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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü %1 değer artışı ile 98.942 seviyesinden kapatan BİST-100 

endeksinde banka endeksinin olumlu yönde ayrıştığını gözlemledik. 

Bugün veri akışı açısından yoğun bir gün olacak olup, saat 10:00’da 

açıklanacak olan 1Ç17 GSYİH büyüme verileri ve Nisan ayı Ödemeler 

Dengesi verileri gün içinde takip edilecek en önemli veriler olacaktır. 

Yurtdışı tarafta ise, veri akışı oldukça zayıf. GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında hafif satıcılı bir seyir söz konusu iken, Dolar 

endeksindeki gerilemeye bağlı olarak GOÜ para birimlerinin ABD 

dolarına karşı değer kazandığını ve bu durumun Türk lirası için de 

geçerli olduğunu görüyoruz. 

Bu sabah açılışta, Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını ve 

ilerleyen saatlerde bant hareketi içerisinde hareket etmesini 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 99.345, 99.748 ve 

100.218 dirençlerini ve 98.472, 98.002 ve 97.599 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

 1Ç17 GSYİH verileri bugün 10:00’da açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Otokar – SSM, Otokar’ın 250 adet Altay tankının üretimini 

kapsayan teklifini reddetti. 

 TAV Havalimanları – ADP, Akfen’in TAV Havalimanları Holding 

A.Ş.'de sahip olduğu payları 160 milyon dolara almak üzere hisse 

alım anlaşması imzaladığını duyurdu. 

 Zorlu Enerji – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 İkili işlemler monitörünü güncelledik. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Haziran - Nisan Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     1Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

                     TCMB Haziran Beklenti Anketi

                     Hazine ihaleleri (14 ay, 5 yıl ve 6 yıl)

13 Haziran - Hazine ihaleleri (2 yıl, 7 yıl ve 10 yıl)

15 Haziran -  Mart İşgücü İstatistikleri

                      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,943 %1.0 %0.1

BIST-30 121,531 %1.0 %0.0

Banka 167,179 %1.3 %0.1

Sanayi 105,798 %0.7 %0.5

Hizmet 62,834 %0.7 -%1.0

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 11.09 10.99 11.04

10 yıllık bono faizi 10.49 10.34 10.45

Kur

USD/TL 3.52 -%0.2 -%2.0

EUR/TL 3.94 -%0.5 %0.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 -%0.3 -%0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 211 210 200

Ortalama işlem hacmi * 1.40 1.55 1.66

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.92x 0.81x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %26.2 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.7 %14.3

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

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 

1Ç17 GSYİH verileri bugün 10:00’da açıklanacak 

TÜİK 1Ç17 GSYİH büyüme verilerini bugün 10:00’da açıklayacak. Kurum beklentimiz %4 

oranında yıllık büyüme yolunda iken, piyasa beklentisinin yakın seviyelerde %3,8 olduğu 

görülüyor. Ancak yeni GSYİH hesaplama metodolojisi sonrasında GSYİH verilerinin diğer 

önemli göstergelerle olan korelasyonunun bir miktar düşmesi nedeniyle sürprizlere çık 

olduğu belirtmek gerekir. 

 Yılın genelinde ise büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizyonlarına tanık 

oluyoruz. Kurum beklentimiz yılın tümündeb%3,8 oranında bir büyüme. Burada 

özellikle Kredi Garanti Fonun sonrasında kreşi arzındaki yüksek artışın “oyun 

değiştirici” nitelikte olduğu görülüyor.  

 Buna ek olarak 1Ç17’de de görmeyi beklediğimiz üzere net ihracat etkisinin 

geçen sene kaydedilen oldukça zayıf performans sonrasında bu sene daha yapıcı 

bir rol oynamasını bekliyoruz.  

Hazine garantili kredi sistemi ile ilgili yeni model sinyalleri veriliyor  

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 180 milyar lirayı aşan ve 287 bin kredi işleminin yapıldığı 

kredi garanti fonu sistemi için yeni modelin hazırlandığını söyledi. Şimşek önümüzdeki 

dönem yatırım kredilerinin sistemden daha fazla pay almasına yönelik çalışma 

yapılacağını ve böylece yatırıma, katma değere ve istihdam sağlamaya odaklanılacağını 

belirtti.  

 Herhangi bir detay verilmezken, özellikle 2018 yılına ilişkin büyüme 

dinamiklerinin neler olacağı ile ilgili endişelerin ve soruların artıyor olması 

sonrasında söz konusu haber akışı yakından takip ediliyor olunacak.   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Otokar – Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Otokar’ın 250 adet Altay tankının üretimi 

ve entegre lojistik desteği kapsayan teklifini fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında 

anlaşma sağlanamaması nedeniyle reddetti. 

Otokar 2015 yılı içerisinde dört adet prototipin üretimini tamamlamış, 2016 yılı Ağustos 

ayında son teklifini SSM’ye vermişti. Üretilen prototipler Mart ayında tüm kabul testlerini 

başarıyla tamamlamıştı. 

Bu noktada SSM’nin Altay tankı üretimini tekrar ihaleye açmasını bekliyoruz, ancak ihale 

şartları ve zamanlaması ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmış değil. İhalede Otokar ile 

yarışabilecek firmalar olarak yerel üreticiler, FNSS ve BMC’yi görüyoruz. 

Piyasanın bu habere olumsuz tepki vereceğini öngörüyoruz, zira mevcut hisse fiyatının 

Altay Tankı projesini kısmen içerdiğini düşünüyoruz. 

TAV Havalimanları - ADP, Akfen’in TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de sahip olduğu 

%8,119 payının tamamını 160 milyon dolara (hisse başı 19,2 TL) almak üzere hisse alım 

anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu işlemle ADP’nin TAV Havalimanları’ndaki payı 

%38’den %46’ya çıkıyor. Tepe İnşaat ve Sera Yapı’nın sırasıyla %8 ve %2 olan oranları ise 

aynı şekilde korunacak. Bu işlemle aynı zamanda ayrıca ADP, TAV Yatırım Holding’deki  

(TAV İnşaat) %49’luk payını ise Sera Yapı ve Tepe İnşaata 9milyon Euro’ya satacağını da 

duyurdu. Yapılan işlem ADP’nin TAV Havalimanlarına güvenini göstermesi açısından 

önemli. Ayrıca ödenecek hisse fiyatının dünkü kapanışın %8 üzerinde olması da TAV 

hisselerini olumlu yönde etkileyecektir. İşlem sonrasında yönetimde bir değişiklik 

olmayacak. 

Zorlu Enerji – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrekte 72 milyon TL zarar açıkladı. 

Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 13,9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 661 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %170 yükseldi. 

Şirket, 1Ç17'de 170 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %94 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1008 baz 

puan azalarak %25,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 5,338 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 591 milyon TL (1Ç16: 299 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36,7 (1Ç16: %36,8) 

olarak kaydedildi. 
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İkili işlemler monitörünü güncelledik. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü %1 değer artışı ile 98.942 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde banka 

endeksinin olumlu yönde ayrıştığını gözlemledik. 

Bugün veri akışı açısından yoğun bir gün olacak olup, saat 10:00’da açıklanacak olan 

1Ç17 GSYİH büyüme verileri ve Nisan ayı Ödemeler Dengesi verileri gün içinde takip 

edilecek en önemli veriler olacaktır. Yurtdışı tarafta ise, veri akışı oldukça zayıf. GOÜ hisse 

senetleri piyasalarında hafif satıcılı bir seyir söz konusu iken, Dolar endeksindeki 

gerilemeye bağlı olarak GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını ve 

bu durumun Türk lirası için de geçerli olduğunu görüyoruz. 

Bu sabah açılışta, Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını ve ilerleyen saatlerde 

bant hareketi içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

99.345, 99.748 ve 100.218 dirençlerini ve 98.472, 98.002 ve 97.599 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

USDTRY paritesi, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk iştahının azalması ve dolar 

endeksinin yükselişine devam etmesi ile birlikte Cuma günü 3,5430 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar 

karşısında karışık bir seyir izlediğini ve Türk lirasının dolar karşısında hafif bir kayıpla 

görece zayıf bir performans sergilediğini gözlemliyoruz.  Bu hafta içerisinde, FOMC 

toplantısı öncesinde küresel risk iştahının olumsuz etkilenmesini beklemekteyiz. Ayrıca, 

96,50 üzerinde tutunmayı sürdüren dolar endeksinin ve satış baskısına maruz kalmaya 

devam etmesini beklediğimiz petrol fiyatlarının da gelişmekte olan ülke piyasaları 

açısından tehdit oluşturmaya devam etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte USDTRY 

paritesinin kısa vadede 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 3,5492 seviyesine 

doğru yükselişe geçmesi beklenebilir. Kurun bu seviyeyi yukarı yönlü kırması durumunda 

ise kısa vadede 3,57 – 3,60 bandını hedef alabileceğini düşünmekteyiz. Bugün yurt içi 

piyasalarda veri gündemimiz yoğun olacak. Sabah saatlerinde 1Ç17 Büyüme Oranı ve 

Nisan Ayı Ödemeler Dengesi verilerini takip ediyor olacağız. Öğle saatlerinde ise TCMB 

Haziran Ayı Beklenti Anketi açıklanıyor olacak. Bu veri akışı içerisinde elbette ki en önemli 

verimiz 1Ç17 Büyüme Oranı verisi olacak. Piyasa beklentisi Türkiye ekonomisinin ilk 

çeyrek %3,5’lik bir büyüme kaydetmesi yönünde. Kurum beklentimiz ise 1Ç17’de %4’lük 

bir büyümeyi işaret ediyor. Yani, piyasaya göre büyüme konusunda daha iyimseriz. 

Ancak, büyüme verisinin piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. 

Ödemeler Dengesinde ise Nisan ayında 3,2 milyar dolarlık bir cari işlemler açığı 

beklentimiz söz konusu. Piyasa beklentisi ise 3,6 milyar dolar. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5393 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5430 seviyesi direnç, 3,5296 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5430 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5500, 3,5296 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5191. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

EURUSD paritesinin bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında 

hareket etmekte oluğunu görüyoruz.  Kısa vadeli teknik göstergelerin yükseliş 

hareketlerini işaret ettiği EURUSD paritesinin, 20 günlük hareketli otalamasına denk 

gelen kanal sınırında tutunması ve sabah saatlerinde yükseliş çabaları sergilemesi 

beklenebilir. Ancak, EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin kalıcı olmasını 

beklemediğimizi ve mevcut seviyelerin kısa - orta vadeli satış fırsatları vermesini 

beklediğimizi bu noktada hatırlatmakta fayda var. Aşağıda paritenin aylık grafiği yer 

alıyor. Uzun vadeli görünümü yansıtan bu grafikte, paritenin Ocak 2015’ten bu yana 

sürdürdüğü düşüş kanalının üst sınırına ulaşmış olduğunu görüyoruz (mavi ile boyalı 

olan kanal). Dolayısı ile, paritede kısa vadeli yükseliş hareketleri ve 1,12 seviyesi üzerinde 

kalıcı olma çabaları görmemiz olası olsa da önümüzdeki dönem içerisinde mevcut 

seviyelerden sert satış baskıları yaşanabileceğini düşünüyoruz. EURUSD paritesinin 

mevcut seviyelerdeki seyrinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, paritenin kısa vadede 

ilk etapta 1,11 seviyesine doğru geri çekilebileceğini düşünmekteyiz. Yatırımcılarımıza 

paritedeki olası satış fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1208 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1207 seviyesi destek, 1,1239 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1239 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1285, 1,1207 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1188. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Ortadoğu’da yaşanan gerginliklerin güvenli liman talebini tırmandırması ile birlikte altın 

fiyatları geçtiğimiz hafta 1296 seviyesi üzerine kadar çıkmış, 1300 hedefimize oldukça 

yaklaşmıştı. Ancak, geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, dolar endeksindeki 

yükseliş ile birlikte yönünü aşağı çeviren altın fiyatlarında, dolar endeksinin güvenli liman 

talebindeki artışı baskıladığını belirtmiş, dolar endeksindeki yükseliş hareketinin devam 

etmesi durumunda altın fiyatlarındaki düşüşün sürebileceğini ver altının kazançlarını geri 

verebileceğini ifade etmiştik. Dolar endeksinin yükseliş hareketine devam ederek 97,50 

seviyesine kadar yükselmesi ile birlikte sert satış baskısına maruz kalan altın fiyatları, 1270 

seviyesi altına kadar geriledi. Bu hafta içerisinde, FOMC toplantısı öncesinde dolar 

endeksindeki yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte altın fiyatları düşüş 

hareketini kısa vadede 1250 seviyesine doğru sürdürebilir. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1267,63 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1270 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1262. 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,432 -%0.1 -%0.3 %1.7 %7.7 %8.6

DAX 12,816 %0.8 %1.2 %0.4 %14.5 %11.6

FTSE 7,527 %1.0 -%0.3 %1.2 %9.2 %5.4

Nikkei 20,013 -%0.4 -%1.1 %0.3 %4.1 %4.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,943 %1.0 %0.1 %4.2 %29.8 %26.6

Çin 3,158 -%0.4 %1.7 %2.0 -%0.3 %1.3

Hindistan 31,262 %0.2 -%0.2 %3.6 %17.9 %17.4

Endonezya 5,676 %0.4 -%0.9 %0.4 %7.3 %7.6

Rusya 1,883 %0.5 %0.1 -%5.6 -%15.4 -%15.6

Brezilya 62,211 -%0.9 -%0.5 -%8.8 %5.1 %3.3

Meksika 49,082 %0.0 -%0.5 -%0.7 %4.6 %7.5

Güney Afrika 52,217 %0.5 -%1.3 -%3.4 %3.3 %3.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %5.3 %9.7 %7.4 -%8.9 -%23.8

EM VIX 16 %3.3 %2.3 -%0.4 -%17.3 -%27.6

MOVE 53 -%2.2 -%2.2 -%4.8 -%30.4 -%26.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5373 %0.4 %0.8 -%2.4 %1.7 %0.4

Brezilya 3.2967 %1.1 %1.6 %3.3 -%2.5 %1.4

Güney Afrika 12.9457 %0.2 %1.0 -%5.0 -%6.2 -%5.8

Çin 6.798 %0.0 -%0.2 -%1.6 -%1.6 -%2.1

Hindistan 64.2538 %0.1 -%0.3 -%0.6 -%4.7 -%5.4

Endonezya 13292 %0.0 -%0.1 -%0.4 -%0.3 -%1.3

CDS *

Türkiye 194.9 -1.4 1.1 -10.9 -46.5 -24.5

Brezilya 235.9 -3.4 4.2 21.6 -58.3 54.2

Güney Afrika 187.0 -0.3 0.2 -10.4 a.d. a.d.

Endonezya 118.4 -0.9 -2.2 -2.9 -24.6 32.1

Rusya 157.1 0.0 5.5 -5.8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.7 -0.1 -0.8 -0.9

Brezilya %10.9 0.0 0.0 0.7 -1.0 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 0.0 -0.3 -0.4 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 -0.4 0.1 0.0

Endonezya %6.9 0.0 -0.1 -0.2 -0.8 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.00 0.58 -0.20 -0.77 -0.80

Brezilya %4.8 -0.01 0.07 0.02 -0.65 -0.71

Güney Afrika %4.5 a.d. -0.01 -0.12 -0.32 -0.43

Endonezya %3.6 0.00 -0.05 -0.23 -0.65 -0.69

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.15 %0.6 -%3.6 -%1.2 -%11.4 -%15.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.83 %0.4 -%3.8 -%0.1 -%11.0 -%14.7

Altın - USD / oz 1268.5 -%0.6 -%0.7 %4.3 %9.4 %10.1

Gümüş - USD / t oz. 17.223 -%1.1 -%1.7 %7.6 %1.9 %7.7

Commodity Bureau Index 440.53 %0.9 %1.1 %4.4 %3.2 %4.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


