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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü kayda 

değer bir değişim göstermeyerek 83.827 seviyesinden kapattı.  

Bugün Fitch Ratings’in Cuma günü yaptığı ülke notu indirimini ve 

S&P’nin ülke notu görünümünü durağandan negatife almasının 

etkilerini piyasalara yansımalarını görüyor olacağız. Ancak özellikle 

Fitch kararının piyasalar tarafında beklenilmesi dolayısıyla bir süredir 

belirttiğimiz gibi daha sınırlı bir etkisinin olmasını bekleriz. Diğer 

taraftan, önceki günlerde olduğu gibi yatırımcıların 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) olmasını 

bekliyoruz. Geçen hafta Cuma itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin %10,26’ya çıktığını gördük. TCMB’nin adımlarının bugün 

de TL‘nin seyri üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.   

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

TL’deki gidişat ise piyasa üzerinde etkili olacak en önemli 

faktörlerden biri olmaya devam edecek. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 84.211, 84.594 ve 84.978 dirençlerini ve 83.443, 83.058 

ve 82.675 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Fitch Türkiye’nin kredi notunu BB+ ile spekülatif seviyeye indirdi. 

 S&P’nin Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağan”dan  

“negatife” çekti.  

 TCMB 2017 yılı için PPK toplantıları ve rapor takvimini paylaştı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bankacılık Sektörü - BDDK, Aralık ayı bankacılık verilerini 

açıklayacak. 

 İş GYO: 4. Çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Zorlu Enerji: %166,7 oranındaki bedelli sermaye artışı ile 

ödenmiş sermayesini 750 milyon TL’den 2 milyar TL’ye çıkartıyor. 

 Haftalık ikili işlem monitörü güncellendi. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Ocak - PPK toplantı tutanakları

31 Ocak - TCMB çeyrek dönemli Enflasyon Raporu açıklaması

1 Şubat - Ocak İSO/Markit PMI verileri

                TİM Ocak ihracat verileri

                Ocak İTO enflasyon verileri

3 Şubat - Ocak TÜFE verileri

4 Şubat - Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 83,827 %0.0 %0.9

BIST-30 102,563 %0.1 %1.2

Banka 136,283 %0.0 %0.4

Sanayi 91,548 %0.3 %1.4

Hizmet 53,895 -%0.4 %0.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 8.50 8.50

AOFM 10.27 9.93 9.12

2 yıllık bono faizi 11.37 11.44 11.34

10 yıllık bono faizi 11.29 11.32 11.26

Kur

USD/TL 3.88 %1.6 %10.4

EUR/TL 4.14 %1.8 %12.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.01 %1.7 %11.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 164 166 163

Ortalama işlem hacmi * 1.12 1.26 1.20

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.5x 7.2x

PD/DD 1.14x 1.03x 0.93x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.72x 0.64x

FD/FAVÖK 8.3x 7.3x 6.4x

Kar büyümesi %16.8 %14.3 %16.9

Özsermaye karlılığı %13.5 %13.1 %13.6

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 

Fitch Türkiye’nin kredi notunu BB+ ile spekülatif seviyeye indirdi   
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta Cuma günü Türkiye’nin ‘BBB-

’ ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirdi. 

Görünümü ise “durağan” olarak belirledi. Fitch, not indiriminde en etkili faktör olarak 

ortaya siyasi ve güvenlik gelişmelerinin, ekonomik performans ve kurumsal bağımsızlığı 

zayıflattığı yorumunu yaptı. Fitch bu çerçevede 2016-2018 yılları arasındaki ortalama 

büyümeyi %2,3 olarak tahmin ederken, 2010-2015 yıları arasında söz konusu büyüme 

ortalaması %7,1’lerdeydi.   

 Fitch kararı genel olarak beklentiler dahilindeydi. Dolayısıyla piyasa üzerindeki 

etkisinin daha sınırlı olması beklenir. 

Ancak asıl sürpriz olan gelişme S&P’nin Türkiye’nin kredi notu görünümünü 

durağan”dan  “negatife” çekmesi oldu. S&P görünüme ilişkin en son kararını 

geçtiğimiz Kasım ayında almıştı ve söz konusu karar ile görünümü “durağan” a 

çekmişti. Aradan 3 aylık bir süre geçmesi sonrasında kararı geri aldığı görülüyor. 

 Buna ek olarak S&P geçmiş Aralık ayı sonuna doğru 2017 yılı not takvimini 

belirlemiş ve Türkiye kredi notu gözden geçirmesinin 5 Mayıs ve 3 Kasım 

tarihlerinde yapılacağını belirtmişti. 

 S&P görünümünü düşürme kararı arkasında yatan neden olarak ise politika 

yapıcılarının enflasyonu sakinleştirmek ve kur volatilitesi düşürmek maksatlı 

politikalarının yetersiz kalması yorumunu belirtti.  

 S&P’nin görünğmü aşağı yönlüğ reize etmesi, özellikle diğer kredi derecelendirme 

kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri üzerinde baskı niteliği taşıyabilir. Mevcut 

durumda Moody’s ve Fitch, Türkiye’yi S&P’ye göre bir kademe daha yukarıda ve 

“durağan” görünümü ile değerlendirmekte. 

TCMB 2017 yılı için PPK toplantıları ve rapor takvimini paylaştı 

En son olarak yıl içerisinde PPK toplantı sayısını 12’den 8’e indiren düzenlemenin Resmi 

Gazete’de yayınlanması sonrasında TCMB yıllık takvimi açıklandı. Buna göre gelecek 

PPK toplantısı 16 Mart’ta gerçekleştirilecek.  

2017 Yılı Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi 

 

 
Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım 

Para Politikası 

Kurulu Toplantı 

Kararı

Para Politikası 

Kurulu Toplantı 

Özeti

Enflasyon Raporu
Finansal İstikrar 

Raporu

24 Ocak 2017 31 Ocak 2017 31 Ocak 2017

16 Mart 2017 23 Mart 2017

26 Nisan 2017 28 Nisan 2017 28 Nisan 2017

30 Mayıs 2017

15 Haziran 2017 22 Haziran 2017

27 Temmuz 2017 1 Ağustos 2017 1 Ağustos 2017

14 Eylül 2017 21 Eylül 2017

26 Ekim 2017 1 Kasım 2017 1 Kasım 2017

30 Kasım 2017

14 Aralık 2017 21 Aralık 2017

Fitch’in kredi notu 

düşürmesinin yanıısra, S&P 

sürpriz bir kararla 

Türkiye’nin kredi notu 

görünümünü durağan’dan 

negatife düşürdü.   

Gelecek PPK toplantısı 16 

Mart’ta gerçekleştirilecek.   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü - BDDK, Aralık ayı bankacılık verilerini açıklayacak. 

İş GYO – 4. çeyrekte 292 milyon TL net kar açıkladı (3Ç16: 22 milyon TL, 4Ç15: 359 

milyon TL). Çeyreksel bazda büyüyen net kar rakamı, Şirket’in yatırım amaçlı 

portföyünde bulunan gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden kaynaklanmıştır. 

Net satışlar yıllık bazda %127, çeyreksel bazda %58 artarak 96 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Artışta Şirket’in yatırım amaçlı potföyünden gerçekleşen 45 milyon TL’lik 

satışın etkisi olmuştur. İş GYO’nun kira gelirleri çeyreksel bazda %4 azalırken, 

gayrimenkul satışı gelirlerinden düşüş daha büyük olmuştur (4Ç16: 1,3 milyon TL, 3Ç16: 

10,8 milyon TL) 

Şirket’in net borcu ise 9A16’daki 912 milyon TL seviyesinden 927 milyon TL’ye ilerledi. 

İş GYO, Cuma günü kapanış fiyatı dikkate alındığında %63 net aktif değer (NAD) 

iskontosu ile işlem görmektedir. Geçtiğimiz bir yılda ortalama NAD iskontosu %54 

olmuştu. 

Zorlu Enerji - %166,7 oranındaki bedelli sermaye artışı ile ödenmiş sermayesini 750 

milyon TL’den 2 milyar TL’ye çıkartıyor. Sermaye artışından sağlanan fon OEDAŞ ve 

OEPSAŞ’ın satın alınmasında kullanılacak. 

Haftalık ikili işlem monitörünü güncellendi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü kayda değer bir değişim 

göstermeyerek 83.827 seviyesinden kapattı.  

Bugün Fitch Ratings’in Cuma günü yaptığı ülke notu indirimini ve S&P’nin ülke 

notu görünümünü durağandan negatife almasının etkilerini piyasalara 

yansımalarını görüyor olacağız. Ancak özellikle Fitch kararının piyasalar tarafında 

beklenilmesi dolayısıyla bir süredir belirttiğimiz gibi daha sınırlı bir etkisinin 

olmasını bekleriz. Diğer taraftan, önceki günlerde olduğu gibi yatırımcıların 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) olmasını bekliyoruz. Geçen hafta Cuma itibariyle 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %10,26’ya çıktığını gördük. TCMB’nin 

adımlarının bugün de TL‘nin seyri üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.   

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. TL’deki gidişat ise 

piyasa üzerinde etkili olacak en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 84.211, 84.594 ve 84.978 dirençlerini ve 83.443, 

83.058 ve 82.675 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Cuma günü, herkesin gözü kulağı Fitch'den gelecek olan değerlendirmedeyken, 

S&P'nin Fitch'den önce davranıp Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan 

negatife çekmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Kasım’da not görünümümüzü negatiften 

durağana çeken S&P, bu kararın üzerinden 3 ay sonra not görünümünü yeniden 

negatife indirerek Kasım ayındaki hamlesini geri almış oldu. S&P’nin hemen ardından 

ise Fitch’den beklenen değerlendirme geldi. Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz 

cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına indirdi ve not 

görünümünü durağanda bıraktı. Böylece kredi notu BBB-'den BB+'ya çekilmiş oldu. 

S&P ve Fitch’den gelen hamlelerin sonucunda Türk lirasının dolar karşısında hafif bir 

değer kaybı yaşadığını ve USDTRY paritesinin 3,8833 seviyesine kadar yükseldiğini 

gördük. Fitch’den gelen not indiriminin büyük ölçüde fiyatlanmış olması ve S&P’nin 

görünümü yeniden negatife çekmesinin piyasalar tarafından fazla fiyatlanmaması, kur 

üzerindeki yükseliş hareketinin baskılanmasına yardımcı oldu. Kurun bugün içerisinde 

satıcılı bir seyir izleyebileceğini düşünmekteyiz. Teknik göstergeler, kurun 3,8666 

direncinden yönünü aşağı çevirebileceğini ve 3,856 seviyesinin altına doğru düşüşe 

geçebileceğini işaret ediyor. Haftanın ilk işlem gününde kurun 3,86’lı seviyelerde 

hareket ettiğini ve not indirimi sonrasında beklentilerden daha sakin bir seyir izlediğini 

görüyoruz. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatlerinde 3,8626 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,8425 seviyesi 

destek, 3,8666 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,8425 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,8290, 3,8666 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,8976 olarak karşımıza çıkıyor. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta öngördüğümüz geri çekilmeyi gerçekleştirerek yatırımcılarımıza güzel 

satış fırsatları veren ve 1,0650’li seviyelere kadar gerileyen EURUSD paritesi, bu sabah 

saatleri itibariyle kayıplarının bir kısmını telafi etmiş ve yeniden 1,07 seviyesinin üzerine 

çıkmış durumda. Dolar endeksinin 100 seviyesinin altını test ettikten sonra yönünü 

yeniden yukarı çevirmiş oluğunu görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler de paritenin 

aşırı alım bölgesinde bulunduğunu işaret etmekte. Bu noktada, EURUSD paritesindeki 

mevcut yükseliş çabasının satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini ve paritenin yeniden 

1,07 seviyesi altına doğru gerileyebileceğini düşünmekteyiz. Teknik göstergelerin de 

düşüş hareketlerini desteklediği paritede gün içerisinde oluşabilecek satış fırsatlarının 

değerlendirilmesini öneriyoruz.  Bugün içerisinde öğle saatlerinde açıklanacak olan 

Avrupa Ocak Ayı Tüketici Güveni, Almanya Ocak Ayı Aylık TÜFE verisi yakından takip 

ediliyor olacak. Ayrıca ABD cephesinden gelecek olan tüketim verileri ve ABD Aralık Ayı 

Aylık Bekleyen Konut  Satışları verisi de paritedeki gün içi gidişat açısından önemli 

olacaktır. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0723 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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ocak 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta içerisinde beklediğimiz düşüş hareketini gerçekleştiren ve 1180,57 

seviyesine kadar gerileyen atlın fiyatları, daha sonrasında 1195 seviyesine doğru 

yükselerek ufak bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi. Ancak mevcut yükselişin altındaki 

düşüş trendini bozmadığına inanıyoruz. Küresel hisse senetleri ve tahvil faizlerindeki 

yükselişin devam ediyor olması, piyasalardaki risk iştahının yükselmeyi sürdürdüğünü 

gösteriyor.  Dolar endeksindeki yükseliş çabası ve piyasadaki risk iştahının halen daha 

yüksek seyrediyor olması, altın fiyatlarının yeniden 1190 seviyesi altında dönmesine 

neden olabilir. Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1193,18 

seviyesinden işlem gördüğünü ve 1190,62 - 1195 seviyeleri arasında hareket ettiğini 

görmekteyiz. 1195 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 

1200, 1190,62 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 

1185. 

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. 

 


