
AKBNK, Banka yurtdışında ihraç edilecek olan 5 yıl vadeli 1 mlr TL nominal değerli tahvile ilişkin olarak SPK ihraç belgesini onaylamıştır. 
  
PETKM, Şirket, STAR Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yar ımadas ında inşa edilecek Star Rafinerisi (Rafineri) projesi kapsam ında yap ılacak

uzun dönemli mal ve hizmet al ım sat ımlar ı  ile ilgili olarak, STAR Rafineri A.Ş.  ile görüşmelere baş lam ıştır. Buna göre, Rafineri'nin
tamamlanmas ından sonra Rafineri'nin üreteceği nafta, LPG ve mixed xylenes'in Şirket tarafından al ınmas ı,  Şirket tarafından üretilen
Rafineri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin Rafineri'ye satılmas ına ilişkin uzun dönemli sözleşmeler görüşülecektir.  
  
AKSA, Şirket Yalova fabrikas ında yaşanan yang ın sonucu güvenlik amacıyla devreden çıkardığı üretim makinelerinin tamamının yeninden

devreye alındığı ve %100 kapasiteyle çalışmaya baş land ığını ifade etmiştir. 

  
DOHOL, Şirket Yön. Kur. Bşk. Begümhan Doğan Faralyal ı önümüzdeki dönemde 'medya, eğlence ve enerji' sektörlerine yönelik yat ırımlara

devam edeceklerini, seçici farklı sektörlerde doğru satın alma fırsatlar ı bulunduğu takdirde bunlar ın değerlendirileceğini ifade etmiştir. 

 
GSDHO[TEKST], Şirket ve Banka, bas ında yer alan "Emirates Bank' ın sat ışı  uzun süredir gündemde olan Tekstilbank'la ilgilendiği

konuşuluyor" şeklinde çıkan haberle ilgili olarak herhangi bir bilgi ve talebin taraflar ına iletilmediğini ifade etmiştir. 

  
SKPLC, İflas ın ertelenmesine dayal ı olarak Band ırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ald ığı karara göre haciz, tüm muhafaza ve sat ış
iş lemlerinin tedbiren durdurulmas ına karar vermiştir. 

  
SARKY, Şirket, İstanbul-Altunizade'de bulunan %90 hissesine sahip olduğu Sarkuysan-AK İş Merkezi B Blok'ta bulunan gayrimenkulunü 40.1
mn TL bedel karşı lığında Ak İnşaat Mermercilik ve Gay. A.Ş'ye satmıştır.  
  
ISGYO, Şirket'in portföyünde bulunan otellerin sat ışına ilişkin süreç devam etmekte olup, kesinle şmiş   herhangi bir iş lemin olmad ığı
açıklanm ıştır. 
  
USAŞ, Şirket Ege Kraft Torba A.Ş  ile birleşme karar ını, birleşmeye esas 31.03.2012 tarihli bilançolar ın, SPK'n ın ilgili tebliğinde yeralan

süreleri aşm ış olmas ı nedeniyle 30.09.2012 tarihli bilançolarla birleşme karar ı sonucu, çıkarılm ış 63 milyon TL'lik sermayenin 184.031.366

TL'ye yükseltilmesi şeklinde güncellemiştir. 

  
AKGUV, Şirket strateji yurtiçi ve yurtd ışında savunma sanayi sektöründe ki teknoloji ve bilgi yoğun çal ışan şirketlerden çoğunluk
hissesi,az ınlık hissesi sat ın alınmas ı veya stratejik ortaklık kurulmas ı kararı alm ıştır. 
  
ATAC, Şirket'in daha önce yapmış olduğu tahsisli sermaye art ırım ı başvurusu, Kurul'un alm ış olduğu 1.2.2013 tarih ve 4/130 say ılı İ lke

Kararında belirlenen yeni şartlar değerlendirilerek yenileneceği belirtilmiştir.  

  
ARTOG, Şirket, Bismil Tekstil Turizm G ıda ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic Ltd. Şti için baş latılan 4.136.000 TL lik ipoteğin nakte çevrilmesi
işlemi sürecinde, 3.şahıs gerçek kiş i tarafından yap ılan ilgili ipoteğin devredilerek borcun kendisi tarafından üstlenilmesi talebinin olumlu
karşı lanmas ına ve ödemeler tamamlanmadan ipoteğin temlikinin verilmemesi karar ını alm ış ve 3.şahıs gerçek ki ş i ile konuya ilişkin

sözleşme imzalanm ıştır. 
 

DENTA, Şirket, Denizli tesislerindeki kağıt fabrikas ında bulunan toplam 94.000 ton/y ıl kapasiteli iki üretim hatt ından 40.000 ton/y ıl kapasiteli
olan hattın üretiminin durdurulmasına karar vermiştir. Üretim hattının kapat ılmas ının, oluklu üretiminde herhangi bir etki yaratmayacağı, kağıt
üretimi üzerinde 3.400 ton/ay büyüklüğünde üretim kaybı gerçekleşeceği öngörülmektedir. Şirket bunun için Çorlu kağıt tesisinin 2 ay içinde
devreye girmesini planlamakta olup herhangi bir işten çıkarma yapmayacaktır. 
  
GEREL, Şirket, çeş itli stratejik opsiyonlar ın değerlendirmesi ve işbirliği olanaklar ın araştırılmas ı amac ıyla yabancı bir firma ile baş lam ış olan

görüşmelerin, karşı  tarafın ortakl ık yapıs ının değişmesinden dolay ı olumsuz sonuçlandığını ve gizlilik anlaşmas ının geçersiz hale geldiğini

açıklam ıştır. 
  
COMDO, Şirket, üretime devam eden Manisa Aluminyum Jant Üretim tesislerinin ve ilgili varl ıklarının sat ış kararı  finansal piyasalardaki

ekonomik belirsizlikler nedeniyle durdurulmuştur. 
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olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
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TÜFE'YE ve AVRUPA'YA RAĞMEN  

IMKB dün yurtdışı yıkılırken ayakta kald ı. Üstelik TÜFE beklentilerin üzerinde geldi. Bugün
desteklere dikkat! 

   IMKB 100 endeksi, dün global düşüş hareketinden olumlu ayr ışarak günü % 0.62
artış la, 80.722 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük 79.983, en yüksek 81.209 puanı
gören endeks, önceki kapanışının 501 puan üzerine çıktı. 
   Dün güne kötü bir haberle baş land ı. 2013'ün daha ilk ayında TÜFE % 1.65 artt ı ve yıllık
enflasyon % 7.31'e yükseldi. Erdem Başçı, enflasyonun 2013 y ılı sonunda, orta noktas ı %
5,3 olmak üzere % 3,9 ile % 6,7 aral ığında gerçekleşeceğini tahmin ediyordu. Verinin ilk

ayda analistlerin % 0.5 daha üzerinde gelmesi ile bir miktar endişe artt ı. 19 Şubat ’ta
yapılacak olan PPK toplant ıs ında % 4.75 seviyesinde bulunan gecelik borçlanma faizinde
bir indirim gündeme gelebilir.  
   Tarihi rekorlar ına doğru soluksuz yükselen Almanya ve ABD borsalar ında düzeltme
hareketi dün geldi. Gerekçe ise AB'nin sorunlu ülkeleri  İtalya ve İspanya'da siyasetteki

s ıkıntılar. İspanya ’da başbakana yönelik yolsuzluk suçlamalar ı   ve İtalya’da yaklaşan

seçimler öncesinde belirsizli ğin artmas ı   ile Avrupa borsalar ından; Almanya % 2.5,

Fransa % 3.0, İspanya %3.8 değer kaybetti. 

   IMKB 50 günlük hareketli ortalaması olan 78.700 seviyesinden tepki verdi ve 2 gündür
artı kapan ıyor. Göstergeler henüz sat ıs pozisyonlar ını  terk etmediler. Yurtd ışında dün
satış yapan fonlar Türkiye için ne karar vereceklerse IMKB o yöne gidecektir. Destekler
80.300, 79.800 ve 79.300 iken dirençler 81.200 ve 82.200 olarak gözüküyor. 

 -2012 y ılı  Ocak ay ında yabanc ı   yatırımc ılar İMKB hisse senedi piyasas ında net 182
milyon 961 bin 215 milyon dolarl ık alım gerçekleştirdi. 

 -Başkent Doğalgaz ihalesinde 1.1 milyar dolarla en yüksek teklifi veren Torunlar G ıda

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın fiyatın düşük
kaldığı açıklamas ının ardından “Ancak daha önce ihalesi iptal edilen enerji dağıtım iş leri

var.Sonradan bu ihalelerde fiyat daha da dü ştü. Biz hatta yüksek bir f iyat diye
düşünüyorduk” dedi. 

 -İMKB Bşk. Yrd. Mustafa Kemal Yılmaz, Borsa İstanbul'a ilişkin yasal sürecin ay sonuna
kadar tamamlanacağını ve Borsa İstanbul'un resmiyet kazanacağını  ifade etti. Y ılmaz,

Ana sözleşme tescilinden itibaren VOB ortaklar ının bir ayl ık süreçte bu olu şuma

katılmalar ı  söz konusu olacağını ve 1 ay sonunda VOB ile bütünleş ik bir yap ı ortaya

çıkacağını ifade etmiştir. 

 -Milliyet Gazetesinin haberine göre, yazılı savunmalar ı alınan ve 25 Şubat ’ta Rekabet

Kurumu ’nda sözlü savunma verecek olan bankalar, cezalar ı kesinleşirse ödeyecekleri
tutarların bilançolar ındaki net faiz gelirleri üzerinden hesaplanmasını istiyor. Ancak yasal

düzenleme bankalar ın bu talebini karşı lam ıyor. 

 -İran ’dan yılda 11 milyar dolarl ık petrol alan Hindistan, bu rakam ın yüzde 55’lik k ısm ını
euro cinsinden Halkbank üzerinden yap ıyordu. Ancak Hindistan, ABD ’nin yapt ırımlar ın
boyutunu geniş letmesinin etkisiyle 6 Şubat ’tan itibaren Halkbank üzerinden ödeme
yapmayı bırakıyor. 

 -Ocak ayında TÜFE bir önceki aya göre %1.65 artış gösterirken, yıllık enflasyon %7.31'e

yükseldi.  
 -Amerikan Adalet Bakanl ığı,  Büyük Depresyon'dan bu yana görülen finansal krizin
kalbindeki kredi risklerini az ımsad ığı  ve mortgage tahvili notlar ındaki standartlar ını
önemsemediği iddias ıyla McGraw-Hill Cos. ve onun Standard&Poor's birimine dava açt ı. 
 -Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, hedeflere yaklaştıkça ve işler iyiye gittikçe tahvil
alımlar ının h ızının dü şürülmesinden yana olduğunu; parasal geniş lemenin bir anda

sonland ırılmas ından değil, ilerleme kaydedildikçe aşamal ı olarak azalt ılmas ını  tercih

ettiğini belirtti. 

 -İngiltere Maliye Bakan ı   George Osborne, yapt ığı  açıklamada, Finansal Hizmetler

Yasas ı'na bankalar ın parçalanmasına ilişkin bir maddenin eklenmesi için tasar ıyı bu

hafta parlementoya sunacaklar ını vurguladı. 
 -ABD'de Başkan Barack Obama, Kongre'nin onay verdiği borçlanma tavanının 19 Mayıs ’a
kadar ask ıya alınmas ını öngören yasa tasar ıs ını imzalayarak onaylad ı. 
 -IMF, yaptığı  açıklamada, İspanya'n ın zor durumdaki bankac ılık sektörünü temizleme
konusunda büyük ilerleme kaydettiğini ifade ederken; finans sektörü için risklerin bütün
ş iddetini koruduğu uyarıs ında bulundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,722.66 0.62 

USD 1.7585 0.51 

EURO 2.3825 -0.46 

€  / $  1.3516 -0.91 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0584 -0.30 

VOB-30 Kontrat ı 100.825 0.77 

Gösterge Faiz  5.84 -0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DURDO 4.61 15.83 

MEPET 2.37 13.40 

VKBYO 1.22 11.93 

AKGUV 21.45 10.00 

RANLO 0.57 9.62 

Düşenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.37 -17.78 

MERIT 6.12 -10.00 

SKPLC 1.94 -8.92 

GOZDE 3.93 -7.31 

ATAC 1.16 -5.69 

Dünya Borsalar ı 04.02.2013 % 

DJIA 13,880 -0.93 

NASDAQ 3,131 -1.51 

DAX 7,638 -2.49 

FTSE-100 6,247 -1.58 

NIKKEI 225 11,260 0.62 

S&P 500 1,496 -1.15 

Bovespa  59,576 -1.28 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri  

10:45 İtalya PMI Hizmet Oca. (Bek.45,8 Önc.45,6)  
10 :50  F ransa  PMI  H i zme t  Oca .  F ina l  (Bek .43 ,6

Önc.43,6)  
10:55 A lmanya PMI Hizmet  Oca.  F ina l  (Bek.55,3

Önc.55,3)  
11:00 AB PMI Hizmet Oca. Final (Bek.48,3 Önc.48,3)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet Oca. (Bek.49,5 Önc.48,9)  
12:00 AB Perakende Sat ışlar Ara. (Bek.-0,5% Önc.0,1%)  
14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi Kas. (Önc.0,6%)  
17:00 ABD ISM Hizmet Sektörü End. Oca. (Bek.55,5
Önc.55,7)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.47-2.49 2.40 2.56 

IPEKE TUT 5.10-5.12 4.92 5.28 

TCELL TUT 10.90-10.95 10.65 11.30 
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devreye girmesini planlamakta olup herhangi bir işten çıkarma yapmayacaktır. 
  
GEREL, Şirket, çeş itli stratejik opsiyonlar ın değerlendirmesi ve işbirliği olanaklar ın araştırılmas ı amac ıyla yabancı bir firma ile baş lam ış olan

görüşmelerin, karşı  tarafın ortakl ık yapıs ının değişmesinden dolay ı olumsuz sonuçlandığını ve gizlilik anlaşmas ının geçersiz hale geldiğini

açıklam ıştır. 
  
COMDO, Şirket, üretime devam eden Manisa Aluminyum Jant Üretim tesislerinin ve ilgili varl ıklarının sat ış kararı  finansal piyasalardaki

ekonomik belirsizlikler nedeniyle durdurulmuştur. 

05 Şubat 2013 Salı
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"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

TÜFE'YE ve AVRUPA'YA RAĞMEN  

IMKB dün yurtdışı yıkılırken ayakta kald ı. Üstelik TÜFE beklentilerin üzerinde geldi. Bugün
desteklere dikkat! 

   IMKB 100 endeksi, dün global düşüş hareketinden olumlu ayr ışarak günü % 0.62
artış la, 80.722 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük 79.983, en yüksek 81.209 puanı
gören endeks, önceki kapanışının 501 puan üzerine çıktı. 
   Dün güne kötü bir haberle baş land ı. 2013'ün daha ilk ayında TÜFE % 1.65 artt ı ve yıllık
enflasyon % 7.31'e yükseldi. Erdem Başçı, enflasyonun 2013 y ılı sonunda, orta noktas ı %
5,3 olmak üzere % 3,9 ile % 6,7 aral ığında gerçekleşeceğini tahmin ediyordu. Verinin ilk

ayda analistlerin % 0.5 daha üzerinde gelmesi ile bir miktar endişe artt ı. 19 Şubat ’ta
yapılacak olan PPK toplant ıs ında % 4.75 seviyesinde bulunan gecelik borçlanma faizinde
bir indirim gündeme gelebilir.  
   Tarihi rekorlar ına doğru soluksuz yükselen Almanya ve ABD borsalar ında düzeltme
hareketi dün geldi. Gerekçe ise AB'nin sorunlu ülkeleri  İtalya ve İspanya'da siyasetteki

s ıkıntılar. İspanya ’da başbakana yönelik yolsuzluk suçlamalar ı   ve İtalya’da yaklaşan

seçimler öncesinde belirsizli ğin artmas ı   ile Avrupa borsalar ından; Almanya % 2.5,

Fransa % 3.0, İspanya %3.8 değer kaybetti. 

   IMKB 50 günlük hareketli ortalaması olan 78.700 seviyesinden tepki verdi ve 2 gündür
artı kapan ıyor. Göstergeler henüz sat ıs pozisyonlar ını  terk etmediler. Yurtd ışında dün
satış yapan fonlar Türkiye için ne karar vereceklerse IMKB o yöne gidecektir. Destekler
80.300, 79.800 ve 79.300 iken dirençler 81.200 ve 82.200 olarak gözüküyor. 

 -2012 y ılı  Ocak ay ında yabanc ı   yatırımc ılar İMKB hisse senedi piyasas ında net 182
milyon 961 bin 215 milyon dolarl ık alım gerçekleştirdi. 

 -Başkent Doğalgaz ihalesinde 1.1 milyar dolarla en yüksek teklifi veren Torunlar G ıda

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın fiyatın düşük
kaldığı açıklamas ının ardından “Ancak daha önce ihalesi iptal edilen enerji dağıtım iş leri

var.Sonradan bu ihalelerde fiyat daha da dü ştü. Biz hatta yüksek bir f iyat diye
düşünüyorduk” dedi. 

 -İMKB Bşk. Yrd. Mustafa Kemal Yılmaz, Borsa İstanbul'a ilişkin yasal sürecin ay sonuna
kadar tamamlanacağını ve Borsa İstanbul'un resmiyet kazanacağını  ifade etti. Y ılmaz,

Ana sözleşme tescilinden itibaren VOB ortaklar ının bir ayl ık süreçte bu olu şuma

katılmalar ı  söz konusu olacağını ve 1 ay sonunda VOB ile bütünleş ik bir yap ı ortaya

çıkacağını ifade etmiştir. 

 -Milliyet Gazetesinin haberine göre, yazılı savunmalar ı alınan ve 25 Şubat ’ta Rekabet
Kurumu ’nda sözlü savunma verecek olan bankalar, cezalar ı kesinleşirse ödeyecekleri
tutarların bilançolar ındaki net faiz gelirleri üzerinden hesaplanmasını istiyor. Ancak yasal

düzenleme bankalar ın bu talebini karşı lam ıyor. 

 -İran ’dan yılda 11 milyar dolarl ık petrol alan Hindistan, bu rakam ın yüzde 55’lik k ısm ını
euro cinsinden Halkbank üzerinden yap ıyordu. Ancak Hindistan, ABD ’nin yapt ırımlar ın
boyutunu geniş letmesinin etkisiyle 6 Şubat ’tan itibaren Halkbank üzerinden ödeme
yapmayı bırakıyor. 

 -Ocak ayında TÜFE bir önceki aya göre %1.65 artış gösterirken, yıllık enflasyon %7.31'e

yükseldi.  
 -Amerikan Adalet Bakanl ığı,  Büyük Depresyon'dan bu yana görülen finansal krizin
kalbindeki kredi risklerini az ımsad ığı  ve mortgage tahvili notlar ındaki standartlar ını
önemsemediği iddias ıyla McGraw-Hill Cos. ve onun Standard&Poor's birimine dava açt ı. 
 -Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, hedeflere yaklaştıkça ve işler iyiye gittikçe tahvil
alımlar ının h ızının dü şürülmesinden yana olduğunu; parasal geniş lemenin bir anda

sonland ırılmas ından değil, ilerleme kaydedildikçe aşamal ı olarak azalt ılmas ını  tercih

ettiğini belirtti. 

 -İngiltere Maliye Bakan ı   George Osborne, yapt ığı  açıklamada, Finansal Hizmetler

Yasas ı'na bankalar ın parçalanmasına ilişkin bir maddenin eklenmesi için tasar ıyı bu

hafta parlementoya sunacaklar ını vurguladı. 
 -ABD'de Başkan Barack Obama, Kongre'nin onay verdiği borçlanma tavanının 19 Mayıs ’a
kadar ask ıya alınmas ını öngören yasa tasar ıs ını imzalayarak onaylad ı. 
 -IMF, yaptığı  açıklamada, İspanya'n ın zor durumdaki bankac ılık sektörünü temizleme
konusunda büyük ilerleme kaydettiğini ifade ederken; finans sektörü için risklerin bütün
ş iddetini koruduğu uyarıs ında bulundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,722.66 0.62 

USD 1.7585 0.51 

EURO 2.3825 -0.46 

€  / $  1.3516 -0.91 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0584 -0.30 

VOB-30 Kontrat ı 100.825 0.77 

Gösterge Faiz  5.84 -0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DURDO 4.61 15.83 

MEPET 2.37 13.40 

VKBYO 1.22 11.93 

AKGUV 21.45 10.00 

RANLO 0.57 9.62 

Düşenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.37 -17.78 

MERIT 6.12 -10.00 

SKPLC 1.94 -8.92 

GOZDE 3.93 -7.31 

ATAC 1.16 -5.69 

Dünya Borsalar ı 04.02.2013 % 

DJIA 13,880 -0.93 

NASDAQ 3,131 -1.51 

DAX 7,638 -2.49 

FTSE-100 6,247 -1.58 

NIKKEI 225 11,260 0.62 

S&P 500 1,496 -1.15 

Bovespa  59,576 -1.28 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri  

10:45 İtalya PMI Hizmet Oca. (Bek.45,8 Önc.45,6)  
10 :50  F ransa  PMI  H i zme t  Oca .  F ina l  (Bek .43 ,6

Önc.43,6)  
10:55 A lmanya PMI Hizmet  Oca.  F ina l  (Bek.55,3

Önc.55,3)  
11:00 AB PMI Hizmet Oca. Final (Bek.48,3 Önc.48,3)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet Oca. (Bek.49,5 Önc.48,9)  
12:00 AB Perakende Sat ışlar Ara. (Bek.-0,5% Önc.0,1%)  
14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi Kas. (Önc.0,6%)  
17:00 ABD ISM Hizmet Sektörü End. Oca. (Bek.55,5
Önc.55,7)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.47-2.49 2.40 2.56 

IPEKE TUT 5.10-5.12 4.92 5.28 

TCELL TUT 10.90-10.95 10.65 11.30 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

