0.1 -%0.6 %1.8 -%8.2 -%2.2

Güney Afrika 14.5059 %0.4 %1.1 %3.3 -%1.3 %1.1

Çin 6.7119 %0.0 %0.1 -%0.7 -%2.0 a.d.

Hindistan 68.9662 %0.6 -%1.1 a.d. -%4.7 -%1.2

Endonezya 14232 %0.0 -%0.2 %0.9 -%4.3 -%1.1

CDS *

Türkiye 311.8 1.1 -13.4 8.4 -56.6 -179.2

Brezilya 150.0 -3.2 -2.4 -7.6 -76.1 -55.1

Güney Afrika 177.7 1.7 -0.4 -11.2 5.4 -69.4

Endonezya 82.0 -0.9 -2.5 -24.3 -3.9 -47.2

Rusya 125.4 -0.5 1.0 -15.3 -6.3 -38.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.2 0.1 0.6 1.1 -2.4 -0.2

Brezilya %8.8 0.0 0.0 -0.1 -3.3 a.d.

Hindistan %7.4 0.1 0.0 a.d. -0.7 0.0

Endonezya %7.7 0.0 -0.1 -0.3 -0.5 -0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 0.04 -0.04 0.02 -0.68 a.d.

Brezilya %5.4 -0.01 -0.05 0.00 -0.82 0.22

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.02

Endonezya %4.1 -0.02 -0.13 -0.13 -0.51 -0.49

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.61 %0.1 %1.4 %1.7 -%14.8 %25.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.03 -%0.1 %3.8 %5.2 -%17.0 %30.0

Altın - USD / oz 1306.5 %0.4 %0.6 -%2.5 %8.5 %2.0

Gümüş - USD / t oz. 15.301 %0.3 -%0.2 -%4.2 %7.8 -%1.5

Commodity Bureau Index 420.73 %0.2 %0.8 %1.7 %2.1 %2.8

* 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
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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. 

 

 

 

 


