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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksi seans sonuna 

doğru gelen sert satışlarla birlikle günü sadece 28 puan değer 

kaybı ile kapattı. Seans sonuna doğru gelen satışların genele 

yayıldığını görüyoruz. 

Veri takviminde, bugün yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken, 

yurtdışında saat 12:00’de açıklanacak AB bölgesi 2Ç büyüme verisi 

ve ABD’de saat 15:00’de açıklanacak olan Ağustos ayı Tarım dışı 

istihdam verileri ile ortalama saatlik kazançlar verileri takip 

edilecek. Öte yandan, Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımı ile 

Tahran’da yapılacak olan Suriye ile ilgili toplantı sonrasında 

yapılacak ortak basın toplantısının piyasalar üzerinde etkisi 

olabileceğini düşünüyoruz. Dün itibariyle, MSCI EM endeksi ile 26 

Ocak tarihinde gördüğü en yüksek kapanış değerinden %20 değer 

kaybetmiş ve ayı piyasasına girmiş bulunmakta olup, bunun 

yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğimizi tahmin 

ediyoruz. Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık 

bir seyir bulunurken, GOÜ para birimlerinin de ise yatay bir seyir 

bulunup, Türk lirası hafif olumsuz ayrışmaktadır. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, düşen kanalın gerilemesi ile 

birlikte destekler üzerindeki baskının artmasını bekliyoruz. Son üç 

gündür 94.000 üzerinde hareketlenmelerin satışla karşılanması ile 

birlikte 92.250’ye doğru destek arayışı genişleyebilir. 92.250 

kırılması durumunda düşen kanaldan gelen satış baskısı aktive 

olacak ve 88.500’e doğru bir baskıya neden olabilecektir. 94.800 

düşen trend kırılmadığı sürece kısa vadede yeni pozisyon için 

88.500 seviyesi beklenmelidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Türkiye, Rusya ve İran zirve için bugün İran’da bir araya 

gelecek. 

▪ Bugün saat 14:30’da haftalık yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ 20 – 31 Ağustos haftasında standart portföy kanallarında 

sınırlı bir yabancı hareketi görüldü. 

Şirket Haberleri 

▪ Havacılık Sektörü - DHMİ Ağustos ayı havalimanları verilerini 

açıkladı. 

▪ Ulusoy Elektrik - Tunus Devlet Elektrik İdaresi ile imzaladığı 

sözleşmeyi güncelledi. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Eylül     Hazine Ağustos ayı Nakit Bütçe gerçekleşmeleri

10 Eylül    2Ç18 GSYİH Büyüme Oranı

                 2017 GSYİH Büyüme Oranı

11 Eylül    Hazine İhalesi (2 yıl)

13 Eylül    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (31 Ağu. - 7 Eyl.)

                 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (31 Ağu. - 7 Eyl.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 92,763 %0.0 -%0.6

BIST-30 113,832 -%0.2 -%1.4

Banka 97,164 -%0.1 -%3.6

Sanayi 125,573 %0.3 %1.2

Hizmet 66,439 %0.2 -%0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 19.25 19.25 19.25

2 yıllık bono faizi 24.34 24.39 #N/A N/A

10 yıllık bono faizi 20.17 20.76 21.67

Kur

USD/TL 6.59 %2.8 %28.0

EUR/TL 7.66 %2.5 %28.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.12 %2.6 %28.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 114 118 148

Ortalama işlem hacmi * 0.98 1.08 1.50

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.8x 6.0x

PD/DD 1.36x 0.99x 0.88x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.43x 0.39x

FD/Satışlar 1.43x 1.07x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.5x 5.7x

Kar büyümesi %49.2 %8.0 %13.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %14.0

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.4

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 

Türkiye, Rusya ve İran zirve için bugün İran’da bir araya gelecek 

Türkiye, Rusya ve İran Tahran’da gerçekleştirilecek zirve için bugün bir araya gelecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Debt Başkanı Putin ile 

Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alacak. Erdoğan’ın zirve esnasında ikili ve üçlü temaslarda 

bulunacağı, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele 

alınacağı belirtiliyor. Görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı yapılması bekleniyor  

Bugün saat 17:00’da Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklanacak  

Bugün saat 17:00’da Hazine Ağustos ayı nakit gerçekleşmeleri açıklanacak. Hazine nakit 

dengesi Temmuz’da 754 milyon TL fazla verirken, Ocak – Temmuz dönemi kümülatif açık 

37,5 milyar TL oldu. 

• Temmuz ayında faiz dışı fazla ise 6,04 milyar TL olmuştu. 

• Ağustos ayında emekliklere verilecek olan bayram ikramiyeleriyle yeniden giderler 

tarafında bir artış görmeyi bekliyoruz. 

20 – 31 Ağustos haftasında standart portföy kanallarında sınırlı bir 

yabancı hareketi görüldü 

21 – 24 Ağustos tarihlerinde yurt içi piyasaların kapalı olması nedeniyle, dün TCMB tarafından 

açıklanan Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri verisi 20 – 31 Ağustos haftasını içeriyor.  B una 

göre: 

• 20 – 31 Ağustos döneminde hisse senedi piyasasında 21,5 milyon dolarlık sınırlı bir 

yabancı çıkışı görüldü. Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında 

görülen toplam yabancı çıkışı 1,23 milyar dolara yükseldi.  

• Bono piyasasında ise repo işlemleri hariç) 154 milyon dolarlık bir yabancı girişi 

görülürken, yılbaşından bu yana görülen toplam giriş 344 milyon dolara yükseldi.  

• Yabancı yatırımcıların toplam bono stoku içerisindeki payı ise düşüş kaydetmeye 

devam etti 31 Ağustos itibariyle %15’e geriledi (söz konusu oran 20178 sonu 

itibariyle %20,5, bu yılın Şubat ayında ise %21,2’ydi. 31 Ağustos itibariyle gelişmiş 

olan %15’lik oran, verinin yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviye.) 
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Şirket Haberleri 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ağustos ayına ait 

Havalimanları verilerini açıkladı. Ağustos ayında Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık 

bazda %5 artış kaydederken, yurtiçi yolcu sayısı %1 geriledi ve yurtdışı yolcu sayısı ise 

%11 arttı. Ocak-Ağustos döneminde yolcu sayısı %13 arttı.  TAV tarafından Türkiye’de 

işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı yıllık bazda %5 artış kaydederken, 

yurtiçi yolcu sayısı %4 geriledi ve yurtdışı yolcu sayısı ise %10 arttı. Ocak-Ağustos 

döneminde yolcu sayısı %14 arttı. 

Ulusoy Elektrik – Şirket, 21 Aralık 2017 tarihinde Tunus Devlet Elektrik İdaresi ile 

5.620.480 EUR tutarındaki hücre alım sözleşmesi imzalandığı duyurmuştu. Sözleşme 

kapsamında; Tunus Devlet Elektrik İdaresi %20 ilave sipariş açma hakkını kullanarak, 

991.796 EUR tutarındaki ek hücre siparişini onaylamıştır. Yeni alınan sipariş kapsamındaki 

ürünler, 2018 yılı ve önümüzdeki yıl içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası dün dolar karşısında, TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği 

toplantısında faiz artırarak TL’yi destekleyeceğine yönelik artan iyimserlik ve gelişen ülke 

para birimlerindeki genel pozitif seyir ile birlikte değer kazanırken, USDTRY paritesi ise 

6,55 seviyesi altını test etti. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,60 seviyesi 

altında hareket etmeye devam ediyor. Bu noktada kurun, TCMB’nin piyasalara faiz 

artırımı ile müdahale edeceğine yönelik artan iyimserliğin etkisi ile birlikte 6,60 seviyesi 

altında kalmaya devam etmesi beklenebilir. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından 

bugün öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret artışları verileri önemli 

olacak (verilere ilişkin beklenti ve olası kur hareketlerine yönelik analizimizi 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz). ABD verilerinin yanı sıra, bugün 

İran’da Astana süreci kapsamında gerçekleşecek olan üçlü zirveyi de yakından takip 

edeceğiz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 6,5831 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerde 6,5445 

ve 6,4753 seviyeleri destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 6,6180 ve 6,7090 seviyeleri 

direnç konumunda bulunuyor. Ancak kurun mevcut seviyelerdeki seyrinin oldukça kısa 

bir dönemi içeriyor olması ve bu seviyelerin çokça test edilmemiş olması dolayısı ile, söz 

konusu destek ve dirençlerin güçlü seviyeler olmadığını belirtmek gerekir. 
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EUR/USD 

Dün 1,1600 – 1,1630 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen EURUSD paritesi, bu 

sabah saatleri itibariyle söz konusu bandın içerisindeki hareketini sürdürmekte. Bugün 

ABD ve Euro Bölgesi’nde yoğun bir veri akışı söz konusu. Almanya’dan gelecek olan 

Sanayi Üretimi, Euro Bölgesi büyüme verileri ve ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret 

artışları verileri paritedeki kısa vadeli görünümü etkileyebilecek verileri olarak karşımıza 

çıkıyor. Dolayısı ile paritede gün içerisinde hareketli bir seyir oluşmasını bekleyebiliriz. 

Teknik olarak paritenin 1,165 seviyesi altına gerilemesinin zor olduğu görüşündeyiz., 

ancak kısa vadeli görünüm açısından bugünkü veriler oldukça önemli ve belirleyici 

olacak. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1625 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1600 seviyesi 

destek, 1,1640 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1640 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1700, 1,1600 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1545. 
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XAUUSD 

Dün 1200 seviyesi üzerinde çıkması sonrasında yükselişini hızlandıran ve 1207 üzerini 

test eden altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1200 civarında dalgalı bir seyir izliyor. 

Dolar endeksinde görülen dalgalı ve oynak seyir, altın fiyatlarının da istikrarlı bir patikaya 

oturmasına engel oluyor. Ancak altının kısa vadede 1190 seviyesi altına gerilemesini 

beklememekle birlikte, 1200 seviyesi üzerinde kalıcı olması çabasını sürdürmesini 

bekliyoruz. Altındaki orta vadeli beklentimiz ise mevcut düşük seviyelerin alım fırsatı 

verebileceği yönünde: Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel siyasi ve jeopolitik riskler ve 

faiz artırımlarında aceleci davranmak istemeyen FOMC üyeleri ile birlikte altın 

fiyatlarındaki mevcut seviyelerin alım fırsatı verebileceğini ve altının önümüzdeki 

dönemde 1225 ve 1250 seviyelerini hedef haline getirebileceğini düşünüyoruz. Bugün 

ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret artışları verileri yakından izlenecek. Altındaki kısa 

vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1201,06 seviyesinden 

işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1200 seviyesi destek, 1207,02 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1207,02 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1195. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,878 -%0.4 -%1.2 %0.7 %5.5 %7.6

DAX 11,955 -%0.7 -%4.3 -%5.5 -%2.4 -%7.5

FTSE 7,319 -%0.9 -%2.6 -%5.2 %2.3 -%4.8

Nikkei 22,488 -%1.0 -%2.6 -%1.8 %4.8 -%2.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92,763 %0.0 -%0.6 -%3.5 -%20.6 -%19.6

Çin 2,692 %0.2 -%1.0 -%2.9 -%17.5 -%18.4

Hindistan 38,243 %0.6 -%1.2 %1.5 %15.8 %12.3

Endonezya 5,776 %0.3 -%3.7 -%4.8 -%9.0 -%8.8

Rusya 2,321 %0.0 -%0.4 %0.4 %1.3 %10.0

Brezilya 76,416 %1.8 %0.0 -%4.9 -%10.6 %0.0

Meksika 48,712 %0.2 -%1.9 -%2.5 %2.2 -%1.3

Güney Afrika 57,130 %0.0 -%2.8 -%1.0 -%3.1 -%4.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %5.3 %19.6 %30.0 -%20.2 %32.7

EM VIX 22 -%2.7 %19.2 %23.0 -%6.8 %35.9

MOVE 49 %0.5 -%0.9 %3.8 -%23.4 %4.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.5866 -%0.2 %1.8 %23.7 %73.6 %73.5

Brezilya 4.0587 -%2.1 -%1.2 %8.6 %26.4 %22.7

Güney Afrika 15.3337 -%0.6 %6.8 %14.1 %30.2 %23.8

Çin 6.8355 %0.1 %0.2 -%0.3 %8.3 %5.1

Hindistan 71.9875 %0.3 %2.0 %4.5 %10.8 %12.7

Endonezya 14893 -%0.3 %1.7 %2.9 %8.1 %9.8

CDS *

Türkiye 551.1 -9.7 61.3 155.4 108.8 -0.6

Brezilya 288.8 -9.8 8.5 77.5 90.1 25.2

Güney Afrika 248.3 -10.3 51.9 20.5 35.5 15.6

Endonezya 143.7 -4.8 31.0 3.9 37.9 17.3

Rusya 176.7 7.7 7.0 24.6 27.0 14.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %20.2 -0.6 -1.5 0.5 8.1 8.5

Brezilya %12.2 -0.4 0.1 1.0 2.7 a.d.

Hindistan %8.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.7

Endonezya %8.6 -0.1 0.6 0.8 1.9 2.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.5 -0.29 0.11 1.10 2.76 a.d.

Brezilya %6.0 -0.17 -0.11 0.58 1.20 1.49

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.43 0.65

Endonezya %4.6 -0.13 0.29 0.21 0.47 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76.5 -%1.0 -%0.8 %3.7 %16.3 %14.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 67.77 -%1.4 -%2.5 -%1.8 %8.3 %12.2

Altın - USD / oz 1199 %0.2 -%0.5 -%0.8 -%10.2 -%8.4

Gümüş - USD / t oz. 14.075 -%0.3 -%4.2 -%8.3 -%15.8 -%17.9

Commodity Bureau Index 410.44 %0.1 -%0.3 -%3.8 -%7.8 -%5.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Eylül 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


