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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,63 değer 

artışıyla 87.394 seviyesinden kapattı. Bugün saat 10:00’da 

açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verisinin ve saat 16:30’da 

ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam raporu detaylarının 

yatırımcılar tarafında takip edilecek önemli veriler olduğunu 

düşünüyoruz. Enflasyon tarafında beklentilerin (%1,7) üzerinde bir 

gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu durumda piyasada 

sınırlı olumsuz etki görmemiz mümkün. 

Önceki günlerde olduğu gibi, TCMB’nin likidite yönetimi konusunda 

atacağı adımların önemli olmasını bekliyoruz. TCMB ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyetini %10 üzerinde tutmaya devam ediyor.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olabileceğini, 

açıklanacak verilerin ve Türk lirasındaki gidişatın piyasa üzerinde 

etkili olacak en önemli faktörler olacağını düşünüyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 87.773, 88.152 ve 88.629 dirençlerini ve 86.917, 

86.440 ve 86.061 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 20-27 Ocak haftasında tahvilde yabancı çıkışı yaşandı.  

 Ocak TÜFE rakamları bugün 10:00’da açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 İş Bankası – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tofaş – 2017 beklentilerini açıkladı. 

 Yapı Kredi Bankası - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Beyaz Eşya Sektörü - ÖTV’nin Nisan ayı sonuna kadar geçici 

olarak sıfırlandığına ilişkin bir haber yayımlandı. 

 Otomotiv Sektörü – ODD Ocak ayı verilerini açıkladı. 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Şubat - Ocak TÜFE verileri

6 Şubat - Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

7 Şubat - Ocak Hazine nakit bütçe verileri

8 Şubat - Aralık Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,394 %0.6 %4.3

BIST-30 107,207 %0.6 %4.7

Banka 147,141 %1.6 %8.0

Sanayi 94,333 %0.0 %3.4

Hizmet 54,683 %0.5 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.34 10.32 9.93

2 yıllık bono faizi 11.09 11.18 11.44

10 yıllık bono faizi 10.94 10.94 11.32

Kur

USD/TL 3.73 -%2.6 %5.7

EUR/TL 4.03 -%2.0 %8.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.88 -%2.3 %7.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 177 167 169

Ortalama işlem hacmi * 1.44 1.40 1.36

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.9x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.13x 1.08x 0.97x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.78x 0.70x

FD/FAVÖK 8.2x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %18.8 %11.6 %17.2

Özsermaye karlılığı %13.6 %13.1 %13.6

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 

20-27 Ocak haftasında tahvilde yabancı çıkışı yaşandı  

20 – 27 Ocak tarihleri arasında hisse senedi piyasasında toplam 32,7 milyon dolarlık 

sınırlı bir yabancı girişi yaşandı. Söz konusu haftalık giriş ile beraber Ocak ayında 

toplam yabancı girişi 537 milyon dolara ulaştı.  

 Tahvil cephesinde çıkışların yoğunlaştığı dikkat çekti. 20-27 Ocak haftası 

içerisinde repo işlemleri hariç toplamda 322,5 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. 

Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %18,3’e gerilerken 2012 

yılı başından beri en düşük seviyesini görmüş oldu.  

 Yurtiçinde PPK kararının yanısıra Fitch kararı beklentileri, global tarafta ise ABD 

Başkanı Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturması sonrasındaki konuşması 

piyasalar üzerinde en etkili maddeler oldu.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Ocak TÜFE rakamları bugün 10:00’da açıklanacak  

Ocak ayı İTO verileri mevcut aylık TÜFE artışı beklentimiz olan (%1,62) üzerinde yukarı 

yönlü risk olduğunu işaret etmişti. (Piyasa beklentisi %1,7) Buna göre İTO verileri alt 

kalemlerinde gıda harcamaları artışına bakıldığında %3 oranında yüksek bir artış dikkat 

çekiyor. 2004-2016 yılları arasında İTO ve TÜİK Ocak ayı gıda harcamaları artışlarında, 

TÜİK’in büyük oranda daha yukarıda bir gerçekleşme gösterdiği anlaşılıyor. Manşet 

İstanbul TÜFE verisi ise aylık %1,65 yükselişi işaret ederken, 1996-2016 Ocak ayı 

ortalama artışı olan %1,1’in üzerinde bir gerçekleşme gösterdi.    

 Bir önceki günkü çeyrek dönemli Enflasyon raporunda da TCMB’nin enflasyon 

tahmin patikası beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olabileceğini işaret 

ediyordu.  

 Bu çerçevede bugün 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE aylık artışının 

%2’lere kadar tırmanma ihtimalini görüyoruz.  

 Söz konusu aylık artış ise yıllık enflasyonu %8,7 seviyelerine kadar taşıyabilir. 

(2016 yılsonu enflasyon %8,55) 

 Ocak ayı enflasyon verilerinde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişin yanında 

kur geçişkenliğinin de önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. 

 Son iletişim notlarında TCMB kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin 

devam edebileceği öngörülmektedir. Kurum enflasyon tahmin patikamızda da 

Mayıs ayına kadar %11 seviyelerine kadar yükselme ihtimalini yüksek buluyoruz 

 

 

 

Yabancı yatırımcıların 

tahvil stoku içerisindeki 

payı ise %18,3’e gerilerken 

2012 yılı başından beri en 

düşük seviyesini görmüş 

oldu.   

Bugün aylık enflasyon artışı 

yıllık rakamı %8,7 

seviyelerine taşıyabilir.    

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_(Ocak_20-27)f36bd43c-6.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

İş Bankası - 4. çeyrekte 1.365 milyon TL net kar açıkladı. Tacirler Yatırım beklentisi 

1.378 milyon TL, piyasa beklentisi 1.206 milyon TL seviyesindeydi. Bu dönemde güçlü 

çekirdek bankacılık gelirleri yükselişi (çeyreksel: +%9, yıllık: +%22) ve kredi kalitesinde 

güçlü trendi gözlemledik. 

Tofaş – 2017’de yurtiçinde 870-880 bin adet hafif araç satışı yapmayı beklediğini 

açıkladı. Rakam, geçtiğimiz yıla göre %10-12 oranında daralmayı işaret ediyor. 

Daralmanın binek araç segmentinden kaynaklanacağı öngörülüyor. Şirket, bu yıl 150-

200 milyon Euro tutarında yatırım öngörüyor.  

Yapı Kredi Bankası – 4. çeyrekte 570 milyon TL net kar açıkladı. Tacirler Yatırım 

beklentisi 554 milyon TL, piyasa beklentisi 557 milyon TL seviyesindeydi. Çekirdek 

bankacılık gelirleri, düşen net faiz gelirleri dolayısıyla çeyreksel bazda %2 azaldı. Bu 

çeyrekte net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 35 baz puan %3,7 oldu. 

Beyaz Eşya Sektörü - Bugün resmi gazetede beyaz eşya ve mobilya üzerinde 

uygulanan ÖTV’nin Nisan ayı sonuna kadar geçici olarak sıfırlandığına ilişkin bir haber 

yayımlandı. (Beyaz eşyaya uygulanan ÖTV oranı %6,7) 

Maliye Bakanı Ağbal’ın, büyüme dinamiklerini desteklemek adına geçici nitelikte vergi 

kesintilerine gidilebileceğine yönelik açıklamaları bir süredir gündemimizdeydi. 

Bu uygulamanın tüketim üzerinde olumlu yönde etki etmesi beklenebilir. Bütçe 

üzerindeki maliyetinin de sınırlı olacağını düşünüyoruz, zira dayanıklı tüketim 

mallarından alınan ÖTV’nin toplam vergi üzerindeki ağırlığı %1. (ÖTV gelirlerindeki 

ağırlığı ise %4). Arçelik, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik ve Yataş olumlu 

etkilenmesini beklediğimizi şriketlerdir. 

Otomotiv Sektörü – ODD Ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre; 

Ford Otosan (TUT, Hedef Fiyat: 38 TL): Satış adedi, yıllık bazda %20 arttı. 

Doğuş Otomotiv (AL, Hedef Fiyat: 10,5 TL): Satışlar adedi, yıllık bazda %2 azaldı. 

Tofaş (TUT, Hedef Fiyat: 24 TL): Satış adedi, yıllık bazda %1 arttı. 

Ford Otosan, pazar payını 120 baz puan arttırarak %12,8’e çıkardı. Tofaş ve doğuş 

Otomotiv sırasıyla 80 ve 220 baz puan kayıp yaşadı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,63 değer artışıyla 87.394 

seviyesinden kapattı. Bugün saat 10:00’da açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon 

verisinin ve saat 16:30’da ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam raporu 

detaylarının yatırımcılar tarafında takip edilecek önemli veriler olduğunu 

düşünüyoruz. Enflasyon tarafında beklentilerin (%1,7) üzerinde bir gerçekleşme 

ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu durumda piyasada sınırlı olumsuz etki görmemiz 

mümkün. 

Önceki günlerde olduğu gibi, TCMB’nin likidite yönetimi konusunda atacağı 

adımların önemli olmasını bekliyoruz. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 

%10 üzerinde tutmaya devam ediyor.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olabileceğini, açıklanacak verilerin ve 

Türk lirasındaki gidişatın piyasa üzerinde etkili olacak en önemli faktörler olacağını 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 87.773, 88.152 ve 88.629 

dirençlerini ve 86.917, 86.440 ve 86.061 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dünkü bültenimizde kurdaki düşüşün hareketinin bir süre daha devam edebileceğini 

belirtmiştik. Beklediğimiz üzere düşüş hareketini dün de devam ettiren ve 3,7185 

seviyesine kadar gerileyen kur, bu sabah saatlerinde zayıf görünümünü koruyor. Bugün 

saat 10:00’da Türkiye Ocak Ayı TÜFE verisi açıklanacak. Aralık ayında aylık bazda %1,64 

olarak gerçekleşen verinin Ocak ayında %1,78 olması bekleniyor. Kurum beklentimiz 

aylık TÜFE’nin %2 civarında bir artış kaydetmesi yönünde. Aylık enflasyonda %2’lik bir 

artış yıllık enflasyonu %8,7’ye taşıyabilir. Daha önce %1,62 olarak açıkladığımız Ocak ayı 

aylık TÜFE beklentimizi, bu hafta içerisinde açıklanan TCMB Çeyreklik Enflasyon Raporu 

ve İTO verilerinin arından %2’ye revize etmiş bulunuyoruz. Enflasyonun beklentilerimiz 

doğrultusunda %2 civarında gelmesi durumunda kurlar üzerinde kısa vadeli bir 

hareketlilik oluşabileceğini, ancak söz konusu etkinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. 

Ancak, enflasyon dinamiklerindeki bozulma, sıkı para politikasının devamlılığına 

duyulan ihtiyacı artıracaktır.  Öğle saatlerinde ise gözler ABD cephesinde gelecek olan 

istihdam verilerine çevrilecek. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin 

180K civarında gelmesi bekleniyor. Ancak bugün yine aynı saatlerde açıklanacak olan 

Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin daha fazla önem arz ettiğini belirtebiliriz. Ortalama 

Saatlik Kazançlar verisinin, Aralık ayındaki %0,4’lük artış sonrasında Ocak ayında %0,3’e 

gerilemesi bekleniyor.  Bu sabah saatleri itibariyle 2,70 üzerindeki seyrini sürdürmekte 

olan USDTRY paritesinin, 2,65 – 2,70 bandının altına inmesi kısa vadede zor görünüyor. 

Kurun 2,70 seviyesi civarındaki seyir takip edilmeli. USDTRY paritesindeki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7360 seviyesinden işlem gören 

USDTRY paritesinde 3,7195 seviyesi destek, 3,7377 seviyesi ise direnç konumunda 

bulunuyor. 3,7195 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 

3,7055, 3,7377 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 

3,7526 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu 

görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Donald Trump’ın danışmanı Peter Navarro’nun euronun değerinin çok düşük olduğunu 

belirtmesinin ardından sert bir şekilde yükselişe geçen EURUSD paritesi, 1,0818 

direncini aşamaması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksinin 

yönünü yeniden yukarı çevirerek 100 sınırına kadar ulaşmış olması da EURUSD 

paritesinin 1,08 seviyesi üzerinde kalıcı olamamasının önemli nedenlerinden bir tanesi. 

Bugün öğle saatlerinde ABD cephesinden gelecek olan istihdam verileri, EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından önemli olacak. Paritedeki mevcut yükseliş 

hareketinin spekülatif gelişmeler sonucunda ortaya çıkmış olması, hareketin kalıcılığı 

açısından kafalarda soru işaret yaratıyor. Euro üzerindeki alım baskısının hafiflemesi ve 

dolar endeksinin kayıplarını telafi etmeye başlaması durumunda, EURUSD paritesindeki 

bu yükseliş satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 

1,0755 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 

1220 seviyesin üzerinde tutunamaması sonrasında sert satış baskılarına maruz kalan 

altın fiyatları, 1213 desteğine kadar inmiş durumda. Dolar endeksinin kayıplarının bir 

kısmını telafi etmesi ile birlikte yönünü aşağı çeviren altın fiyatlarında, bugün öğle 

saatlerinde ABD cephesinden gelecek olan istihdam verileri kısa vadeli gidişat açısından 

belirleyici olacak. Veri saatine kadar ise altının 80 saatlik hareketli ortalamasına denk 

gelen 1210 seviyesi üzerindeki seyrini yakından izliyor olacağız. Altının bu seviye 

üzerinde tutunabilmesi durumunda sabah saatlerinde yükseliş çabaları sergilemesi 

beklenebilir. Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1213,68 seviyesinden 

işlem gördüğünü ve 1213 – 1216,66 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 

1216,66 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1220, 

1213 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1207,02. 

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 2,281 %0.1 -%0.7 %1.0 %5.4 %1.9

DAX 11,628 -%0.3 -%1.9 %0.4 %14.3 %1.3

FTSE 7,141 %0.5 -%0.3 -%0.5 %7.6 %0.0

Nikkei 18,918 %0.0 -%2.8 -%1.0 %17.6 -%1.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,394 %0.6 %4.3 %14.1 %17.2 %11.8

Çin 3,159 -%0.5 %0.6 %0.9 %5.0 %1.3

Hindistan 28,227 -%0.2 %1.1 %5.8 %1.7 %5.8

Endonezya 5,354 %0.2 %0.9 %1.6 %0.2 %1.2

Rusya 2,218 -%0.6 -%2.1 -%3.0 %15.5 -%0.7

Brezilya 64,578 -%0.4 -%2.4 %4.5 %13.1 %7.2

Meksika 47,095 %0.2 -%1.1 %2.1 %0.5 %3.2

Güney Afrika 52,720 -%0.7 -%0.5 %3.3 %0.4 %4.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %1.0 %12.2 a.d. -%10.8 -%34.5

EM VIX 17 -%3.6 -%0.7 a.d. -%17.6 -%24.5

MOVE 70 -%1.3 -%6.4 a.d. %3.1 %3.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7372 -%0.9 -%2.9 %5.4 %24.9 %28.1

Brezilya 3.1214 -%0.2 -%1.7 -%5.0 -%4.2 -%21.3

Güney Afrika 13.3995 -%0.5 %0.3 -%2.4 -%4.3 -%13.4

Çin 6.884 %0.0 %0.2 -%0.9 %3.2 %6.0

Hindistan 67.3737 -%0.1 a.d. -%1.3 %0.9 %1.8

Endonezya 13353 -%0.1 %0.1 a.d. %1.9 -%3.2

CDS *

Türkiye 259.0 -7.5 -7.0 0.5 -2.2 16.6

Brezilya 243.0 -5.8 -7.1 -24.7 -6.8 -14.8

Güney Afrika 208.5 -4.3 4.5 a.d. -4.5 37.3

Endonezya 150.0 -1.6 4.6 a.d. -4.8 13.2

Rusya 180.7 -4.2 1.0 a.d. -0.5 40.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.0 1.2 -0.6 1.2 0.2

Brezilya %10.7 -0.1 -0.2 -0.5 -1.2 -5.8

Güney Afrika %8.9 0.0 0.1 a.d. 0.2 -0.9

Hindistan %6.4 0.0 a.d. 0.0 -0.8 -1.4

Endonezya %7.6 0.0 0.0 a.d. 0.8 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 -0.16 1.14 a.d. 1.04 0.57

Brezilya %5.0 -0.01 -0.18 a.d. 0.41 -2.18

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.02 -0.20 0.66 -0.82

Endonezya %4.1 -0.04 -0.10 a.d. 0.75 -0.69

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.56 -%0.4 %0.6 -%0.5 %35.3 %51.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.54 -%0.6 -%0.4 a.d. %35.5 %44.5

Altın - USD / oz 1216.7 %0.9 %2.3 a.d. -%10.8 %14.8

Gümüş - USD / t oz. 17.429 -%0.1 %3.4 a.d. -%15.8 %26.3

Commodity Bureau Index 435.04 -%0.1 %0.6 a.d. %6.7 %16.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 


