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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün yapılan halkoylamasının gayri resmi sonucunun %51,4 Evet 

olarak gerçekleşmesinin piyasalara özellikle konuya ilişkin belirsizlik 

faktörünün geride kalması çerçevesinde sınırlı ama olumlu 

yansımasını bekliyoruz.  

Bugün İngiltere ve birçok Avrupa ülkesindeki yatırımcıların Paskalya 

tatilinde olmasından ötürü Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların 

katılımının sınırlı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla olumlu piyasa 

etkisinin Salı gününe de bir miktar taşınabileceği düşünülebilir.  

Bugün BİST-100 endeksinin alıcılı başlangıç yapmasını ve 91.200 

seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin 92.000 - 

92.500 aralığına kadar sürebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 90.637, 91.211 ve 91.856 dirençlerini ve 89.419, 

88.774 ve 88.200 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Resmi olmayan sonuçlara göre referandum oylamasında %51,4 

evet, %48,6 hayır oyu çıktı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Alarko Holding - İştiraki Alsim Alarko’nun %50 hisseye sahip 

olduğu ortak girişim 'Kaynarca – Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat 

ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma 

İşleri'' projesine ilişkin KDV hariç 1,6 milyar TL tutarında sözleşme 

imzaladı. 

 Pegasus – Mart ayı trafik verilerini açıkladı. 

 Yarın temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Prysmian 

Kablo 

 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Nisan - TCMB Beklenti Anketi

                  Ocak dönemi istihdam verileri

                  Mart ayı Merkezi Bütçe verileri

20 Nisan - Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

24 Nisan - Mart Konut Satışları

                  Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Nisan - PPK Toplantısı

28 Nisan - TCMB Enflasyon Raporu (2017 - II)

                  PPK Toplantı Tutanakları

                 TCMB Şubat Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,064 %0.2 %1.8

BIST-30 110,757 %0.3 %2.2

Banka 158,294 %1.8 %5.8

Sanayi 93,352 -%0.7 -%0.6

Hizmet 56,681 -%0.4 -%0.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.48 11.48 11.50

2 yıllık bono faizi 11.46 11.22 11.48

10 yıllık bono faizi 11.11 10.97 11.06

Kur

USD/TL 3.68 -%1.1 -%1.8

EUR/TL 3.91 -%1.2 -%1.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%1.2 -%1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 181 180

Ortalama işlem hacmi * 0.91 1.14 1.14

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.10x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/FAVÖK 8.0x 7.3x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %19.6 %18.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.3 %13.7

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 

Resmi olmayan sonuçlara göre referandum oylamasında %51,4 evet, %48,6 hayır 

oyu çıktı. Böylelikle halk oylaması ile , Parlamenter sistemi Cumhurbaşkanlığı sistemine 

dönüştürecek olan Anayasa değişikliği paketine yeşil ışık yakmış oldu. Aralık ayından bu 

yana açıklanan anket sonuçlarının ortalamasının %51,1 evet, %48,9 hayır oyuna işaret 

ettiğini bu noktada hatırlatmak fayda var. 

Mevcut değerlemeler hisse senedi piyasasında sınırlı bir yükseliş ima ediyor olsa 

da, referandum sonrası “belirsizlik” faktörünün de ortadan kalkması çerçevesinde 

TL varlıklarda kısa süreli bir yükseliş görebiliriz.  Ancak bu noktada, Avrupa ve 

İngiltere’de bugün piyasaların kapalı olmasının, likiditenin düşük seyretmesine ve TL 

varlıklarındaki alım hareketinin Salı gününe uzamasına neden olabileceği de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bundan sonraki süreçte, piyasa katılımcılarının odak 

noktalarında “erken seçim ihtimali”, “Avrupa Birliği ile ilişkilerin akıbeti” ve “Kabine 

değişikliği ihtimali” gibi önemli konuların yer alacağını düşünmekteyiz.  

Küresel finansal koşulların ani bir sıkılaşmayı işaret etmediği bir noktada özellikle 

tahvil piyasasında alımların bir miktar ön plana çıkabileceğini görmekteyiz. Bu 

noktada TCMB’nin kısa vadede sıkı duruşunu koruması beklentisi çerçevesinde, getiri 

eğrisinin uzun tarafında sınırlıda olsa bir düşüşün yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu 

sabahki kotasyonlarda, USDTRY paritesinde 3,63-64 seviyesine doğru bir gerileme 

yaşandığı görülüyor. Bu gerilemenin 3,60 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. 

Ancak, kurdaki düşüş hareketlerinde yerleşiklerin , daha düşük seviyeden alma 

eğilimleri çerçevesinde, 3,60 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olma ihtimalini düşük 

görüyoruz.  

MSCI gelişmekte olan ülke piyasaları endeksinden (dolar bazında) 11 Ocak’tan bu 

yana %13 daha iyi performans göstermiş olmakla birlikte, yatırımcıların “evet” 

beklentisinin hisse senedi piyasasında fiyatların içerisinde bir miktar yer aldığını 

düşünmekteyiz. Bu noktada, referandum sonrasında söz konusu yükselişlerin güç 

kaybedebileceğini düşünmekteyiz. Yatırımcıların odak noktasının yukarıda belirtilen 

sorulara ve büyüme odaklı politikaların devam edip etmeyeceği gibi ekonomik 

belirsizliklere yöneleceğini düşünmekteyiz. Değerlemeler çerçevesinde  BIST 100 

endeksi 12 ay sonrası için F/K oranı 8,5x’dan işlem görüyor ve bunun da MSCI 

gelişmekte olan ülke piyasaları endeksine göre %28, 2014 yılına göre ise ortalama %20 

oranında iskontoya karşılık geldiği görülüyor. Tahvil getirilerinde istikrarlı bir 

gerilemenin görülememesi durumunda, piyasadaki fiyatlamaların sınırlı kaldığını 

görebiliriz.  BIST 100 endeksinin bu çerçevede yaklaşık %4 yükseliş potansiyeli ile daha 

önce ulaştığı en yüksek seviye olan 93,398’i test edebileceğini, bu seviyeye yaklaşıldıkça 

kar realizasyonlarının etkili olmaya başlayabileceğini düşünmekteyiz.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding - İştiraki Alsim Alarko’nun %50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 

(diğer ortak Cengiz İnşaat), ‘'Kaynarca – Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve 

Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri'' projesini aldı. Toplam 

sözleşme bedeli (KDV hariç) 1,6 milyar TL’dir. 

Pegasus – Mart ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre; toplam yolcu sayısı Mart’ta yıllık 

bazda %14,2 artarak 2,07 milyon oldu. Artış, iç hatlarda %10,4, dış hatlarda %21,9 

olarak gerçekleşti. Ocak-Mart dönemi göz önünde bulundurulduğunda yolcu sayısı 

artışı %7,4 oldu (iç hatlar: +%4,3, dış hatlar: +%12,6). 

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) yıllık bazda %0,1 düştü (iç hatlar: +%0,2, dış hatlar: -

%1,0). Ocak-Mart döneminde toplam AKK yüzde %0,9 büyüdü. 

Doluluk oranı Mart’ta %83,3 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde %73,3’tü. İç hatlar 

doluluk oranı %86,8 (2016: %77,9), dış hatlar doluluk oranı %78 (2016: %65,9) olarak 

gerçekleşti. Ocak-Mart dönemi doluluk oranı %80,9. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: 

Prysmian Kablo (%2,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Nisan 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün yapılan halkoylamasının gayri resmi sonucunun %51,4 Evet olarak 

gerçekleşmesinin piyasalara özellikle konuya ilişkin belirsizlik faktörünün geride 

kalması çerçevesinde sınırlı ama olumlu yansımasını bekliyoruz.  

Bugün İngiltere ve birçok Avrupa ülkesindeki yatırımcıların Paskalya tatilinde 

olmasından ötürü Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların katılımının sınırlı 

olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla olumlu piyasa etkisinin Salı gününe de bir 

miktar taşınabileceği düşünülebilir.  

Bugün BİST-100 endeksinin alıcılı başlangıç yapmasını ve 91.200 seviyesinin 

geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin 92.000 - 92.500 aralığına kadar 

sürebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.637, 91.211 ve 

91.856 dirençlerini ve 89.419, 88.774 ve 88.200 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün yurt genelinde gerçekleştirilen anayasa referandumunda evet oyları %51,41 ile 

önde tamamladı. Hayır oylarının oranı ise %48,59 olarak gerçekleşti. Referandum 

paketinin halk tarafından kabul edilmesi ile birlikte Türk lirası haftaya dolar karşısında 

güçlü başladı. Cuma günü 3,73 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştiren USDTRY 

paritesi, yeni haftaya 3,63 seviyesi altında başlamış durumda. TL’deki ralli hareketinin 

bu sabah saatleri itibariyle devam ettiği görülüyor. Bu noktada, kurdaki bu coşkulu 

havanın bir süre devam etmesi ve kurun 3,60 seviyelerinin altında doğru gerilemesi 

beklenebilir. Ancak, teknik ve temel açıdan 3,60 seviyesinin atlında bir hareketin kalıcı 

olmakta zorlanacağı düşüncesindeyiz. USDTRY paritesindeki geri çekilmelerin alım 

fırsatı olarak sınırlı kaldığı göz önünde bulundurulacak olursa, 3,60 seviyesindeki 

hareketlerin uzun soluklu olmaması ve kurun geri çekilmelerde alım fırsatı vermesi 

beklenebilir. Bugün Avrupa ve İngiltere’de piyasalar kapalı olacak. Gün içerisinde 

Türkiye Ocak dönemi işgücü istatistiklerini ve TCMB Nisan ayı beklenti anketini takip 

ediyor olacağız. ABD tarafında ise New York İmalat Endeksi verisi açıklanacak. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6375 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6409 seviyesi direnç, 3,6308 

seviyesi ise destek konumunda. 3,6409 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,6545, 3,6308 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,6182. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günkü bültenimizde, paritenin gün içerisinde 1,06 seviyesi üzerinde tutunmaya 

çalışması ve 1,06 – 1,0673 seviyeleri arasında hareket etmesini beklediğimizi 

belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere Cuma günü 1,06 seviyesi üzerinde tutunmayı 

başaran EURUSD paritesi, gün boyunca 1,06 – 1,0630 seviyeleri arasında yatay bir seyir 

izledi. Bugün Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. Gün içerisinde de ABD’den gelecek 

olan New York İmalat Endeksi verisi dışında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. 

Bu nedenle paritenin bugün içerisinde görece sığ ve sakin bir seyir izlemesi 

beklenebilir. Paritenin bir süre 1,06 – 1,0650 seviyeleri arasında dalgalanmasını, 1,06 

seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise aşağı yönlü hareketin kaldığı yerden 

devam etmesini beklemekteyiz. Paritedeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak 

sınırlı kalmaya devam etmesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0618 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0645 seviyesi destek, 1,0673 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,0673 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0700, 

1,0645 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,0624.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatları, küresel jeopolitik risklerin tırmanmaya devam etmesi ile birlikte istikrarlı 

yükseliş hareketini sürdürüyor. ABD – Suriye arasındaki gerginlik ile başlayan ve Kuzey 

Kore haberleri ile tırmanın güvenli liman talebi, Cuma günü ABD’nin Afganistan’a 

"nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası ile hava saldırısı 

düzenlemesi sonrasında iyice tırmanmıştı. Hafta sonu ise Kuzey Kore’nin füze denemesi 

gerçekleştirmesi, küresel piyasalardaki risk iştahını daha da aşağı çekti. ABD Savunma 

Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Kuvvetler 

Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve 

takip etti" ifadesine yer verildi. Yapılan açıklamada balistik füzenin neredeyse anında 

infilak ettiğini ve denemenin başarısız olduğu belirtildi. Kuzey Kore'nin füze denemesi, 

Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde 

meydana geldi. Kuzey Kore'nin hafta sonu gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin 

ardından ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginliğin artacağına yönelik endişeler ile 

birlikte piyasalardaki güvenli liman talebi artarken, altın fiyatları Kasım ayından bu yana 

en yüksek seviyesine yükseldi. Yeni haftaya yukarı yönlü bir fiyat boşluğu ile başlayan 

altın fiyatlarının, bugün içerisinde kazançlarının ufak bir kısmını geri vermesi ve altının 

gün içerisinde 1280 – 1290 bandında seyretmesi beklenebilir. Bugün İngiltere ve 

Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. Gün içerisinde de ABD’den gelecek olan New York 

İmalat Endeksi verisi dışında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1290,67 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1283,88 seviyesi destek, 1292 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1292 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1297,89, 1283,88 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1278,74.  

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 2,329 -%0.7 -%1.2 -%1.5 %9.2 %4.0

DAX 12,109 -%0.4 -%1.0 %1.0 %14.4 %5.5

FTSE 7,328 -%0.3 %0.3 -%0.4 %4.5 %2.6

Nikkei 18,336 %0.1 -%2.4 -%6.0 %8.6 -%4.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,064 %0.2 %1.8 -%0.5 %16.3 %15.3

Çin 3,246 -%1.3 -%2.0 -%1.1 %5.3 %3.2

Hindistan 29,461 -%0.1 -%0.9 %0.0 %6.4 %10.6

Endonezya 5,617 -%0.3 -%0.9 %3.1 %3.8 %5.8

Rusya 1,916 -%1.5 -%5.1 -%5.9 -%2.1 -%14.2

Brezilya 62,826 -%1.7 -%2.2 -%2.9 %1.7 %4.3

Meksika 48,956 -%1.4 -%0.5 %3.9 %2.5 %7.3

Güney Afrika 53,510 -%0.1 %1.1 %3.5 %4.6 %5.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %1.2 %28.8 %40.6 -%4.4 %13.7

EM VIX 20 %4.0 %18.7 %32.2 -%17.9 -%9.9

MOVE 74 %1.4 %9.1 %13.5 %15.4 %4.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7097 %1.3 -%0.6 -%0.9 %20.0 %5.3

Brezilya 3.1467 %0.7 %0.1 -%0.2 -%1.0 -%3.2

Güney Afrika 13.4377 -%0.2 -%2.3 %2.1 -%6.1 -%2.2

Çin 6.8854 -%0.1 -%0.2 -%0.4 %2.3 -%0.9

Hindistan 64.4113 -%0.4 -%0.2 a.d. -%3.8 -%5.2

Endonezya 13256 -%0.1 -%0.6 -%0.7 %1.4 -%1.6

CDS *

Türkiye 234.0 -0.6 0.2 -2.6 34.1 -29.6

Brezilya 225.9 0.0 3.2 -10.5 -13.9 62.4

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 137.9 0.2 6.7 0.4 -0.3 39.5

Rusya 171.1 -0.5 9.9 -9.2 -56.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 0.1 1.4 -0.3 1.2 -0.3

Brezilya %10.1 0.1 0.1 -0.1 -1.3 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -0.1

Hindistan %6.8 0.0 0.1 a.d. 0.1 0.3

Endonezya %7.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 -0.07 0.82 -0.47 0.78 -0.56

Brezilya %4.7 -0.04 -0.11 -0.50 0.08 -0.84

Güney Afrika %4.8 0.00 -0.13 0.06 0.50 -0.04

Endonezya %3.9 -0.02 -0.01 -0.18 0.40 -0.44

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.89 %0.1 %1.8 %8.8 %7.4 -%1.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.18 %0.1 %2.9 %9.9 %5.4 -%1.0

Altın - USD / oz 1285.9 %0.8 %2.8 %6.9 %2.5 %11.7

Gümüş - USD / t oz. 18.51 %1.1 %1.4 %9.3 %6.0 %15.8

Commodity Bureau Index 422.39 -%0.1 -%1.4 -%2.2 %5.7 -%0.2

* 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. 

 


