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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne hafif alıcılı başlayan ancak ardından satışların yoğunlaştığı 

BİST-100 endeksi günü %0,2 değer kaybıyla 97.365 seviyesinden 

kapadı. Banka hisselerindeki hafif satıcılı değer öne çıktı.  

Bugün yurtiçinde haber ve veri akışının oldukça zayıf olduğu 

görülüyor. Ancak özellikle ABD tarafında gelecek olan Mayıs ayı 

tarım dışı istihdam verileri günün belirleyici verisi olacak. Dün 

beklentilere göre yüksek gerçekleşme gösteren ADP istihdam ve ISM 

İmalat endeksi verileri Dolar endeksinde 97,3’lere doğru bir 

tırmanmayı beraberinde getirmişti. Söz konusu yükselişin devamının 

gelip gelmeyeceği noktasında tarım dışı istihdam verileri önemli 

olacak.  

TL tarafında güne yatay bir başlangıç yapıldığı görülüyor. Avrupa 

borsalarında pozitif bir açılış bekleniyor. ABD tarafında ise vadelilerin 

yukarıda olduğu görülüyor. Bu çerçevede BİST tarafında açılışın 

olumlu olmasını bekliyoruz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 97.853, 98.340 ve 98.803 

dirençlerini ve 96.902, 96.439 ve 95.952 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

 PMI verileri 2017 için iyimser görünüm çizmeye devam ediyor.   

 İTO Mayıs verilerine göre İstanbul TÜFE artışı aylık %0,31 oldu.  

 Bono ve hisse piyasasında yabancı girişi devam etti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Ege Seramik - Bugün pay başına brüt 0,0743 TL nakit kar payı 

dağıtımı gerçekleştirecek. 

 Türk Telekom - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyi 

kazandı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Haziran - Gümrük ve Tic. Bakanlığı Mayıs geçici dış ticaret verileri

5 Haziran - Mayıs TÜFE verileri

6 Haziran - Mayıs Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri

                   Mayıs Reel Efektif Kur Endeksi

8 Haziran - Nisan Sanayi Üretim Endeksi

                   Mayı Hazine Nakit Bütçe verileri

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                   TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 97,366 -%0.2 -%0.4

BIST-30 119,560 -%0.2 -%0.5

Banka 164,417 -%0.6 -%1.6

Sanayi 103,404 %0.3 -%0.6

Hizmet 62,692 %0.2 %1.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.97 11.94

2 yıllık bono faizi 11.04 11.09 11.19

10 yıllık bono faizi 10.45 10.55 10.59

Kur

USD/TL 3.53 -%0.8 -%0.5

EUR/TL 3.97 -%0.7 %2.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.75 -%0.8 %0.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 207 206 201

Ortalama işlem hacmi * 1.87 1.75 1.66

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %23.1 %18.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.6 %14.1

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 

PMI verileri 2017 için iyimser görünüm çizmeye devam ediyor   

 İSO/Markit PMI Mayıs ayında 53,5 olarak gerçekleşti ve 2013 yılından bu yana en yüksek 

seviyesine çıkmış oldu. Verinin 3 aylık hareketli ortalaması 52,5’e çıkarak yükseliş trendini 

pekiştirdi ve ekonomik aktivitedeki iyileşmenin altını çizdi. Mayıs ayı verisinin, uzun 

dönem ortalaması (2008 – 2017) olan 50,2 seviyesinin de üzerinde oluştuğu görülüyor. 

PMI verisi Mart ayından bu yana 50 eşik değerinin üzerinde oluşuyor.   

 Markit/ISO PMI verisi üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki önemli iyileşmenin 

altını çiziyor.  

 Yılbaşından bu yana açıklanan veri ve öncü göstergeler 2017 büyümesinin 

yılbaşındaki tahminleri aşabileceğini söylüyor. Beklentilerin üzerinde performans 

kaydeden özel tüketim büyümesinin etkisi ile birlikte 2017 yılsonu GSYİH 

Büyüme Oranı beklentimizi %3’ten %3,8’e yükseltmiş bulunuyoruz.  

 1Ç17 GSYİH büyüme oranının ise (12 Haziran’da açıklanacak) %3,5-%4 aralığında 

gelebileceğini düşünüyoruz. 

İTO Mayıs verilerine göre İstanbul TÜFE artışı aylık %0,31 oldu 

İTO Mayıs ayı rakamlarına göre İstanbul TÜFE artışı aylık %0,31 oranında gerçekleşti. 

Buna göre Mayıs ayında İstanbul gıda fiyatları %0,74 oranında azalış kaydetti. Söz 

konusu düşüş 1996-2016 yılları arasındaki Mayıs ayı ortalamasına yakın bir yeri işaret 

ediyor. Ancak gerek 2015 herek 2016 Mayıs ayında gıda fiyatlarında sırasıyla %1,5 ve 

%1,82 oranlarında daha güçlü düşüşler yaşanmıştı.   

Pazartesi günü Türkiye saatiyle 10:00’da açıklanacak olan Mayıs ayı TÜFE artışının %0,32 

olmasını bekliyoruz. Tahminimiz Reuters anketine göre %0,35 medyan beklentisine yakın 

bir yeri işaret ediyor. Beklentimiz doğrultusunda gelebilecek Mayıs verisi, 12 aylık TÜFE 

artışını %11,87’den %11,58’ye taşıyacaktır. 

Yıllık enflasyonun Haziran ve Temmuz aylarında da özellikle baz yılı etkisi nedeniyle bir 

miktar daha düşüş göstermesini bekliyoruz. Yılsonu enflasyon beklentimizi %9,7 olarak 

koruyoruz. 

Bono ve hisse piyasasına yabancı girişi devam etti 

18 – 26 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta görülen 14 milyon 

dolarlık zayıf girişin ardından, 134 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı. Böylece, 

yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 1,527 milyar 

dolardan 1,661 milyar dolara hafif bir yükseliş kaydetti.    

 Söz konusu haftada yabancı yatırımcılar tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç) 

net 85 dolarlık alım yaptı ve böylelikle yılbaşından bu yana bono piyasasında 

yaşanan giriş 2,10 milyar dolardan 2,18 milyar dolara yükseldi. 

 Eurobond piyasasında söz konusu hafta içerisinde 892 milyon dolarlık önemli bir 

giriş yaşandı. 

Yılbaşından bu yana 

açıklanan veri ve öncü 

göstergeler 2017 büyümesinin 

yılbaşındaki tahminleri 

aşabileceğini söylüyor. 

Pazartesi günü Türkiye 

saatiyle 10:00’da 

açıklanacak olan Mayıs ayı 

TÜFE artışının %0,32 

olmasını bekliyoruz. 

Yılbaşından bu yana hisse 

senedinde görülen toplam 

yabancı girişi 1,527 milyar 

dolardan 1,661 milyar 

dolara, bono piyasasında 

yaşanan giriş ise 2,10 

milyar dolardan 2,18 

milyar dolara yükseldi.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Ege Seramik – Bugün pay başına brüt 0,0743 TL nakit kar payı dağıtımı gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %1,8’dir. 

Türk Telekom - Bağlı ortaklığı Avea ve Vodafone’un, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mobil 

haberleşme altyapısı olmayan (1.472 adet yerleşim yerine) 3 yıllık bir proje süresinde 

mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesi ihalesinde en düşük teklifi (1.587 

milyon TL) vererek ihaleyi kazandığını açıkladı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne hafif alıcılı başlayan ancak ardından satışların yoğunlaştığı BİST-100 endeksi 

günü %0,2 değer kaybıyla 97.365 seviyesinden kapadı. Banka hisselerindeki hafif satıcılı 

değer öne çıktı.  

Bugün yurtiçinde haber ve veri akışının oldukça zayıf olduğu görülüyor. Ancak özellikle 

ABD tarafında gelecek olan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri günün belirleyici verisi 

olacak. Dün beklentilere göre yüksek gerçekleşme gösteren ADP istihdam ve ISM İmalat 

endeksi verileri Dolar endeksinde 97,3’lere doğru bir tırmanmayı beraberinde getirmişti. 

Söz konusu yükselişin devamının gelip gelmeyeceği noktasında tarım dışı istihdam 

verileri önemli olacak.  

TL tarafında güne yatay bir başlangıç yapıldığı görülüyor. Avrupa borsalarında pozitif bir 

açılış bekleniyor. ABD tarafında ise vadelilerin yukarıda olduğu görülüyor. Bu çerçevede 

BİST tarafında açılışın olumlu olmasını bekliyoruz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 97.853, 98.340 ve 98.803 dirençlerini ve 96.902, 96.439 

ve 95.952 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

TRY al - ZAR sat ikili işleminin piyasadaki etkisini yitirmesi ile birlikte dün sabah 

saatlerinde Türk lirası değer kaybederken, Güney Afrika randının sert bir şekilde değer 

kazandığı görüldü. Ayrıca, petrol fiyatlarının da bir önceki günün kazançlarını tamamen 

geri vermesi ve Brent petrolün 50.5 seviyesi altına gerilemesi ile birlikte gelişmekte olan 

ülke para birimleri üzerinde satış baskısı oluştu ve USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde 

3,45 seviyesi üzerine yükseldi. Bu sabah saatleri itibariyle Türk lirasının dünkü kayıplarının 

bir kısmını telafi ettiğini ve kurun 3,53 seviyesinin hemen altında hareket ettiğini 

görüyoruz. Dün ABD’den gelen ADP ve ISM İmalat Endeksi verilerinin beklentilerin 

üzerinde performans sergilemelerine ve dolar endeksinin 97,3 seviyesine doğru yükselişe 

geçmesine rağmen Türk lirasının güçlü bir duruş sergilediği görülüyor. Bu noktada, kısa 

vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işret ettiği USDTRY paritesinde sabah saatlerinde 

3,53 üzerine doğru bir yükseliş hareketinin görülebileceğini ve kurun bu seviye üzerinde 

tutunmaya çalışabileceğini düşünüyoruz. Gün içi gidişat açısından ise ABD’den gelecek 

olan istihdam verileri önemli olacak. İstihdam verilerinin beklentiler dahilinde bir 

performans sergilemesi durumunda piyasadaki faiz artırım beklentileri beslenebilir ve 

dolar endeksindeki yükseliş hareketinin hız kazandığı görülebilir. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5272 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5296 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5430, 3,5191 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün ABD cephesinden gelen olumlu verilerin ardından kısmi satış baskılarına maruz 

kalan EURUSD paritesi, 1,1207 desteğine kadar geri çekildi. ABD’de ISM İmalat Endeksi 

verisi Mayıs ayında 54,8’den 54,9’a çıkarak Mart ayından bu yana ilk yükselişini kaydetti. 

ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi ise Mayıs ayında beklentilerin 

oldukça üzerinde gelerek 253K olarak gerçekleşti. Beklenti 180.000 idi. Olumlu ABD 

verilerinin ardından dolar endeksi 97,3 seviyesine doğru yükselirken, EURUSD paritesi ise 

1,1250 seviyesi üzerinden düşüşe geçti. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından ise 

ABD’den gelecek olan istihdam verileri önemli olacak. İstihdam verilerinin beklentiler 

dahilinde bir performans sergilemesi durumunda piyasadaki faiz artırım beklentileri 

beslenebilir ve dolar endeksindeki yükseliş hareketinin hız kazandığı ve EURUSD 

paritesinin 1,12 seviyesi altına sarktığı görülebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1218 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 

Olumlu ABD verilerinin ardından kısmi satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları, 1260 

seviyesine kadar gerilemiş durumda. Dün ABD’den gelen ISM İmalat Endeksi verisi Mayıs 

ayında 54,8’den 54,9’a çıkarak Mart ayından bu yana ilk yükselişini kaydetti. ADP Özel 

Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi ise Mayıs ayında beklentilerin oldukça 

üzerinde gelerek 253K olarak gerçekleşti. Beklenti 180.000 idi. Olumlu ABD verilerinin 

ardından dolar endeksi 97,3 seviyesine doğru yükselirken, altın fiyatları da 1260 

seviyesine doğru geri çekildi. Altında gün içi gidişat açısından ABD’den gelecek olan 

istihdam verileri belirleyici olacak. Önümüzdeki dönemde ise, yaklaşan İngiltere erken 

seçimleri, gerileyen petrol fiyatları ve FOMC’den faiz artırım beklentileri ile birlikte küresel 

irk iştahının zayıf seyredebileceğini düşünüyoruz. Bu da, güvenli liman talebinde ve altın 

fiyatlarında artışa neden olabilir. Ancak bu noktada 1250 seviyesinin önemli bir eşik 

olduğunu belirtmek gerekiyor. Altının 1250 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda 

dolar endeksindeki yükselişin güvenli liman talebine baskın geldiği anlamı çıkarılabilir ve 

altındaki satış hızlanabilir. Dolayısı ile yatırımcılarımıza kısa vadede altının 1250 seviyesi 

üzerindeki seyrini yakından izlemelerini öneriyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1260,39 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 1262 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1262 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1265,28, 1255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1250. 

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 2,430 %0.8 %1.1 %1.6 %10.9 %8.5

DAX 12,665 %0.4 %0.3 %1.3 %20.5 %10.3

FTSE 7,544 %0.3 %0.4 %4.1 %12.1 %5.6

Nikkei 19,860 %1.8 %2.7 %3.9 %9.7 %5.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,366 -%0.2 -%0.4 %3.2 %32.7 %24.6

Çin 3,103 -%0.3 %1.0 -%1.6 -%4.6 -%0.3

Hindistan 31,138 %0.4 %0.8 %4.5 %19.2 %17.4

Endonezya 5,738 %0.0 %0.6 %0.9 %10.3 %8.3

Rusya 1,870 -%1.6 -%4.0 -%7.8 -%12.2 -%16.3

Brezilya 62,289 -%0.7 -%1.5 -%6.6 %3.3 %3.4

Meksika 49,102 %0.6 -%0.6 -%1.0 %10.2 %7.6

Güney Afrika 52,841 -%1.3 -%2.2 -%2.0 %7.3 %4.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%5.0 -%1.0 -%2.2 -%29.7 -%29.6

EM VIX 16 -%4.5 %4.2 %10.1 -%28.9 -%27.0

MOVE 54 %0.1 -%0.6 -%9.1 -%37.7 -%24.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5245 -%0.1 -%1.2 -%0.8 %0.6 %0.0

Brezilya 3.2506 %0.7 -%0.7 a.d. -%6.2 %0.0

Güney Afrika 12.8941 -%1.7 -%0.3 -%3.9 -%8.6 -%6.2

Çin 6.8083 -%0.1 -%0.9 a.d. -%1.1 -%2.0

Hindistan 64.4775 -%0.1 -%0.2 a.d. -%5.7 -%5.1

Endonezya 13323 %0.0 %0.1 a.d. -%1.7 -%1.1

CDS *

Türkiye 196.1 -1.4 -0.8 -11.8 -62.7 -0.5

Brezilya 235.7 -0.8 -4.0 23.5 -96.7 84.8

Güney Afrika 187.9 -3.3 6.7 a.d. a.d. a.d.

Endonezya 122.6 -2.2 0.6 -2.1 -44.1 36.7

Rusya 150.5 -2.9 5.9 -6.1 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.4 0.0 0.7 a.d. -0.9 -1.0

Brezilya %10.8 0.1 -0.1 a.d. -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.5 -0.1 0.0 a.d. -0.6 -0.4

Hindistan %6.6 0.0 0.0 a.d. 0.4 0.1

Endonezya %7.0 0.0 0.0 a.d. -1.2 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 0.00 0.55 a.d. -0.93 -0.83

Brezilya %4.8 0.00 -0.07 0.12 -0.79 -0.70

Güney Afrika %4.4 0.00 -0.18 -0.25 -0.52 -0.45

Endonezya %3.7 -0.01 -0.04 a.d. -0.36 -0.61

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.63 %0.6 -%1.6 -%1.7 -%6.1 -%10.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.36 %0.1 -%1.1 -%1.0 -%5.3 -%10.0

Altın - USD / oz 1267 -%0.4 %0.8 %0.9 %8.6 %10.0

Gümüş - USD / t oz. 17.281 -%0.7 %0.8 %3.0 %5.2 %8.1

Commodity Bureau Index 434.39 %0.0 %0.0 %1.7 %3.2 %2.7

* 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. 

 


