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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün yurtdışında yaşana gelişmeler ve özellikle Kuzey Kore ile ilgili 

olarak gelen haber akışı küresel risk iştahını olumsuz yönde etkiledi 

ve bunun bir yansımasını Borsa İstanbul’da günlük %0,84 değer 

kaybı olarak gördük. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da haziran ayı Ödemeler Dengesi verileri 

açıklanacak olup, bu verinin piyasalar üzerinde önemli bir etkisinin 

olmasını beklemiyoruz. Yurtdışında ise, saat 15:30’da ABD’de 

açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri günün en önemli 

verisi olacaktır. 

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahının zayıf seyrettiğini ve buna 

bağlı olarak GOÜ hisse senetlerinde ve vadeli işlemlerde satıcılı bir 

seyir olduğunu, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık bono faizlerinde 

gerilemeler olduğunu görüyoruz. Küresel gelişmelere bağlı olarak, 

bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 108.877, 109.953 ve 110.492 dirençlerini 

ve 107.262, 106.724 ve 105.647 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 28 Temmuz – 4 Ağustos haftasında standart portföy kanallarında 

önemli hareketler yaşanmadı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes – S&P, uzun vadeli kredi notunu ve görünümünü 

BBB- ve Durağan olarak korudu. 

▪ Aksigorta – Temmuz ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. 

▪ Enka İnşaat – 850 bin adet hisseyi geri aldı. 

▪ Migros – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Petkim – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Selçuk Ecza – Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Türk Havayolları - 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ 2. çeyrek sonuçlarını açıklayan diğer şirketler: DEVA, ULUSE 

▪ Bankacılık sektörü - Kamu bankalarının ve bu bankaların bağlı 

ortaklığı niteliğine haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık 

yönetim şirketlerine satışı hakkında yönetmelik bugün Resmi 

Gazete’de yayınlandı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Ağustos - Haziran Ödemeler Dengesi İstatistikleri

15 Ağustos - Mayıs İşgücü İstatistikleri

                       Temmuz Merkezi Bütçe verileri

                       Hazine İhalesi ( 7 yıl)

21 Ağustos - Hazine İhalesi (5 yıl)

                       Merkezi Yönetim Borç Stoku

22 Ağustos - Hazine İhaleleri (2 yıl, 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,800 -%0.8 %0.6

BIST-30 132,334 -%0.9 %0.5

Banka 181,394 -%1.4 %0.6

Sanayi 118,446 -%1.0 %0.4

Hizmet 67,857 %0.0 %0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.98 11.97

2 yıllık bono faizi 11.68 11.68 11.59

10 yıllık bono faizi 10.79 10.77 10.63

Kur

USD/TL 3.53 -%0.1 -%1.9

EUR/TL 4.14 -%1.1 %0.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.84 -%0.6 -%0.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 230 227 212

Ortalama işlem hacmi * 1.73 1.73 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.30x 1.17x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.42x 1.28x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %36.0 %16.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.6 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

28 Temmuz – 4 Ağustos haftasında standart portföy kanallarında 

önemli hareketler yaşanmadı  

Yabancı yatırımcıların haftalık portföy hareketlerinde 28 Temmuz – 4 Ağustos 

haftasında oldukça yatay bir görünümün hakim olduğu görülüyor. Buna göre hisse 

senedi piyasasında net yabancı çıkışı 35,89 milyon dolar olurken, tahvil piyasasından 

çıkış (repo işlemleri hariç) 28,37 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

• Standart portföy hareketlerindeki ufak çaplı hareketler yılbaşından beri 

yaşanan giriş rakamlarında önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. 

Yılbaşından beri hisse senedi piyasasına girişler 2,7 milyar dolar olurken, 

tahvil piyasasına net girişler 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes (TUT, hedef fiyat: 23 TL) - Standard and Poor’s’un şirket için uzun 

vadeli kredi notunu ve görünümümü BBB- ve Durağan olarak koruduğunu duyurdu. 

(Nötr) 

Aksigorta - Brüt primler Temmuz ayında, yıllık bazda, %47 artış kaydetti. Güçlü artışın 

altında yatan ana sebep geçen yılın Temmuz ayında yaşanan 15 Temmuz darbe 

girişiminin yarattığı negatif etki ve uzun Ramazan Bayramı tatilinin etkisi ile daha az 

çalışma günü sayısıdır. Yılbaşından bu yana, Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, 

%19 büyüdü. 

Deva Holding - 2Ç17 sonuçlarını 20 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %6 azaldı. Net 

satışlar 200 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%11 arttı. Şirket, 2Ç17'de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %7 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 409 baz puan azalarak %20,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %10 gerileyerek 339 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi 

ise 339 milyon TL (2Ç16: 364 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %46,0 (2Ç16: %55,7) olarak kaydedildi. 

Enka İnşaat - Enka İnşaat 850 bin adet payı 5,26-5,29 TL fiyat aralığından aldı ve 

böylece şirkette payı %3,18’e yükseldi. 

Migros (TUT, hedef fiyat: 28 TL) – İkinci çeyrekte 118 milyon TL zarar açıkladı. 

Açıklanan zarar rakamı, Tacirler Yatırım beklentisi 116 milyon TL zarara parallel ve 

konsensus 90 milyon TL’ye göre olumsuzdur. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 

36 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3.923 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Kipa’nın konsolide edilmesi sonrası %23 

inorganik ciro büyümesi ve Migros operasyonlarından %24 ciro büyümesi gerçekleşti. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3.763 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 158 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %18 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 
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beklentiler dahilinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

99 baz puan azalarak %4,0 oldu. Kipa’nın FAVÖK marjının %1,4 seviyesinde 

gerçekleşmesi marjdaki düşüşü açıklamaktadır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %6 azalarak 2.310 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -

2.091 milyon TL (2Ç16: -1.418 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%16,1 (2Ç16: -%14) olarak kaydedildi. Şirket yıl sonu 

beklentilerini de ayrıca yukarı revize etti. Şirket, net satışta %35+ büyüme (önceki 

%30-35 büyüme), 180+ mağaza açılışı (önceki 120-150) ve %5-5,5 seviyesinde FAVÖK 

marjı öngörüyor. 

Petkim – İkinci çeyrekte 303 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 326 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 1.836 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 arttı. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.640 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

2Ç17'de 418 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %69 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 

413 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 179 baz puan artarak %22,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 

artarak 1.322 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 967 milyon TL 

(2Ç16: 164 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%16,5 (2Ç16: %3,5) olarak kaydedildi.                                                                                          

Selçuk Ecza (AL, hedef fiyat: 4,80 TL) – Bugün 2. Çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

Bizim net kar tahminimiz 80 milyon TL iken, piyasa beklentisi 81 milyon TL’dir. Kar 

tahminimiz yıllık bazda %33 yükselişi, çeyrek sel bazda %23 düşüşü işaret etmektedir. 

Türk Havayolları – 2Ç17 sonuçlarını 194 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı, 460 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 656 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 9.364 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 9.340 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 

1.425 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %520 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.145 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 1.197 baz puan artarak %15,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 

%19 azalarak 25.622 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -5.056 

milyon TL (2Ç16: -2.468 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı -%15,5 (2Ç16: -%8,2) olarak kaydedildi. Bugün ayrıca THY Temmuz ayı 

için trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 

%24 artış gösterdi; yolcu doluluk oranı ise 10,5 puan gibi çok yüksek oranda artarak 

%83,8’e yükseldi. Açıklanan verilere piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ulusoy Elektrik – İkinci çeyrekte 22 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %241 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %135 arttı. Net 

satışlar 99 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%98 büyüdü. Şirket, 2Ç17'de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %238 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1181 baz puan artarak %28,5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %17 yükselerek 17 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ağustos 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

işletme sermayesi ise 62 milyon TL (2Ç16: 36 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %20,0 (2Ç16: %21,0) olarak kaydedildi. 

Bankacılık sektörü - Kamu bankalarının ve bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğine 

haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışı hakkında 

yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. 30 Haziran 2017 itibariyle, Halkbank’ın 

takipteki alacak kredileri 5,7 milyar TL olup, Vakıfbank’ın takipteki alacak kredileri 5,8 

milyar TL’dir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün yurtdışında yaşana gelişmeler ve özellikle Kuzey Kore ile ilgili olarak gelen haber 

akışı küresel risk iştahını olumsuz yönde etkiledi ve bunun bir yansımasını Borsa 

İstanbul’da günlük %0,84 değer kaybı olarak gördük. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da haziran ayı Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak 

olup, bu verinin piyasalar üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. 

Yurtdışında ise, saat 15:30’da ABD’de açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri 

günün en önemli verisi olacaktır. 

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahının zayıf seyrettiğini ve buna bağlı olarak GOÜ 

hisse senetlerinde ve vadeli işlemlerde satıcılı bir seyir olduğunu, dolar endeksinde ve 

ABD 10 yıllık bono faizlerinde gerilemeler olduğunu görüyoruz. Küresel gelişmelere 

bağlı olarak, bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 108.877, 109.953 ve 110.492 dirençlerini ve 107.262, 106.724 ve 

105.647 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginlik jeopolitik riskleri daha sesli biçimde gündeme 

taşırken, global risk iştahı üzerinde her geçen gün biraz daha etkili olduğu görülüyor. 

Bunun yanı sıra Dolar endeksi bağlamında NY FED Başkanı Dudley’in enflasyona 

ulaşacak patika konusundaki temkinli söylemlerinin de oldukça “güvercin” bir algı 

yarattığı ve endeksi aşağı yönlü hareket ettirdiği görüldü. Ancak risk iştahındaki 

gerileme nedeniyle Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler gelişmekte olan ülke 

kurları üzerinde olumlu bir etkide bulunmadı. Dolar /TL dün 3,55 seviyelerine doğru 

hareket ederken, sabah saatlerinde 3,545 civarında işlem görüyor.  

Bugün itibariyle özellikle ABD’den gelen enflasyon verilerinin etkili olacağını 

düşünüyoruz. Ek bir hayal kırıklığı durumunda ise gelişmekte olan ülke kurları 

üzerinde sınırlı bir olumlu etki görülebilir. Aksi durumunda ise baskının artması 

beklenmeli. 

Kısa vadede, global risk iştahındaki gerilmenin devamı durumunda USD/TL’de 3,60-65 

bandına doğru hareket görülebilir. Ancak yerleşiklerin yüksek orandaki DTH’ları 

USD/TL üzerinde önemli bir stabilizasyon görevi gerçekleştirmekte. Diğer bir deyişle 

söz konusu seviyeler doğru bir geliş durumunda bunun satış fırsatı olarak kullanılması 

beklenebilir. 

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 2,438 -%1.4 -%1.4 %0.5 %5.3 %8.9

DAX 12,014 -%1.1 -%1.2 -%3.4 %3.0 %4.6

FTSE 7,390 -%1.4 -%1.1 %0.8 %1.8 %3.5

Nikkei 19,730 %0.0 -%1.5 -%2.3 %1.8 %3.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,800 -%0.8 %0.6 %4.5 %23.2 %38.0

Çin 3,262 -%1.6 -%1.6 %0.2 %0.4 %3.4

Hindistan 31,531 -%0.8 -%2.5 -%0.7 %11.3 %18.4

Endonezya 5,826 -%1.0 -%0.1 -%0.1 %7.4 %8.9

Rusya 1,960 -%0.8 -%0.3 %1.2 -%9.3 -%12.2

Brezilya 66,992 -%1.0 %0.3 %5.0 %1.3 %11.2

Meksika 50,907 -%0.6 -%0.8 %0.8 %6.5 %11.5

Güney Afrika 55,701 -%0.5 %0.9 %6.3 %5.7 %10.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %44.4 %53.6 %44.4 %47.8 %14.2

EM VIX 22 %29.7 %45.7 %38.3 %36.7 -%0.5

MOVE 52 %4.7 %8.5 -%2.2 -%25.3 -%27.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5419 %0.1 %0.1 -%1.8 -%4.2 %0.5

Brezilya 3.1753 %0.6 %1.9 -%2.5 %1.9 -%2.3

Güney Afrika 13.4633 %0.2 %0.5 -%0.2 %1.0 -%2.0

Çin 6.647 -%0.4 -%1.0 -%2.3 -%3.4 -%4.3

Hindistan 64.08 %0.4 %0.6 -%0.7 -%4.2 -%5.7

Endonezya 13334 %0.0 %0.1 -%0.5 %0.1 -%1.0

CDS *

Türkiye 178.1 4.8 -1.1 -28.4 -41.9 -29.2

Brezilya 205.3 5.3 -0.2 -38.5 -23.0 -15.3

Güney Afrika 185.0 5.2 3.0 -30.7 -5.4 a.d.

Endonezya 112.2 1.3 2.0 -13.3 -11.9 -13.1

Rusya 157.0 3.8 -2.7 -17.2 -20.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.0 0.0 -0.2 -0.6

Brezilya %10.1 0.1 0.3 -0.4 -0.2 a.d.

Güney Afrika %8.6 a.d. 0.0 -0.3 -0.2 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 0.1 0.0 -0.3 0.0

Endonezya %6.9 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 0.04 0.44 -0.44 -0.69 -0.94

Brezilya %4.7 0.13 0.17 -0.24 -0.11 a.d.

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.29

Endonezya %3.6 0.01 0.02 -0.24 -0.33 -0.74

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.9 -%1.5 -%0.2 %10.7 -%8.5 -%8.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.59 -%2.0 -%0.9 %9.4 -%9.8 -%9.5

Altın - USD / oz 1283.7 %0.8 %1.3 %5.8 %4.0 %11.5

Gümüş - USD / t oz. 17.065 %1.2 %2.6 %9.6 -%4.8 %6.7

Commodity Bureau Index 441.34 -%0.7 -%0.1 -%1.2 %1.8 %4.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 


