
SAHOL,Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun, geçen yıl Avrupa'daki krizden tüm iş lerinin hacim olarak etkilendiğini, tek

etkilenmeyenin Yünsa olduğunu belirtti. Dünya Gazetesine açıklamalarda bulunan Pekarun, "Yünsa ihracat ının yüzde 60'ını Avrupa'ya yapar,

İtalyan kumaş üreticileri ile rekabet eder. Buna rağmen geçen yıl pazar payı aldı. Geçtiğimiz yılın ilk yarıs ında Avrupa'da krizin ne kadar derin

olacağı bir türlü belli olmadı. Biz yatırımlara devam ettik 2012'de. Pazar çeş itlemesine devam... Yaklaşık 190 milyon dolarl ık yatırım yaptık.  

Kordsa Endonezya'da yat ırıma baş ladı. Tayland'daki Kordsa tesisi selden etkilendi, tüm yat ırım su alt ında kald ı. 1 yıl içinde yeniden çal ışır
hale getirdik tesisi, tüm makineleri yeniledik. Risk yönetimi bu noktada çok önemli, full sigortamız vardı, hızla yeniledik." dedi. 

Pekarun şöyle devam etti: "Brisa olarak geçen y ıl dedik ki Avrupa krizde ama Lassa markas ıyla Türkiye hızlı gider. Ancak k ış  lastiği

düzenlemesi olmasa 2012'de yenileme pazar ı  eksi ç ıkacaktı. Talepteki bu düşüşü kimse tahmin edemezdi. Ne oldu da böyle oldu?
Avrupa'da yenileme pazarında yüzde 15'lik düşüş oldu. Değişkenlik artık iş in değişmez parçası oldu.  

Eskiden güvendiğimiz öncü göstergelere güvenemez olduk. Şimdi bunlar ı nas ıl yenilememiz gerektiğine, tahminlerimi veriyoruz. Bu y ıl
temam ızı temkinli sat ış planlama olarak belirledik. Ben bu noktada Türkiye'de tüketim tercihlerinde büyük farkılık olmad ığını düşünüyorum.
Ancak Avrupa'da otomobil paylaşma gibi tasarruf önlemlerinin tüketicilerce daha çok kullan ılmaya baş ladığını  görüyoruz. Bu noktada
Avrupa'da bir değişim gözlemliyoruz." 
  
ALARK, Alarko Holding 124.7 milyon euro değerinde Kartal Kaynarca metro projesi için teklif verdi.  
 

TCELL, İngiliz Yüksek Mahkemesi Privy Council, Çukurova Holding ve Rus Altimo aras ında devam eden Şirket'in %13,8 hissesinin

sahipliğine ilişkin devam eden davada yeni oturum tarihini 4 Mart olarak açıkladı. 
  
AKGRT, Şirket 4. çeyrekte 16 mn TL olan CNBC-e kâr beklentisi anketinin %34 üzerinde 21.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. Böylece 2012 yılında

net kâr bir önceki yıla göre %52 art ışla 48.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 32 mn TL) Şirket 2013 yılında prim üretiminde %12 -16 ve net
karlılıkta %20-30 aras ında büyüme öngörmektedir.   
  
IPEKE, Şirket'in, I No.lu Marmara Petrol Bölgesi'nde yeni 1 adet petrol arama ruhsat ı  iktisab ı  için yaptığı başvuru Resmi Gazete'de ilan
edilmiştir. Başvuru bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanacakt ır 
  
OTKAR, Şirket 4. çeyrekte 16 mn TL olan CNBC -e kâr beklentisi anketinin %43 üzerinde 23 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. Böylece 2012 yılında

net kâr bir önceki yıla göre %39 artışla 76.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 54.8 mn TL) 

  
ECILC, Şirket, %49,9 oranındaki iştiraki Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Capintec Inc. isimli şirket'in tüm hisselerini
8.751.373 dolar (15.543.634 TL, Hisse Başı Net: 2,73 dolar)tutarla sat ın alım ını tamamlam ıştır. 
  
AVIVA, Reuters'in haberine göre ana ortak Aviva Plc'nin Türkiye'deki hayat dışı birimi olan Şirket hisselerinin  sat ışının yönetimi konusunda
Barclays ile anlaştığını duyurmuştur. 

  
SKPLC, Band ırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Şirket hakk ında verilmiş  tedbir karar ı gereği atanm ış olan Kayy ımlar göreve
baş lam ıştır. 
  
KARKM, Şirket, 2012 yılında net kârını, bir önceki yılın aynı dönemine göre %145 artışla 4.1 mn TL olarak açıklam ıştır (2011: 1.7 mn TL) 

  
UTPYA, Şirket tarafından daha önce açıklanan ve Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin al ım ı amac ıyla İş Bankas ı'ndan kullan ılan 10 mn

dolar tutarında kredinin 5 mn dolar ı Aydemir Elektrüik Üretim A.Ş'ye aktarılm ıştır. 
  
PRTAS[CBSBO], Şirketlerin İflas Erteleme davas ında verilen "tedbir ve erteleme tedbiri"nin devam ına ve duruşman ın ertelenmesine karar

vermiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"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." 

TCMB GÜNÜ 

Borsa dün gün boyu yatay seyretse de kapanış hafif eksi oldu. Bugünkü TCMB kararlar ı
sonras ında hareket daha keskin olabilir.  

    IMKB 100 endeksi, dünü % 0.22 düşüş le, 77.907 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.616, en yüksek 78.528 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 174 puan
altına indi. Günün y ıldızları;  iyi bilanço aç ıklayan ISCTR, iyi bilanço beklenen  THY

(kapan ıştan sonra gelen vergi dairesi sonuçlar ı negatif) ve ortakl ıkla ilgili davas ının 4
Mart’ta netleşmesi beklenen TCELL oldu.  

   Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT ve kamu dahil toplamda 5.78 milyar TL

borçlanırken, özellikle ROT’ta yüksek talep geldi, faizler beklentilerin alt ında kald ı.
Gösterge tahvilin faizi de % 5.76'ya geriledi.  Bugün TCMB'nin faiz karar ı sonras ında

hareketlilik artabilir. Beklentiler kar ışık. Band ın alt ı, band ın üstü, gösterge faiz, ROK
oranlar ı, zorunlu karşı lık oranlar ı konusundaki kararlar bekleniyor. Zorunlu karşı lıklarda

artışın beklentileri aşmas ı negatif yans ıyabilecekken, faiz indirimleri ise olumlu yans ır. 
   Dün ABD piyasaları kapal ı iken, Avrupa'da Almanya % 0.5, Fransa % 0.2 değer kazandı.
Euro/dolar paritesi Draghi'nin aç ıklamalar ı ile dalgalansa da 1.33 kritik desteği üzerinde
kalmaya devam ediyor. Avrupa MB Başkanı Draghi, 2013 y ılı baş lang ıcında ekonomik

zayıflığın devam edeceğini belirtti. Cuma günü sat ış yiyen emtialar ise tepki yapmaya

çalışmakta. Avrupa'da bugünün veri gündeminde 12:00'de ZEW Endekleri öne çıkmakta. 

 -Bugün AYEDAŞ, Toroslar, Dicle ve Vangölü elektrik dağıtım bölgeleri özelleştirmelerine
ilişkin ön yeterlilik başvurusu yapmak için son teklif verme tarihi.  
 -Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, parlamentonun üst kanadı bütçe komitesinde yapt ığı
sunumda, parlamenterlerden gelen yen'deki dü şüşün ne kadar devam edece ği

sorular ına yan ıt vermedi."Kur hareketleri konusunda yorum yapmam uygun olmaz"

yanıtını verdi. 

-Japonya'da Merkez Bankası başkanının atanmas ı ertelendi.  

 -Hazine bugün iki ihale daha düzenleyecek.  İkisi de yeniden ihraç olan sabit kuponlu
tahvillerin biri 2 y ıl vadeli, diğeri ise 10 yıl vadeli olacak. 

 -İspanyol otoriteler, küçük bir banka olan BMN'nin yüzde 65 hissesini, bankaya
aktarılacak nakit ve terci l i  hisselerin sermayeye dönü ştürülmesi yoluyla alacak.
İspanya'n ın banka yeniden yap ıland ırma fonu FROB'un elindeki 915 milyon Avro tutarında

tercihli hisseyi sermayeye dönüştüreceğini ve 730 milyon Avro tutar ındaki bedelli

sermaye art ırım ına katılacağını duyurmuştu. 

 -İtalya'da Silvi Berlusconi'nin muhtemel bir zaferinin borçlanma maliyetlerini düşürmek
adına kurtarma fonu başvurusu yapılmas ına yol açabileceği söylentileri artıyor. 

 -Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bugün yaptığı açıklamada para politikas ı
duruş larının  gen i ş lemeci oldu ğunu  faka t  henüz   ree l  ekonomide  b i r   i y i le şme

görmediklerini dile getirdi. Zayıf görünümün 2013'ün ilk çeyreğinde de devam edeceğini

belirten Draghi, enflasyon için aşağı yönlü risklerin zayıf ekonomik aktivite ve güçlü euro
olduğunu belirtti.  

 -Bundesbank' ın yayınlad ığı Şubat ayı raporuna göre, Alman ekonomisindeki aktivitelerin
2013'ün geri kalanında kademeli bir şekilde toparlanarak, pozitif büyüme kaydedeceği

bekleniyor. 

 -Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, hükümetin Japonya Merkez Bankası  ile ortak fondan

yabancı tahvil alma niyetinde olmad ığını söyledi.   
 -Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny, euronun yen
karşıs ındaki art ış larının da dramatik olmad ığını, euronun değerini düşürmek için döviz
piyasalar ına acil bir müdahaleye ihtiyaç olmadığını dile getirdi. 

-ABD ve müttefikleri,  İran'a uranyum zenginleştirmeyi b ırakmas ı   karşı lığında alt ın
ithalatına getirilen yapt ırımlar ı hafifletmeyi teklif edecek. Yetkililer tarafından teklifin, İran ’a
26 Şubat'ta Kazakistan ’ın Alma-Ata kentinde yapılacak toplant ıda sunulacağı söylendi.  
 -İngiltere Başbakan ı David Cameron, yüzde 82 hissesi kamunun elinde bulunan Royal

Bank of Scotland'dan yeniden yap ılanmay ı hızlandırmas ını   istedi.Cameron, kamunun

2008 y ılında verdiği 45 milyar GBP karş lığında ald ığı yüzde 82 hisseyi ne zaman geri
vereceği n i  R B S ' n i n  p e r f o r m a n s ını   artırmas ına,  b i lançosonu,   faa l iyet ler in i
güçlerdirmesine bağlı olduğunu da vurgulad ı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,907.51 -0.22 

USD 1.7665 -0.06 

EURO 2.3575 -0.08 

€  / $  1.3351 -0.07 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0611 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 96.825 -0.05 

Gösterge Faiz  6.23 0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MMCAS 3.33 16.63 

MERIT 7.30 16.24 

TGSAS 4.02 9.54 

ANSGR 1.27 9.48 

ALCTL 4.46 9.31 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 15.70 -19.07 

MANGO 0.31 -11.43 

DURDO 2.84 -10.41 

ISKUR 8,700.00 -9.38 

GOLDS 0.25 -7.41 

Dünya Borsalar ı 18.02.2013 % 

DJIA 13,982 0.06 

NASDAQ 3,192 -0.21 

DAX 7,629 0.46 

FTSE-100 6,318 -0.16 

NIKKEI 225 11,408 2.09 

S&P 500 1,520 -0.10 

Bovespa  57,614 -0.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 BOJ Toplant ı Tutanaklar ı Şub. 

07:00 Japonya Öncü Göst. Ara. (Önc.93,4)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu ihraçlar ı 
12:00 AB İnşaat bitimleri Ara. (Önc. -0,4%) 

12:00 AB Zew Tük. Güv. End. Şub. (Önc.31,2)  
12:00 Almanya Zew Tük. Güven End. Şub. (Bek.35 Önc.31,5)  
13:00 Türkiye Tahvil ihaleleri  
14:00 Faiz Karar ı (Bek.5,50% Önc.5,50%)  
14:00 Gecelik Borçlanma Oranı (Bek.8,50% Önc.8,75%)  
14:00 Gecelik Borç Verme Oran ı (Bek.4,50% Önc.4,75%)  
Yunanistan Bütçe Dengesi Ara. (Önc. -850 Mn € ) 

İspanya D ış Ticaret Dengesi Ara. (Önc. -1.407 Mn € ) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE TUT 2.95-2.96 2.87 3.06 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 
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PRTAS[CBSBO], Şirketlerin İflas Erteleme davas ında verilen "tedbir ve erteleme tedbiri"nin devam ına ve duruşman ın ertelenmesine karar
vermiştir. 

19 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." 

TCMB GÜNÜ 

Borsa dün gün boyu yatay seyretse de kapanış hafif eksi oldu. Bugünkü TCMB kararlar ı
sonras ında hareket daha keskin olabilir.  

    IMKB 100 endeksi, dünü % 0.22 düşüş le, 77.907 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.616, en yüksek 78.528 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 174 puan
altına indi. Günün y ıldızları;  iyi bilanço aç ıklayan ISCTR, iyi bilanço beklenen  THY

(kapan ıştan sonra gelen vergi dairesi sonuçlar ı negatif) ve ortakl ıkla ilgili davas ının 4
Mart’ta netleşmesi beklenen TCELL oldu.  

   Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT ve kamu dahil toplamda 5.78 milyar TL

borçlanırken, özellikle ROT’ta yüksek talep geldi, faizler beklentilerin alt ında kald ı.
Gösterge tahvilin faizi de % 5.76'ya geriledi.  Bugün TCMB'nin faiz karar ı sonras ında

hareketlilik artabilir. Beklentiler kar ışık. Band ın alt ı, band ın üstü, gösterge faiz, ROK
oranlar ı, zorunlu karşı lık oranlar ı konusundaki kararlar bekleniyor. Zorunlu karşı lıklarda

artışın beklentileri aşmas ı negatif yans ıyabilecekken, faiz indirimleri ise olumlu yans ır. 
   Dün ABD piyasaları kapal ı iken, Avrupa'da Almanya % 0.5, Fransa % 0.2 değer kazandı.
Euro/dolar paritesi Draghi'nin aç ıklamalar ı ile dalgalansa da 1.33 kritik desteği üzerinde
kalmaya devam ediyor. Avrupa MB Başkanı Draghi, 2013 y ılı baş lang ıcında ekonomik

zayıflığın devam edeceğini belirtti. Cuma günü sat ış yiyen emtialar ise tepki yapmaya

çalışmakta. Avrupa'da bugünün veri gündeminde 12:00'de ZEW Endekleri öne çıkmakta. 

 -Bugün AYEDAŞ, Toroslar, Dicle ve Vangölü elektrik dağıtım bölgeleri özelleştirmelerine
ilişkin ön yeterlilik başvurusu yapmak için son teklif verme tarihi.  
 -Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, parlamentonun üst kanadı bütçe komitesinde yapt ığı
sunumda, parlamenterlerden gelen yen'deki dü şüşün ne kadar devam edece ği
sorular ına yan ıt vermedi."Kur hareketleri konusunda yorum yapmam uygun olmaz"

yanıtını verdi. 
-Japonya'da Merkez Bankası başkanının atanmas ı ertelendi.  

 -Hazine bugün iki ihale daha düzenleyecek.  İkisi de yeniden ihraç olan sabit kuponlu
tahvillerin biri 2 y ıl vadeli, diğeri ise 10 yıl vadeli olacak. 

 -İspanyol otoriteler, küçük bir banka olan BMN'nin yüzde 65 hissesini, bankaya
aktarılacak nakit ve terci l i  hisselerin sermayeye dönü ştürülmesi yoluyla alacak.
İspanya'n ın banka yeniden yap ıland ırma fonu FROB'un elindeki 915 milyon Avro tutarında

tercihli hisseyi sermayeye dönüştüreceğini ve 730 milyon Avro tutar ındaki bedelli

sermaye art ırım ına katılacağını duyurmuştu. 

 -İtalya'da Silvi Berlusconi'nin muhtemel bir zaferinin borçlanma maliyetlerini düşürmek
adına kurtarma fonu başvurusu yapılmas ına yol açabileceği söylentileri artıyor. 

 -Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bugün yaptığı açıklamada para politikas ı
duruş larının  gen i ş lemeci oldu ğunu  faka t  henüz   ree l  ekonomide  b i r   i y i le şme

görmediklerini dile getirdi. Zayıf görünümün 2013'ün ilk çeyreğinde de devam edeceğini

belirten Draghi, enflasyon için aşağı yönlü risklerin zayıf ekonomik aktivite ve güçlü euro
olduğunu belirtti.  

 -Bundesbank' ın yayınlad ığı Şubat ayı raporuna göre, Alman ekonomisindeki aktivitelerin
2013'ün geri kalanında kademeli bir şekilde toparlanarak, pozitif büyüme kaydedeceği
bekleniyor. 

 -Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, hükümetin Japonya Merkez Bankası  ile ortak fondan
yabancı tahvil alma niyetinde olmad ığını söyledi.   
 -Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny, euronun yen
karşıs ındaki art ış larının da dramatik olmad ığını, euronun değerini düşürmek için döviz
piyasalar ına acil bir müdahaleye ihtiyaç olmadığını dile getirdi. 
-ABD ve müttefikleri,  İran'a uranyum zenginleştirmeyi b ırakmas ı   karşı lığında alt ın
ithalatına getirilen yapt ırımlar ı hafifletmeyi teklif edecek. Yetkililer tarafından teklifin, İran ’a
26 Şubat'ta Kazakistan ’ın Alma-Ata kentinde yapılacak toplant ıda sunulacağı söylendi.  
 -İngiltere Başbakan ı David Cameron, yüzde 82 hissesi kamunun elinde bulunan Royal

Bank of Scotland'dan yeniden yap ılanmay ı hızlandırmas ını   istedi.Cameron, kamunun
2008 y ılında verdiği 45 milyar GBP karş lığında ald ığı yüzde 82 hisseyi ne zaman geri
vereceği n i  R B S ' n i n  p e r f o r m a n s ını   artırmas ına,  b i lançosonu,   faa l iyet ler in i
güçlerdirmesine bağlı olduğunu da vurgulad ı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,907.51 -0.22 

USD 1.7665 -0.06 

EURO 2.3575 -0.08 

€  / $  1.3351 -0.07 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0611 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 96.825 -0.05 

Gösterge Faiz  6.23 0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MMCAS 3.33 16.63 

MERIT 7.30 16.24 

TGSAS 4.02 9.54 

ANSGR 1.27 9.48 

ALCTL 4.46 9.31 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 15.70 -19.07 

MANGO 0.31 -11.43 

DURDO 2.84 -10.41 

ISKUR 8,700.00 -9.38 

GOLDS 0.25 -7.41 

Dünya Borsalar ı 18.02.2013 % 

DJIA 13,982 0.06 

NASDAQ 3,192 -0.21 

DAX 7,629 0.46 

FTSE-100 6,318 -0.16 

NIKKEI 225 11,408 2.09 

S&P 500 1,520 -0.10 

Bovespa  57,614 -0.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 BOJ Toplant ı Tutanaklar ı Şub. 

07:00 Japonya Öncü Göst. Ara. (Önc.93,4)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu ihraçlar ı 
12:00 AB İnşaat bitimleri Ara. (Önc. -0,4%) 

12:00 AB Zew Tük. Güv. End. Şub. (Önc.31,2)  
12:00 Almanya Zew Tük. Güven End. Şub. (Bek.35 Önc.31,5)  
13:00 Türkiye Tahvil ihaleleri  
14:00 Faiz Karar ı (Bek.5,50% Önc.5,50%)  
14:00 Gecelik Borçlanma Oranı (Bek.8,50% Önc.8,75%)  
14:00 Gecelik Borç Verme Oran ı (Bek.4,50% Önc.4,75%)  
Yunanistan Bütçe Dengesi Ara. (Önc. -850 Mn € ) 

İspanya D ış Ticaret Dengesi Ara. (Önc. -1.407 Mn € ) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE TUT 2.95-2.96 2.87 3.06 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 

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

