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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca hafif alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi gün 

sonuna gelen satışlarla günü %0,05 değer kaybı ile 89.764 

seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde önemli bir haber ve veri akışı bulunmazken, 

Almanya ve Avrupa Bölgesi PMI verileri yatırımcıların takip edecekleri 

günün en önemli verileri olacaktır. Diğer yandan, dün ABD’de sağlık 

reformu oylamasının ertelenmesi risk iştahı üzerinde olumsuz bir etki 

yaratırken, ABD Başkanı Trump’ın oylamanın bugün yapılacağını 

belirtmesi yeniden bekleyişlere neden oluyor. Bu çerçevede 

oylamaya kadar “bekle-gör” modunun hakim olmasını bekleriz.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı karışık 

seyri söz konusu olup, TL tarafında Dolar karşısında ki ilk 

kotasyonların 3,63 seviyelerinin üzerinde olduğu dikkat çekiyor. 

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını ve yurtdışı 

piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yönünü belirlemesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.105, 90.445 ve 

90.697 dirençlerini ve 89.512, 89.261 ve 88.920 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 10-17 Mart haftasında yabancı ilgisi sınırlı idi. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bim - Yönetim Kurulu, hisse başına 1,4TL brüt temettünün iki 

taksit halinde ödenmesini teklif edecek. 

 Bizim Toptan – 50 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi. 

 Garanti Bankası – 110 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş 

alacaklarını 9 milyon TL karşılığında sattı. 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Mart - Şubat Konut Satışları

27 Mart - Mart Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

28 Mart - Ocak TCMB Konut Fiyat Endeksi

30 Mart - TCMB haftalık para ve banaka istatistikleri

                TCMB haftalık net yabancı portföy akımları

31 Mart - 4Ç16 GSYİH verileri

                Şubat Dış ticaret istatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,764 -%0.1 -%0.6

BIST-30 110,034 -%0.1 -%0.7

Banka 149,910 -%0.7 -%1.8

Sanayi 96,187 -%0.1 %0.0

Hizmet 57,268 %0.5 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.31 11.28 10.82

2 yıllık bono faizi 11.48 11.58 11.51

10 yıllık bono faizi 10.79 10.80 11.08

Kur

USD/TL 3.61 -%1.6 %1.1

EUR/TL 3.90 -%1.0 %3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 -%1.3 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 188 185 188

Ortalama işlem hacmi * 1.24 1.25 1.22

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.12x 1.01x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.4 %18.6 %18.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.0 %13.7

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 

10-17 Mart haftasında yabancı ilgisi sınırlı idi  

10 – 17 Mart tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 44 milyon dolarlık sınırlı bir net 

yabancı girişi yaşandı. Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam 

net yabancı girişi 1,1 milyar dolara yükseldi. Yine aynı hafta içerisinde tahvil cephesinde 

(repo işlemleri hariç) görülen 10 milyon dolarlık sınırlı giriş ile birlikte, yılbaşından bu 

yana bono piyasasındaki toplam çıkış 115 milyon dolara geriledi. Aynı hafta içerisinde 

Eurobond piyasasında 385 milyon dolarlık net giriş yaşandı. 10 – 17 Mart tarihleri 

arasında, Fed’in faiz artırımı kararını rağmen daha güvercin bir resmi işaret etmesi, 

yurtiçinde ise PPK toplantısında sıkı duruşun korunma kararı piyasalarda olumlu bir 

reaksiyon yarattı. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.   

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Bim - Yönetim Kurulu, hisse başına 1,4TL brüt temettünün iki taksit halinde ödenmesi 

konusunda teklif verecek. İlk taksitin 7 Haziran’da, ikinci taksitin 8 Kasım’da ödenmesi 

planlanıyor. Temettü verimi %2,5’tir. 

Bizim Toptan – 11,79-11,97 TL fiyat aralığından 50 bin adet pay geri alımı 

gerçekleştirdi. Geri alınan pay miktarı, ödenmiş sermayenin %0,67’sine ulaştı. 

Garanti Bankası - 109.750.396 TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili 

mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları 

9.010.000 TL'ye sattı. İşlemin brüt sorunlu krediler oranında 6 baz puan iyileşmeye yol 

açacağını düşünüyoruz. 2016 yıl sonu itibariyle bu oran %2,77’ydi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_10-17_Mart.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca hafif alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi gün sonuna gelen 

satışlarla günü %0,05 değer kaybı ile 89.764 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde önemli bir haber ve veri akışı bulunmazken, Almanya ve Avrupa 

Bölgesi PMI verileri yatırımcıların takip edecekleri günün en önemli verileri 

olacaktır. Diğer yandan, dün ABD’de sağlık reformu oylamasının ertelenmesi risk 

iştahı üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, ABD Başkanı Trump’ın oylamanın bugün 

yapılacağını belirtmesi yeniden bekleyişlere neden oluyor. Bu çerçevede oylamaya 

kadar “bekle-gör” modunun hakim olmasını bekleriz.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı karışık seyri söz 

konusu olup, TL tarafında Dolar karşısında ki ilk kotasyonların 3,63 seviyelerinin 

üzerinde olduğu dikkat çekiyor. 

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını ve yurtdışı piyasalardaki 

gelişmelere bağlı olarak yönünü belirlemesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 90.105, 90.445 ve 90.697 dirençlerini ve 89.512, 89.261 ve 88.920 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün gerçekleşmesi planlanan yeni sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin 

yeteri kadar oy alamayacağına yönelik endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 

Cumhuriyetçinin sağlık reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında 

Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek oylamayı erteledi. 

Demokratların hiçbiri bu paketi desteklemeyeceği için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim 

kurulunda 21 üyeden daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 

kişinin buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, söz konusu oylamanın 

ertelenmesine neden oldu. Dolayısı ile bugün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek 

olan Obamacare’in iptaline ilişkin oylama yakından takip edilecek. Söz konusu yeni yasa 

daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık 

yasasının Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  Sağlık 

yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı Trump'ın büyüme yanlısı politikalarını 

uygulayabilmesi için önemli bir unsur teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın 

söylemlerini gerçekleştirmesi ve belirli bir momentuma ulaşımını sağlaması açısından 

sağlık kanunun Kongre’den geçmesi oldukça önemli. Bugün gerçekleşecek olan 

oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, bugün ABD’den gelecek 

olan Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi de önemli olacak. Kurda 3,60 

seviyesinin oldukça güçlü bir destek haline gelmiş olduğu görülüyor. Öngördüğümüz 

üzere hafta boyunca 3,60 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran USDTRY paritesi, bu 

sabah saatlerinde 3,63’lü seviyelerden işlem görüyor. USDTRY’nin kısa vadede 3,60 – 

3,80 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Bugünkü kapanışın 

(haftalık kapanışın) 3,62 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki hafta 

içerisinde 3,70 seviyesine doğru yükseliş çabaları görebiliriz. Bugün Temsilciler 

Meclisinde gerçekleşecek olan oylama kurdaki kısa vadeli gidişat açısından oldukça 

önemli olacaktır. Bu sabah saatleri itibariyle 3,6148 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 6,6305 seviyesi direnç, 3,6120 seviyesi ise destek konumunda. 

3,6305 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6490, 

3,6120 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,5900. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Hafta ortasından bu yana, günlük grafiğindeki yükseliş kanalının üst sınırında hareket 

etmekte olan EURUSD paritesinin kanal sınırından yönünü aşağı çevirebileceğini 

belirtmiş, yatırımcılarımıza olası satış fırsatlarını değerlendirmelerini önermiştik. 

Öngördüğümüz üzere kanal sınırından geri çekilen parite, 1,0761 seviyesine kadar 

inerek yatırımcılarımıza gün içi satış fırsatı verdi. Dün gerçekleşmesi planlanan yeni 

sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy alamayacağına 

yönelik endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık reformu paketine karşı 

oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu 

ifade ederek oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu paketi desteklemeyeceği için, 

Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden daha fazla kişinin oyunu 

kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 kişinin buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda 

bulunması, söz konusu oylamanın ertelenmesine neden oldu. Dolayısı ile bugün 

Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan Obamacare’in iptaline ilişkin oylama 

yakından takip edilecek. Söz konusu yeni yasa daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt 

komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık yasasının Temsilciler Meclisi’nin ardından 

Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  Sağlık yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı 

Trump'ın büyüme yanlısı politikalarını uygulayabilmesi için önemli bir unsur teşkil 

ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın söylemlerini gerçekleştirmesi ve belirli bir 

momentuma ulaşımını sağlaması açısından sağlık kanunun Kongre’den geçmesi 

oldukça önemli. Bugün gerçekleşecek olan oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor 

olacak. Ayrıca, bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal 

Siparişleri verisi de önemli olacak. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0765 seviyesi üzerine 

çıkması çabası içerisinde olan EURUSD paritesinde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı 

satıma işaret ettiği görülüyor. Bu noktada paritenin, sabah saatlerinde yükselişe 

geçerek kayıplarının bir kısmını telafi etmesi beklenebilir. Paritedeki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0760 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,0720 seviyesi destek, 1,0765 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,0765 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,0786, 1,0720 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,0680. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1255 seviyesine doğru 

yükselişini sürdürebileceğini, ancak bu seviyenin aşılamaması durumunda yönün aşağı 

dönebileceğini belirtmiştik. Gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki risk iştahının 

düzeliyor olması, altın ve yende görülen güvenli liman alımlarını azaltmış durumda. 

Bununla birlikte 1250 seviyesi üzerinde fazla tutunamayarak geri çekilen altın fiyatları, 

bu sabah saatleri itibariyle 1242’li seviyelerde hareket ediyor.  Dün gerçekleşmesi 

planlanan yeni sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy 

alamayacağına yönelik endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık 

reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında Cumhuriyetçiler, 

zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu 

paketi desteklemeyeceği için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden 

daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 kişinin buna karşı 

çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, söz konusu oylamanın ertelenmesine 

neden oldu. Dolayısı ile bugün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan 

Obamacare’in iptaline ilişkin oylama yakından takip edilecek. Söz konusu yeni yasa 

daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık 

yasasının Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  Sağlık 

yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı Trump'ın büyüme yanlısı politikalarını 

uygulayabilmesi için önemli bir unsur teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın 

söylemlerini gerçekleştirmesi ve belirli bir momentuma ulaşımını sağlaması açısından 

sağlık kanunun Kongre’den geçmesi oldukça önemli. Altındaki kısa vadeli gidişat 

açısından bugün gerçekleşecek olan oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor olacak. 

Ayrıca, bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi 

de önemli olacak. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1242,35 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1239 seviyesi destek, 1245 seviyesi ise direnç konumunda. 1245 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1250, 1239 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1235,50. 

XAUUSD (Günlük, USD) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,346 -%0.1 -%1.5 -%0.9 %8.4 %4.8

DAX 12,040 %1.1 -%0.4 %2.0 %13.3 %4.9

FTSE 7,341 %0.2 -%1.0 %1.3 %6.2 %2.8

Nikkei 19,085 %0.9 -%1.7 -%0.2 %14.9 %0.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,764 -%0.1 -%0.6 %1.7 %12.5 %14.9

Çin 3,249 -%0.1 %0.3 -%0.2 %7.0 %4.6

Hindistan 29,332 %0.5 -%0.6 %2.0 %2.8 %10.7

Endonezya 5,564 -%0.1 %0.3 %3.2 %3.1 %4.9

Rusya 2,051 -%0.5 %1.8 -%2.0 %1.9 -%8.1

Brezilya 63,531 %0.0 -%3.4 -%4.7 %8.2 %5.5

Meksika 48,677 %0.4 %2.5 %3.5 %1.9 %6.6

Güney Afrika 52,028 -%0.1 %0.6 %0.8 %0.1 %2.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2.4 %17.0 %12.0 %6.8 -%6.6

EM VIX 18 %3.0 %22.4 %9.5 -%11.6 -%18.1

MOVE 65 %1.8 %7.9 -%5.0 %9.1 -%9.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6344 %0.4 %0.3 %1.8 %22.4 %3.1

Brezilya 3.14 %1.7 %0.7 %2.5 -%3.2 -%3.4

Güney Afrika 12.4568 -%0.9 -%2.4 -%3.2 -%9.2 -%9.3

Çin 6.8863 %0.1 -%0.2 %0.3 %3.3 -%0.8

Hindistan 65.53 %0.1 %0.2 -%1.9 -%1.7 -%3.5

Endonezya 13325 %0.0 -%0.2 -%0.2 %1.9 -%1.1

CDS *

Türkiye 236.2 0.0 8.6 -9.2 23.1 -14.3

Brezilya 241.6 0.9 23.6 -3.9 11.1 100.3

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

Endonezya 130.5 -1.8 7.4 -1.7 13.5 43.7

Rusya 176.1 -2.8 12.5 -1.9 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.0 0.1 1.3 -0.6

Brezilya %10.3 0.0 0.0 0.1 -1.6 a.d.

Güney Afrika %8.3 0.0 -0.2 -0.4 -0.2 -0.6

Hindistan %6.8 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.3

Endonezya %7.1 0.0 -0.1 -0.4 0.3 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 -0.02 0.96 -0.18 1.15 -0.42

Brezilya %4.9 0.03 -0.01 0.17 0.38 -0.56

Güney Afrika %4.5 -0.02 -0.16 0.09 0.74 -0.35

Endonezya %3.9 0.01 -0.11 0.00 0.67 -0.43

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.56 -%0.2 -%2.3 -%10.6 %10.2 -%11.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.7 -%0.7 -%2.2 -%12.4 %7.2 -%11.2

Altın - USD / oz 1247.2 -%0.2 %1.6 -%0.2 -%6.8 %8.3

Gümüş - USD / t oz. 17.563 %0.1 %1.5 -%3.1 -%11.0 %9.8

Commodity Bureau Index 433.99 -%0.1 %0.0 %0.5 %7.6 %2.6

* 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. 

 


