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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Türk lirasındaki değer kaybı ve uzun vadeli faizlerdeki hafif 

yükselişe bağlı olarak günü %1,28 değer kaybı ile 83.128 

seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde, satışların banka ve 

hizmet endekslerinde yoğunluk kazandığını görüyoruz. 

Dün özellikle sabah saatlerinde O/N borç verme faizinden önemli bir 

fonlama yaparak, Geç Likidite Penceresinden kullanıma dair soru 

işareti yaratmasının (ki gün sonunda bankalar söz konusu kanalı 

kullanmadılar) US$/TL’yi 3,80 üzerine attığı görüldü. Diğer taraftan 

özellikle ABD tahvillerindeki satış baskının arması, Türk tahvilleri 

üzerinde baskı nedeni olurken, hisse senedi piyasası üzerinde de 

olumsuz etki yarattı. Bugün sabah kotasyonların TL’nin değer 

kazanımı dikkat çekiyor. En önemli nedeni olarak TCMB’nin BİST’ten 

fonlamasını 31 milyar TL gerçekleştirdiğini açıklaması, dolayısıyla 

bugün haftalık repo ihalesi açmaması durumunda geç likidite 

penceresinden fonlamanın yapılması ihtiyacının artmasını ifade 

ediyor.  

Küresel hisse senedi ve döviz piyasalarında olumlu bir seyir 

olduğunu gözlemekle beraber bu durumun Türk varlıklara 

yansımadığını görüyoruz. Önceki günlerde olduğu gibi yatırımcıların 

ana odak noktasının TCMB’nin likidite yönetimi konusunda atacağı 

adımlar (repo ihalesinin açılıp açılmayacağı, swap ihalesindeki TL faizi 

ve Geç likidite penceresinden ne kadar fonlama yapılacağı gibi)  

olacağını düşünüyoruz. Söz konusu adımlara göre TL ‘nin seyrinin 

belirleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca, yarın akşam açıklanması 

beklenen Fitch Rating’in ülke notu kararı ile ilgili beklentilerin de 

piyasada fiyatlanacağını düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da 

satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

84.000, 84.873 ve 85.467 dirençlerini ve 82.534, 81.939 ve 81.067 

desteklerini takip ediyor olacağız.  

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TÜİK yeni enflasyon sepeti ağırlıklarını paylaştı.  

 Ekonomik aktivite öncü göstergeleri 2017 yılına zayıf başladı.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Coca-Cola İçecek: Bloomberg haberine göre Pakistan’da 200 

milyon dolarlık yeni yatırım planlıyor. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Ocak - Fitch Ratings'in Türkiye gözden geçirmesi

1 Şubat - Ocak İSO/Markit PMI verileri

                TİM Ocak ihracat verileri

                Ocak İTO enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 83,128 -%1.3 %0.4

BIST-30 101,486 -%1.4 %0.6

Banka 134,071 -%1.7 -%1.2

Sanayi 90,957 -%0.9 %1.0

Hizmet 53,859 -%1.4 %2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 8.50 8.50

AOFM 9.25 9.12 9.06

2 yıllık bono faizi 11.36 11.27 11.37

10 yıllık bono faizi 11.34 11.10 11.37

Kur

USD/TL 3.80 %0.7 %8.4

EUR/TL 4.08 %1.2 %11.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.94 %0.9 %9.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 167 168 163

Ortalama işlem hacmi * 1.43 1.40 1.15

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.4x 7.2x

PD/DD 1.14x 1.02x 0.92x

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

FD/FAVÖK 8.3x 7.3x 6.5x

Kar büyümesi %16.8 %14.2 %16.0

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
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

TÜİK yeni enflasyon sepeti ağırlıklarını paylaştı  

TÜİK dün bilgilendirme toplantısı çerçevesinde 2017 TÜFE’de kullanılacak revize 

ağırlıkları açıkladı. (Aşağıdaki tablo) Buna ek olarak TÜİK mevsimsel ürünler için ağırlık 

sistemini değiştirdi. Buna göre tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı Ocak 

ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık 

yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün 

aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yönetiminin kullanılmaya başlanacağı 

belirtildi. 

 Söz konusu ağırlık sistemi değişikliği, özellikle gıda fiyat değişimlerindeki 

oynaklığın önlenmesi ve dolayısıyla manşet enflasyon üzerindeki etkisinin 

azaltılması açısından olumlu bir faktör olarak ortaya çıkıyor. 

 Diğer taraftan, sepet ağırlıklandırmasına bakıldığında özellikle ulaştırma 

sektörü ağırlığında daha belirgin bir artışın öne çıktığı görülüyor. Bu artış petrol 

fiyatları ve döviz kuru geçişkenliği etkisinin enflasyon üzerinde daha etkili 

olabileceği unsurunun da altını çiziyor.  

 

Enflasyon Sepeti Ağırlıklıları (%) 
  2016 2017 

Gıda 23.68 21.77 

Alkollü içecekler 4.98 5.87 

Giyim 7.43 7.33 

Konut 15.93 14.85 

Ev Eşyası 8.02 7.72 

Sağlık 2.66 2.63 

Ulaşım 14.31 16.32 

İletişim 4.42 4.12 

Eğlence 3.81 3.62 

Eğitim 2.56 2.69 

Lokanta 7.47 8.05 

Diğer 4.73 5.04 

Kaynak: TÜİK, Tacirler Yatırım 

 

 

Ekonomik aktivite öncü göstergeleri 2017 yılına zayıf başladı 

Ocak ayı reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında gerilerken, 

mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE daha sert bir geri çekilme ile %3 düştü. 

Arındırılmış verilerin alt kalemlerine bakıldığında toplam sipariş miktarı (-%6), üretimi 

hacmi (-%6,6), toplam istihdam (-%6,6) gibi kalemlerdeki düşüş dikkat çekiciydi. Alt 

kalemlerde ilişkin olumlu bir faktör ise ihracat sipariş miktarında gelecek 3 ay için 

beklentilerde %6,6 oranındaki yükseliş oldu.  

 Buna ek olarak Ocak KKO %75,5 olarak gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden 

arındırılmış KKO %75,3’den %74,3’e geriledi. KKO’daki söz konusu gerileme 

çıktı açığı tarafında enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkileri ifade eden bir diğer 

unsur olarak karşımıza çıkıyor.  

 

 

 

TÜİK mevsimsel ürünler için 

ağırlık sistemini değiştirdi.   

Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış RKGE daha sert 

bir geri çekilme ile %3 düştü.   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Coca-Cola İçecek - Bloomberg haberine göre Coca-Cola İçecek Pakistan’da 200 milyon 

dolarlık yeni yatırım planlıyor. Modelimizde Pakistan’da 2017’den itibaren yeni kapasite 

yatırımı öngörmüştük. Değerlememiz açısından haber nötr.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Türk lirasındaki değer kaybı ve uzun vadeli faizlerdeki hafif yükselişe bağlı 

olarak günü %1,28 değer kaybı ile 83.128 seviyesinden kapatan BİST-100 

endeksinde, satışların banka ve hizmet endekslerinde yoğunluk kazandığını 

görüyoruz. 

Dün özellikle sabah saatlerinde O/N borç verme faizinden önemli bir fonlama 

yaparak, Geç Likidite Penceresinden kullanıma dair soru işareti yaratmasının (ki gün 

sonunda bankalar söz konusu kanalı kullanmadılar) US$/TL’yi 3,80 üzerine attığı 

görüldü. Diğer taraftan özellikle ABD tahvillerindeki satış baskının arması, Türk 

tahvilleri üzerinde baskı nedeni olurken, hisse senedi piyasası üzerinde de olumsuz 

etki yarattı. Bugün sabah kotasyonların TL’nin değer kazanımı dikkat çekiyor. En 

önemli nedeni olarak TCMB’nin BİST’ten fonlamasını 31 milyar TL gerçekleştirdiğini 

açıklaması, dolayısıyla bugün haftalık repo ihalesi açmaması durumunda geç 

likidite penceresinden fonlamanın yapılması ihtiyacının artmasını ifade ediyor.  

Küresel hisse senedi ve döviz piyasalarında olumlu bir seyir olduğunu gözlemekle 

beraber bu durumun Türk varlıklara yansımadığını görüyoruz. Önceki günlerde 

olduğu gibi yatırımcıların ana odak noktasının TCMB’nin likidite yönetimi 

konusunda atacağı adımlar (repo ihalesinin açılıp açılmayacağı, swap ihalesindeki 

TL faizi ve Geç likidite penceresinden ne kadar fonlama yapılacağı gibi)  olacağını 

düşünüyoruz. Söz konusu adımlara göre TL ‘nin seyrinin belirleneceğini 

düşünüyoruz. Ayrıca, yarın akşam açıklanması beklenen Fitch Rating’in ülke notu 

kararı ile ilgili beklentilerin de piyasada fiyatlanacağını düşünüyoruz. Bugün Borsa 

İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

84.000, 84.873 ve 85.467 dirençlerini ve 82.534, 81.939 ve 81.067 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

100 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar endeksine rağmen, TL varlıklardaki negatif 

ayrışmanın ve USDTRY paritesindeki yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. 

Bankalar dün Geç Likidite Penceres’inden kullanım gerçekleştirmediler. Böylelikle BİST 

para piyasası ve TCMB TL depoda toplamda 63 milyar TL kadar fonlama yapıldı. AOFM 

dün itibariyle %9,25’ çıkmış durumda. Yeni, bankaların maliyeti artmaya devam ediyor. 

Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından yarın Fitch’den gelecek olan değerlenme oldukça 

önemli  olacak. Yarın akşam açıklanması beklenen kararda piyasadaki genel beklenti bir 

not indirimine gidileceği yönünde. Burada önemli bir diğer nokta ise, dolar 

endeksindeki düşüş hareketinin devam edip etmeyeceği. ABD Başkanı Donald Trump’ın 

doların fazla değerli olduğuna yönelik ifadelerinden sonra dolar endeksi sert bir şekilde 

gerilemeye başladı ve endeks bugün itibariyle 100 seviyesinin altında işlem görüyor. 

Dolar endeksindeki gidişat açısından Trump’tan gelebilecek olan açıklamalar ve Fed’in 

toplantılarda sergileyeceği tutum oldukça önemli olacak. 1 Şubat’ta gerçekleşecek olan 

Fed toplantısında herhangi bir hamle gelmesi beklenmiyor. Ancak, dolar endeksinin 

kısa vadeli gidişatı açısından Fed cephesinden gelecek olan açıklamaların tonu önemli 

olacaktır. TCMB’den gelen faiz artırımı ve bankalar cephesindeki maliyetlerin yükseliyor 

olmasına rağmen 3,80 seviyesi üzerindeki seyrine devam eden USDTRY paritesinde, 

Fitch kararı öncesinde gergin bir bekleyiş oluğunu görüyoruz. TCMB kararı sonrasında 

bir miktar rahatlayan ve 3,73’lü seviyelere kadar inen kur, kayıplarının tamamını geri 

almış durumda. Kurda aşağı yönlü hareketlerde 3,70 seviyesinin önemli bir destek 

oluşturduğunu görüyoruz. Fitch’den olumlu bir değerlendirme gelmediği müddetçe 

3,70 seviyesinin altının görülmesi şu an için zor görünüyor. USDTRY paritesindeki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,8267 seviyesinden işlem görmekte 

olan kurda, yukarı yönlü hareketlerde 3,84256 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin 

üzerinde ise yükseliş hareketlerini sınırlayabilecek güçlü bir direnç seviyemiz 

bulunmuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,8255 ve 3,8155 destekleri önemli olacak.   

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki gerilemenin devam ediyor olması ile birlikte 1,07 üzerindeki seyrini 

koruyan EURUSD paritesinde, yükseliş hareketinin bir miktar ivme kaybetmiş olduğunu 

görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle Parabolic SAR sınırına denk gelen 1,0765 

direncinin hemen altında işlem gören EURUSD paritesinin, bu direnç seviyesini yukarı 

yönlü kırmakta başarısız olması durumunda yönünü aşağı çevirmesi ve satı fırsatları 

vermesi beklenebilir. Yatırımcılarımıza 1,0765 direnci yakınlarındaki seyri yakında takip 

etmelerini ve bu direncin kırılamaması durumunda oluşabilecek satış fırsatlarını 

değerlendirmelerini öneriyoruz. Paritedeki kısa – orta vadeli görünümü değerlendirecek 

olursak: Ekim ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını yukarı yönlü kırması 

sonrasında mevcut yükseliş hareketini başlatan paritede, yükseliş hareketi açısından 

hedef bölgemiz 1,07 – 1,08 bandıydı. Bu hedefe ulaşan ve 1,07 – 1,08 bandına girmiş 

olan EURUSD paritesinde, yükseliş hareketinin yavaş yavaş güç kaybetmeye başlaması 

ve mevut yükselişin kısa – orta vadede satış fırsatı vermesi beklenebilir. EURUSD 

grafiğine baktığımızda paritenin 1,0750 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0720 – 

1,0765 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0765 direncinin 

yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0786, 1,0720 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0680. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Küresel hisse senetlerindeki yükseliş hareketinin risk iştahını artırması ile birlikte 

gerileyen altın fiyatları, dün sabahki bültenimizde öngördüğümüz üzere düşüş 

hareketini devam ettirdi ve 1200 seviyesi altına indi. 1200 civarında bir süre destek 

bulmaya çalışan altın fiyatları, bu seviye üzerinde tutunmayı başaramayarak düşüş 

hareketine devam etti ve 1193,30 seviyesine kadar inerek yaklaşık son 2 haftanın dip 

seviyesini test etti. Sabah bültenlerimizde, altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin geçici 

temellere dayandığını ve bu yükseliş hareketinin kısa vadede satış fırsatı olarak sınırlı 

kalabileceğini sık sık belirtmiştik. Piyasa artan risk iştahı ile birlikte 1220 direncinin 

aşılamaması sonrasında beklediğimiz düşüş hareketini gerçekleştiren altın fiyatları, bu 

sabah saatlerinde 1200 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Küresel hisse senetleri ve 

tahvil faizlerindeki yükselişin devam ediyor olması, piyasalardaki risk iştahının 

yükselmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Bu durumda altın fiyatlarının satıcılı seyrine 

bugün içerisinde de devam etmesi beklenebilir. Düşüş hareketi, 20 günlük hareketli 

ortalamaya denk gelen 1192 – 1194 bandına doğru devam edebilir. Grafiğe 

baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1198,37 seviyesinden işlem gördüğünü ve 

1195 - 1200 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1200 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1207,02, 1195 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1190,62. 

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 2,280 %0.7 %0.5 %0.7 %5.1 %1.8

DAX 11,595 %0.4 %0.5 %1.3 %13.7 %1.0

FTSE 7,150 %0.0 -%1.0 %1.2 %6.6 %0.1

Nikkei 18,788 %1.1 %0.5 -%2.2 %14.3 -%0.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 84,208 %1.4 %2.2 %9.4 %13.5 %7.8

Çin 3,143 %0.2 %1.2 %1.3 %4.4 %1.5

Hindistan 27,376 %0.4 %0.8 %5.6 -%2.2 %3.2

Endonezya 5,292 %0.2 %0.1 %5.5 %1.6 %0.1

Rusya 2,175 %1.3 -%0.2 %0.1 %12.6 -%2.6

Brezilya 65,840 %0.1 %2.3 %13.6 %15.8 %9.3

Meksika 48,150 %2.2 %4.7 %6.6 %2.2 %5.5

Güney Afrika 53,342 %0.6 %1.0 %8.0 %0.1 %5.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%5.9 -%6.7 a.d. -%14.0 -%39.2

EM VIX 17 -%1.8 -%6.9 a.d. -%19.2 -%24.1

MOVE 76 %0.0 %2.2 a.d. %9.9 %11.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7833 %0.7 %0.6 %7.7 %24.6 %29.7

Brezilya 3.1708 %0.2 -%1.3 -%3.3 -%3.6 -%20.0

Güney Afrika 13.3845 -%0.8 -%0.6 -%4.5 -%6.8 -%13.5

Çin 6.859 %0.1 %0.2 -%1.3 %2.7 %5.6

Hindistan 68.145 -%0.1 %0.3 %0.6 %1.2 %3.0

Endonezya 13331 -%0.2 -%0.2 a.d. %1.5 -%3.3

CDS *

Türkiye 271.1 -4.0 -9.7 17.0 -27.7 14.7

Brezilya 253.7 1.3 2.4 -32.0 -30.3 -10.5

Güney Afrika 205.7 -1.8 -0.4 a.d. -4.4 27.2

Endonezya 150.5 -0.3 -2.0 a.d. -10.4 15.6

Rusya 182.0 -0.4 0.1 a.d. -5.9 42.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 -0.1 1.3 -0.2 1.2 0.4

Brezilya %10.8 0.0 -0.2 -0.6 -1.1 -5.7

Güney Afrika %8.7 -0.1 0.0 a.d. -0.1 -1.1

Hindistan %6.4 0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1.3

Endonezya %7.5 0.0 0.0 a.d. 0.3 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.03 1.27 a.d. 1.17 0.71

Brezilya %5.2 0.09 0.32 a.d. 0.41 -1.98

Güney Afrika %4.6 0.00 0.09 -0.26 0.67 -0.88

Endonezya %4.0 -0.01 0.03 a.d. 0.64 -0.72

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.44 %0.4 -%0.1 a.d. %24.0 %48.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.18 %0.8 %1.3 a.d. %23.3 %43.6

Altın - USD / oz 1210.8 -%0.4 -%0.2 a.d. -%8.2 %14.2

Gümüş - USD / t oz. 17.185 %0.0 %0.2 a.d. -%12.4 %24.5

Commodity Bureau Index 433.15 %0.1 %0.2 a.d. %5.7 %15.6

* 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. 

 


