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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Merkez Bankası’nın repo ihalesini TL likiditesini sıkılaştırmaya 

yönelik hamlesinin Türk lirasında ve faizlerde olumlu yansımalarını 

gördük. Bu durumdan Borsa İstanbul da oldukça pozitif etkilenirken 

günü yüksek bir işlem hacmi (8 milyar TL) ve %4,15 değer artışıyla 

80.891 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki günlük değer 

kazancı %6,17 olarak gerçekleşirken diğer endekslerde göreceli 

olarak daha düşük yükselişler söz konusu idi. 

Bugüne baktığımızda ise yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmamakta olup, ABD’den gelecek olan verilerin (özellikle 

perakende satışlar ve güven endeksi verilerinin) önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Bugün Türk lirası ve faizlerde seyrin hisse senetleri 

piyasası için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede 

TCMB’nin repo ihalesini açıp açmayacağı önemli olacak.  

Son iki günde yaşanan hızlı yükselişin ardından BİST-100 endeksinde 

kısa vadeli indikatörlerin aşırı alım bölgesine geldiğini görüyoruz. 

Bugün piyasanın alıcılı olarak başlangıç yapacağını ve ardından da 

kısa vadeli olarak kar realizasyonunun yaşanabileceğini düşünüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 81.230, 82.200 ve 82.900 

dirençlerini ve 80.180, 79.500 ve 78.800 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TCMB’den TL likiditesini sıkılaştırıcı ek önlemler geldi.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akçansa – Yeni genel müdür atandı. 

 Anadolu Efes – 4. çeyrek satış hacmi rakamlarını açıkladı. 

 Bağfaş – 2 adet sipariş aldı. 

 Pegasus – Aralık ayı yolcu istatistiklerini açıkladı. 

 TSKB – 2017 yılı beklentilerini açıkladı. 

 Haftalık İkili İşlemler Monitörü güncellendi.  

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ocak - Aralık Merkezi Bütçe verileri

                 Ekim dönemi istihdam göstergeleri

19 Ocak - Haftalık yabancı portföy hareketleri

                 TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

23 Ocak - Ocak Tüketici Güven endeksi

24 Ocak - PPK toplantısı

25 Ocak - Ocak Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 81,524 %0.8 %5.7

BIST-30 99,607 %0.9 %6.1

Banka 133,357 -%0.5 %5.1

Sanayi 88,589 %1.0 %6.9

Hizmet 52,272 %1.6 %5.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 8.39 8.34 8.28

2 yıllık bono faizi 11.21 11.23 10.78

10 yıllık bono faizi 11.46 11.52 11.28

Kur

USD/TL 3.80 %5.1 %9.4

EUR/TL 4.04 %5.6 %9.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.92 %5.4 %9.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 164 164

Ortalama işlem hacmi * 2.00 1.37 1.00

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.2x 7.1x

PD/DD 1.14x 1.01x 0.90x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.71x 0.63x

FD/FAVÖK 8.2x 7.1x 6.3x

Kar büyümesi %17.2 %14.0 %15.4

Özsermaye karlılığı %13.5 %13.1 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.4 %3.8

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

TCMB’den TL likiditesini sıkılaştırıcı ek önlemler geldi  

TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç 

alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL’ye 

düşürüldüğünü açıkladı. Bir hafta önceki kararında söz konusu limiti 22 milyar TL2ye 

düşürmüştü.  Buna ek olarak, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki 

repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının sınırlandırılabileceği 

belirtildi. Bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını TCMB’nin Geç Likidite 

Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmelerinin mümkün 

olduğu belirtildi.  

 Geçen hafta Çarşamba gününe kadar bir hafta vadeli repo fonlaması 30 milyar 

TL kadar, TCMB TL depo piyasasındaki fonlama 22 milyar TL, BİST bünyesindeki 

repo pazarındaki fonlama ise 30 milyar TL idi.  

 TCMB Perşembe ve Cuma günü repo ihalelerini açmadığını belirterek buradaki 

fonlama miktarını düşürdü. Böylece bir hafta vadeli repodan fonlamanın 

miktarı 17 milyar TL’ye çekildi. O/N borç verme (%8,5) kanalından fonlama 

miktarı ise 73 milyar TL’ye çıktı ( 10 milyar TL TCMB TL depo + 63 milyar TL 

BİST gecelik borç verme). Sonuç olarak ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 

%8,30’dan %8,39’a çıkmış oldu. 

 Geçen hafta Cuma akşamı yaptığı açıklama ile beraber TCMB BİST piyasasında 

da borç verme kanalının sınırlandırılabileceğini belirtti. Bu durumda bazı 

bankaların geç likidite penceresine yönelmesi zorunlu hale gelebilir. BİST 

tarafında yapılacak fonlama sınırlandırılmasına ilişkin herhangi bir miktar 

bilgilendirmesi olmaması ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hesabını 

zorlaştırıyor. Ancak olabilecek en TL likiditesi sıkılaştırması durumunda -- yani 

hafta içerisindeki bütün repo ihale oranlarının iptali, TCMB Interbank TL 

piyasasından 11 milyar TL borç verme ve geri kalanının geç likidite penceresine 

yönlendirilmesi durumunda – ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,8’lere 

kadar çıkabilir. Bu nedenle özellikle 24 Ocak PPK toplantısına kadar fonlama 

maliyetinin %8,4-9,8 aralığında oluşması beklenebilir.  

 Söz konusu tedbirler geçtiğimiz yıllarda TCMB tarafından uygulanan istisnai 

gün uygulamasına benzer bir yeri işaret ediyor. TCMB’nin Geç likidite Penceresi 

kanalı koridorun üst seviyesi olarak kendini gösteriyor. Söz konusu 

açıklamaların ise TL’yi Dolar karşısında 3,71 seviyelerine kadar geriye getirdiği 

görüldü.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akçansa - Çimsa’nın gri çimento satışından sorumlu genel müdür yardımcısı Sahap 

Sarıer istifa etti ve Akçansa’nın genel müdürü olarak atandı. Akçansa’nın CFO’su 

Carsten Sauerland ayrılırken yerine Steffen Schebesta atandı. 

Anadolu Efes - 4. çeyrek satış hacmi rakamlarını açıkladı. 4,3 mlh olan bira hacmi yıllık 

%3, 17 mlh olan konsolide hacim yıllık %4,5 yükseliş gösterdi. Şirket’in 2016 yılındaki 

toplam hacim büyümesi %1,6 seviyesinde gerçekleşti. 

4Ç16’da Türkiye bira operasyonları %6,8 düşüş ile 1,4 mlh hacim gerçekleştirdi. Düşük 

tüketici güveni ve enflasyon oranının %10 üzerinde getirilen vergi daralmadaki ana 

unsur oldu. 2016’da hacim %10 azaldı. 

Bağfaş – Pankobirlik ihalesi çerçevesinde toplam KDV hariç 11,4 milyon dolar tutarında 

sipariş aldı. Şirket ayrıca Hırvatistan’a ihraç edilmek üzere toplam 3 milyon dolarlık bir 

sipariş daha aldı. Bağfaş 2016 yılı ilk 9 ayında 427 milyon TL ciro elde etmişti.  

Pegasus – Aralık ayı yolcu istatistiklerini açıkladı. Yıllık bazda yolcu sayısında iç hatlarda 

%5,1, dış hatlarda %10,2 yükseliş yaşanırken, toplam yolcu sayısında artış %6,9 oldu. 

Doluluk oranında değişim +97 baz puan olarak gerçekleşti (iç hatlar: +166bp, dış 

hatlar: +33bp). 

2016 yılında Pegasus yolcu sayısında %8,1’lik artış gördü (iç hatlar: +%10,7, dış hatlar: 

+%3,9). Doluluk oranında 48 baz puan düşüş gerçekleşti (iç hatlar: +93bp, dış hatlar: -

266bp). 

TSKB - 2017 yılı beklentilerini açıkladı. Banka yönetiminin 2017 beklentileri temkinli bir 

resim çizmektedir. Yönetim kredi büyümesinin kurdan arındırılmış olarak %10-13 

bandında olmasını beklemekte olup ana karlılık oranlarında yatay bir seyir izlenmesini 

beklemektedir. Banka yönetiminin 2017 yılına ait beklentileri aşağıdaki tabloda 

mevcuttur. 
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Haftalık İkili İşlemler Monitörü 

Yüksek Sinyal Listesi (Döngü-I, kuvvetli ayrışma)  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Merkez Bankası’nın repo ihalesini TL likiditesini sıkılaştırmaya yönelik 

hamlesinin Türk lirasında ve faizlerde olumlu yansımalarını gördük. Bu durumdan 

Borsa İstanbul da oldukça pozitif etkilenirken günü yüksek bir işlem hacmi (8 milyar 

TL) ve %4,15 değer artışıyla 80.891 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki 

günlük değer kazancı %6,17 olarak gerçekleşirken diğer endekslerde göreceli 

olarak daha düşük yükselişler söz konusu idi. 

Bugüne baktığımızda ise yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmamakta olup, 

ABD’den gelecek olan verilerin (özellikle perakende satışlar ve güven endeksi 

verilerinin) önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün Türk lirası ve faizlerde seyrin 

hisse senetleri piyasası için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede 

TCMB’nin repo ihalesini açıp açmayacağı önemli olacak.  

Son iki günde yaşanan hızlı yükselişin ardından BİST-100 endeksinde kısa vadeli 

indikatörlerin aşırı alım bölgesine geldiğini görüyoruz. Bugün piyasanın alıcılı olarak 

başlangıç yapacağını ve ardından da kısa vadeli olarak kar realizasyonunun 

yaşanabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 81.230, 82.200 ve 

82.900 dirençlerini ve 80.180, 79.500 ve 78.800 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

TCMB’den gelen bir dizi sıkılaştırıcı önlem paketi, TL’yi dolar karşısında güçlendirmiş 

durumda. Geçtiğimiz hafta Salı günü bankaların Bankalararası Para Piyasasında borç 

alabilme limitlerini 22 milyar TL’ye düşüren TCMB, Cuma günü yaptığı açıklamayla bu 

limiti tekrar düşürerek 11 milyar TL’ye çekti. Bunun yanı sıra TCMB, gerekli görülen 

günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yapılan fonlama tutarının da 

sınırlandırılabileceğini ifade ederek, bankaların %10 seviyesine bulunan geç likidite 

penceresinden borçlanma durumuna kalabileceklerinin de altını çizdi. Bundan sonra 

gözler, 24 Ocak’ta gerçekleşecek olan PPK toplantısında olacak. TCMB’nin kurdaki 

yükseliş hareketini dindirecek yüklü bir faiz artırımı yapmaması durumunda, geçtiğimiz 

haftadan bu yana gelen geçici nitelikteki sıkılaştırıcı önlemlerin kurun ateşini 

dindirmekte yetersiz kalacağını ve kurdaki mevcut geri çekilmenin etkisini yitirerek TL 

üzerinde yeniden satış baskıları oluşabileceğini düşünmekteyiz. TCMB’nin bu hafta 

içerisinde günlük repo ihalesi açmamaya devam etmesi, 24 Ocak’taki toplantıya kadar 

kurdaki sakin ve satıcılı seyrin sürmesini sağlayabilir. USDTRY paritesindeki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7425 seviyesinden işlem gören 

USDTRY paritesinde 3,7077 seviyesi destek, 3,7470 seviyesi ise direnç konumunda 

bulunuyor. 3,7077 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 

3,6489, 3,7470 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 

3,7784 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli geri çekilme eğilimin korunduğunu 

görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta, düşüş kanalını kırması ve flama formasyonunun çalışması ile birlikte 

öngördüğümüz yükseliş hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, yeni haftanın ilk 

işlem gününde 1,06 üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde 80 saatlik 

hareketli ortalamasına denk gelen 1,0606 desteği üzerinde tutunmaya çalışan EURUSD 

paritesinde, bu seviye üzerinde kalıcı olunması durumunda gün içi alım fırsatları 

oluşabilir. Dolayısı ile yatırımcılarımıza, EURUSD paritesinin 1,06 üzerindeki seyrini 

yakından izlemelerini ve bu seviye üzerinde tutunulması durumunda oluşabilecek gün 

içi alım fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. EURUSD grafiğine baktığımızda 

paritenin 1,0616 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,01606 – 1,0644 seviyeleri arasında 

hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0644 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 

bir sonraki direnç seviyemiz 1,0679, 1,0606 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,0576. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki seyrine devam etmekte olan altın fiyatlarının, bu 

sabah saatleri itibariyle yeniden 1200 seviyesi üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Altın 

fiyatlarındaki mevcut yükselişte, dolar endeksindeki görece zayıf seyrin sürmesi ve ETF 

alımlarının etkili oluğunu görüyoruz. Ayrıca, İngiltere Başbakanı May’in açıklamalarının 

ardından Brexit’e ilişkin endişelerin artması da, güvenli liman talebi üzerinden altın 

fiyatlarındaki yükselişe katkıda bulunmuş durumda. Bugün ABD’de piyasaların kapalı 

olması nedeniyle altın fiyatlarında görece sakin bir seyrin etkili olabileceğini 

düşünmekteyiz. Altın fiyatlarındaki gün içerisinde 1200 – 1207 seviyelerin arasında 

yatay bir seyir izlendiğini görebiliriz. Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah 

saatlerinde 1203,85 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1200 – 1207,02 seviyeleri 

arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1207,02 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 

bir sonraki direnç seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1195. 

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 2,275 %0.2 -%0.1 %0.7 %5.2 %1.6

DAX 11,629 %0.9 %0.3 %2.0 %15.5 %1.3

FTSE 7,338 %0.6 %1.8 %4.7 %10.0 %2.7

Nikkei 19,287 -%0.9 -%1.7 -%1.4 %15.9 %0.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 81,524 %0.8 %5.7 %5.1 -%1.6 %4.3

Çin 3,113 -%1.4 -%3.2 -%1.7 %0.5 -%1.1

Hindistan 27,238 %0.0 %1.9 %2.9 -%2.1 %2.3

Endonezya 5,273 %0.1 -%0.7 %0.9 %3.3 -%0.3

Rusya 2,195 -%0.8 -%0.8 -%1.6 %13.1 -%1.7

Brezilya 63,652 -%0.5 %3.2 %9.0 %14.5 %5.7

Meksika 46,182 %0.3 %0.2 %2.4 -%1.1 %1.2

Güney Afrika 52,795 %0.7 %3.1 %6.2 -%0.6 %4.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.7 -%0.8 -%11.7 -%13.9 -%38.3

EM VIX 18 -%5.0 -%5.1 -%4.1 -%10.9 -%20.4

MOVE 75 %1.0 -%1.0 -%1.1 %4.0 %9.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7227 -%1.0 %2.2 %6.6 %28.4 %27.7

Brezilya 3.2182 %1.0 -%0.1 -%3.5 -%1.4 -%18.8

Güney Afrika 13.5157 %0.1 -%1.8 -%0.7 -%6.7 -%12.6

Çin 6.9005 %0.1 -%0.4 %0.0 %3.2 %6.3

Hindistan 68.1563 %0.1 %0.3 %0.9 %1.6 %3.0

Endonezya 13330 %0.3 -%0.3 %0.2 %1.8 -%3.3

CDS *

Türkiye 286.7 -3.1 20.3 -14.7 32.4 25.8

Brezilya 252.8 1.2 -7.5 -33.4 -27.2 -9.4

Güney Afrika 208.3 a.d. a.d. a.d. 18.5 11.8

Endonezya 153.9 -0.9 5.4 -10.2 -10.3 10.3

Rusya 181.7 a.d. a.d. a.d. 12.6 46.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.5 -0.1 1.7 0.0 2.3 0.7

Brezilya %11.1 0.0 -0.3 -0.9 -0.9 -5.5

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.2 -0.3 -0.1 -1.1

Hindistan %6.4 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.3

Endonezya %7.6 0.0 -0.1 -0.1 0.4 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 -0.01 1.41 0.04 1.94 0.84

Brezilya %5.0 -0.08 -0.18 -0.37 0.35 -2.15

Güney Afrika %4.6 a.d. -0.05 -0.27 0.43 -0.86

Endonezya %4.0 0.00 0.07 -0.34 0.62 -0.73

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.45 -%1.0 -%2.9 -%0.5 %19.9 %48.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.37 -%1.2 -%3.0 -%1.2 %17.0 %41.4

Altın - USD / oz 1196.2 -%0.3 %1.9 %3.4 -%11.0 %12.8

Gümüş - USD / t oz. 16.765 -%0.4 %1.5 -%0.9 -%17.7 %21.5

Commodity Bureau Index 433.87 %0.0 %2.0 %2.0 %4.5 %15.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   11 

 

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. 

 


