
PETKM, Şirket, kapasite art ırım ı yatırım ının finansman ı amac ıyla İş Bankas ı ile 101.5 mn dolar tutar ında kredi sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
KRDMD[KRDMA, KRDMB], Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %69 artışla 8.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011

4Ç: 4.8 mn TL net kâr, Beklenti: 30 mn TL). Böylece Şirket'in 2012 y ılında net kâr ı, bir önceki y ıla göre %5 art ış la 186.1 mn TL olarak

gerçekleşmiştir (2011: 185.1 mn TL net kâr).  
 

CLEBI, Mumbai Int. Airport Prv. Ltd. (MIAL) tarafından Mumbai Uluslararas ı  Havaliman ı   ihalesinin iptal edilerek yeni bir hale süreci
baş latılacağı açıklanm ış olup, Şirket yeni ihaleye kat ılma karar ı alm ıştır. Ayrıca Şirket'in %50 pay ının Actera Grup kontrolündeki Zeus Aviation
Serv. Inv. B.V'ye devrine ilişkin gerekli iznin verildiği öğrenilmiştir. 
 

KCHOL, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, 498 mn TL olan beklentinin %22 üzerinde 609.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 471.6 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %9 artışla 2.3 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 2.1 mlr TL net kâr).  
 

ANHYT, Şirket 2013 y ılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %45 art ışla 30.909.676 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak:
21.291.756 TL) 
 

BRISA, Şirket 2012 yılı kârının 72.007.582 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,2006 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
IHLAS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %100 artışla 44.6 mn TL zarar açıklam ıştır (2011 4Ç: 22.3 mn TL net
zarar). Böylece Şirket'in 2012 y ılında net zarar ı, bir önceki yıla göre %36.3 azalışla 54.3 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 85.4 mn TL net

zarar). 

 
KILER, Şirket'in Aras Elektrik Dağıtım A.Ş'nin tamam ını 128.5 mn dolar bedelle almas ına ilişkin olarak davalar sonuçlanmış ve ÖİB tarafından

satışın onayland ığı Resmi Gazete'de yayınlanm ıştır. 
  
VESBE, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %803 artışla 15.3 mn TL zarar açıklam ıştır (2011 4Ç: 1.7 mn TL net
zarar). Böylece Şirket' 2012 yılında, bir önceki yıl elde ettiği 20.1 mn TL net kârdan, 18.5 mn TL net zarara gerilemiştir. 

 

EGEEN, Şirket 2012 yılı kârının 9.45 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 2,55 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
JANTS, Şirket'in iştiraki JMW Jant San. A.Ş, otomobil jant ı deneme üretimini tamamlayarak seri üretime baş lama karar ı alm ıştır. 2013 yılında

400 bin adet jant üretimi ve satışı planlanmakta olup, 2014 y ılı içerisinde 2.6 mn adet otomobil jant ı kapasitesine ek 1 mn adet kamyon jant ı
üretim tesisinin devreye al ınmas ı için çalışmalara baş lanm ıştır. 
 
MAKTK[GOZDE], Şirket, çıkarılm ış 50 mn TL sermayesini, Gözde Gir. Ser. Yat. Ort.'a tahsisli olarak 6.8 mn TL'sini rüçhan kullandırarak (%

13,6, Rüçhan fiyatı: 1,20 TL), 27.2 milyon TL'sini (%54.4) rüçhan kullandırmadan art ırarak 84 mn TL'ye artırma karar ı alm ıştır. 
 
UTPYA, Şirket Antalya-Alanya'da bulunan Utopia World Hotel'in alan ının otel kapasitesi art ırılarak yeni inşaat alanlar ı kazanılmas ı ve yeni

alana 1000 kişilik çok amaçl ı uluslararas ı konferans salonu yap ılmas ı düşünülmektedir. Bu proje için gerekli projeler ve imar plan ı Alanya

Belediyesi'ne sunulmuştur. 
 
MEMSA, Şirket iştiraki Volt Yat. Gay. Enr. A.Ş'nin, Mensa Gay. Yat. İnş. A.Ş'de sahip olduğu %70 pay ın 57.75 mn TL bedelle sat ın alınmas ına

karar vermiştir. 
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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." 

IMKB'DE VOLATİLİTE ARTTI 

IMKB'de 10 günlük rallide Cuma günü 82.500'ü k ırınca al ımlar ın h ızlandığı  görüldü.
Bugün Yurtdışı olumlu ama içeride bankalar ın aldığı s ınırlı cezanın etkisi izlenecek.  

   IMKB 100 Endeksi geçtiğimiz haftay ı % 4.6 art ış la 83.541 seviyesinden kapatt ı. Her

zamanki gibi yükselişe önderlik eden Bankalar ise % 5.9 artt ı. Böylece IMKB, Arjantin ve
Japonya'nın ardından haftan ın en çok yükselen 3. borsası oldu.  

   Ocak sonunda baş layan 1 ayl ık düşüşün tepkisi olarak devam eden yükseli ş, 82.500
direncinin aşı lmas ı ile yeniden zirvenin görülme yolculuğuna dönüştü. IMKB'nin son  10
günün 9'unda artması nedeniyle rallinin bu hafta da devam edeceğini tahmin etmek zor
değil. IMKB için hedef 86.000 seviyesi olacakt ır. Bunu bozabilecek en önemli durumun
yurtdışının bozulmas ı olabileceğini tahmin ediyoruz. Bankalar ın ald ığı toplam 1.1 milyar
TL cezanın etkisinin s ınırlı kalmas ı muhtemel.  

   Gelişmiş  ülkeler olan Japonya, ABD, Almanya ve  İngiltere 2013 y ılındaki uçuş larına
devam ediyor. Japonya borsas ı   haftayı   %  5.8 yükselerek 12.283'e ç ıktı.  Böylece
yılbaşından beri 2 ayl ık getirisi % 18'i geçti.Bu sabah da % 0.5 yukarda i şlem görerek
ralliye devam ediyor. ABD'de tarihi rekor seviyelerindeki Dow Jones ve S&P500 haftalık
bazda % 2 yükseldiler ve y ılbaşından beri % 9 getiriye ulaştılar. Mart 2000'de 8.136,

Temmuz 2007'de 8.152'y ı gördükten sonra geri çekilen Almanya borsası Dax ise 3. kez
zirve yolunda ilerliyor. Haftalık bazda % 3,5 yükselerek 8.000'i gören Dax, yılbaşından beri

% 5 yükselmi ş   oldu. İngiltere de ise FTSE100 haftay ı   %  1.5 art ış la kapatsa da
yılbaşından beri % 10 getiriye ulaştı. Para girişleri veya para çıkış ları anormal hareketlere

yol açan IMKB ise yılbaşından beri % 6.8 getiride! Hindistan, G.Kore ve Rusya'da getiri %
1'in altnda iken, Brezilya % 3 kayıpta!  

   Bu haftanın gündeminde öne çıkanlara bakt ığım ızda yurtiçinde salı günü cari açık verisi

önem taşıyor. Cuma günü ise Şubat ayı bütçe sonuçları açıklanacak. Yurtd ışı gündemde
ise Çarşamba günü ABD'de perakende sat ışlar ile Cuma günü şubat ayı sanayi üretimi
önemli. Ayrıca Perşembe AB Konseyi toplant ıs ının ard ından Euro Bölgesi üyesi 17
ülkenin devlet ve hükümet başkanlar ı bir araya gelecekler. Bu arada, ABD ileri saat

uygulamas ına geçtiği için Avrupa ile bir saat yakınlaştı.   
   İtalya'da seçim sonrasındaki karmaşa henüz çözülmedi. Bu yüzden Cuma akşam ı Fitch

notu bir kademe indirdi. Yar ın Cumhurbaşkanı liderlerle görüşecek. Cuma günü ise İtalya

parlamentosu seçim sonras ında ilk kez toplanacak. Euro/doları 1,33'den 1,30'a indirmek

dışında piyasalara etkisi olmayan seçimin yenilenip yenilenmeyeceği sorusuna bu hafta

cevap aranacaktır. 

    - Rekabet Kurulu, Türkiye'de faaliyet gösteren 12 banka hakk ındaki soruşturmayı
sonuçlandırdı.  Buna göre "Rekabeti S ınırlayıcı  Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar"

maddesinin ihlal edildiği belirlendi. Bankalar bu soruşturmadan toplam 1.116.957.486

TL ceza al ırken bankalar baz ında; Garanti Bankas ı 213,4 mn TL, Akbank 172.2 mn TL,

Yapı Kredi Bankas ı 149.9 mn TL, İş Bankas ı 146,7 mn TL, Halkbank 89,7 mn TL,

Vakıfbank 82,1 mn TL, Finansbank 54 mn TL, Denizbank 23 mn TL, TEB 10,7 mn TL ceza

aldı. 
   - BDDK'nın aç ıkladığı verilere göre bankacılık sektörünün Ocak ayı  itibariyle kârı, bir

önceki y ılın ayn ı   ayına göre %37,1 art ışla 2.53 mlr TL seviyesinde gerçekle ş irken,

sermaye yeterliliği oran ı  bir önceki y ılın ayn ı  dönemine göre 1 puanl ık art ış la %17,8

olarak gerçekleşti. 

   - TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ocak ay ında sanayi üretimi y ıllık bazda %2.1 artt ı.
Takvim etkileri ar ındırıldıktan sonra, bir önceki y ılın ayn ı   ayına göre geli şme %1.9

seviyesinde gerçekleşti. 

IMF Başkanı Christine Lagarde, faiz cephesinde AMB ’nin hala manevra alan ı olduğunu ve

AMB Başkanı Mario Draghi'nin faiz indirimine gidebileceğini beklediğini söyledi.  
  - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın notunda indirime gitti. Kuruluş, geçen
ayki seçimlerden ç ıkan belirsizlik ve resesyonu sebep göstererek ülke kredi notunu A -

'den BBB+'ya düşürdü ve görünümü negatif olarak belirledi.  
  - Enerji Bakan ı Taner Yıldız, elektriğe yapılan yatırımlar ın devam edeceğini, üretilen her
elektriğin doğalgaz ithalatıyla ilgili önlerini açtığını ve doğalgaz ithalat ını kıs ıtladığını ifade

etmiştir. 

    - St. Louis Fed Başkanı   James Bullard, bankan ın büyük ihtimalle varl ık al ımlar ını
sürdüreceğini ve manevra için çok fazla alanlarının olduğunu  ifade etti. Ayrıca Bullard, şu

an enflasyonun hedef düzeyin alt ına gerilememesine daha fazla önem verilmesi
gerektiğini belirtti. 

  - Maliye Bakanl ığı, motorlu araçlardaki MTV miktarı ve ÖTV oranlarının belirlenmesinde

emisyon sal ınım ını da dikkate alacak çalışmayı baş lattı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,541.62 2.09 

USD 1.8015 0.28 

EURO 2.3395 -0.51 

€  / $  1.3002 -0.81 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0731 0.23 

VOB-30 Kontrat ı 103.950 2.59 

Gösterge Faiz  5.31 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KOMHL 8.52 17.36 

JANTS 21.30 10.94 

AYES 3.35 10.93 

EGYO 0.35 9.38 

SKPLC 0.95 9.20 

Düşenler  Kapan ış  % 

DIRIT  1.12 -9.68 

AKGUV 18.90 -6.20 

INFO 0.91 -6.19 

ADESE 6.02 -5.05 

KUYAS 93.00 -4.12 

Dünya Borsalar ı 10.03.2013 % 

DJIA 14,397 0.47 

NASDAQ 3,244 0.38 

DAX 7,986 0.59 

FTSE-100 6,484 0.69 

NIKKEI 225 12,284 2.64 

S&P 500 1,551 0.45 

Bovespa  58,433 -0.70 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Oca. (Önc.12.0Mlr)  
09:45 Fransa Sanayi Üretimi Oca. (Bek. -0.2% Önc -0.1%) 

0 9 : 4 5  F r a n s a  İma la t  Sanay i  Ü re t im i  Oca .   (Bek . -0.5%

Önc.0,1%)  
11:00 İtalya GSYH 4Ç Final (Bek. -0.9% Önc. -0,9%) 

12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASYAB TUT 2.17-2.18 2.11 2.25 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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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." 

IMKB'DE VOLATİLİTE ARTTI 

IMKB'de 10 günlük rallide Cuma günü 82.500'ü k ırınca al ımlar ın h ızlandığı  görüldü.
Bugün Yurtdışı olumlu ama içeride bankalar ın aldığı s ınırlı cezanın etkisi izlenecek.  

   IMKB 100 Endeksi geçtiğimiz haftay ı % 4.6 art ış la 83.541 seviyesinden kapatt ı. Her

zamanki gibi yükselişe önderlik eden Bankalar ise % 5.9 artt ı. Böylece IMKB, Arjantin ve
Japonya'nın ardından haftan ın en çok yükselen 3. borsası oldu.  

   Ocak sonunda baş layan 1 ayl ık düşüşün tepkisi olarak devam eden yükseli ş, 82.500
direncinin aşı lmas ı ile yeniden zirvenin görülme yolculuğuna dönüştü. IMKB'nin son  10
günün 9'unda artması nedeniyle rallinin bu hafta da devam edeceğini tahmin etmek zor
değil. IMKB için hedef 86.000 seviyesi olacakt ır. Bunu bozabilecek en önemli durumun
yurtdışının bozulmas ı olabileceğini tahmin ediyoruz. Bankalar ın ald ığı toplam 1.1 milyar
TL cezanın etkisinin s ınırlı kalmas ı muhtemel.  

   Gelişmiş  ülkeler olan Japonya, ABD, Almanya ve  İngiltere 2013 y ılındaki uçuş larına
devam ediyor. Japonya borsas ı   haftayı   %  5.8 yükselerek 12.283'e ç ıktı.  Böylece
yılbaşından beri 2 ayl ık getirisi % 18'i geçti.Bu sabah da % 0.5 yukarda i şlem görerek
ralliye devam ediyor. ABD'de tarihi rekor seviyelerindeki Dow Jones ve S&P500 haftalık
bazda % 2 yükseldiler ve y ılbaşından beri % 9 getiriye ulaştılar. Mart 2000'de 8.136,

Temmuz 2007'de 8.152'y ı gördükten sonra geri çekilen Almanya borsası Dax ise 3. kez
zirve yolunda ilerliyor. Haftalık bazda % 3,5 yükselerek 8.000'i gören Dax, yılbaşından beri

% 5 yükselmi ş   oldu. İngiltere de ise FTSE100 haftay ı   %  1.5 art ış la kapatsa da
yılbaşından beri % 10 getiriye ulaştı. Para girişleri veya para çıkış ları anormal hareketlere

yol açan IMKB ise yılbaşından beri % 6.8 getiride! Hindistan, G.Kore ve Rusya'da getiri %
1'in altnda iken, Brezilya % 3 kayıpta!  

   Bu haftanın gündeminde öne çıkanlara bakt ığım ızda yurtiçinde salı günü cari açık verisi

önem taşıyor. Cuma günü ise Şubat ayı bütçe sonuçları açıklanacak. Yurtd ışı gündemde
ise Çarşamba günü ABD'de perakende sat ışlar ile Cuma günü şubat ayı sanayi üretimi
önemli. Ayrıca Perşembe AB Konseyi toplant ıs ının ard ından Euro Bölgesi üyesi 17
ülkenin devlet ve hükümet başkanlar ı bir araya gelecekler. Bu arada, ABD ileri saat

uygulamas ına geçtiği için Avrupa ile bir saat yakınlaştı.   
   İtalya'da seçim sonrasındaki karmaşa henüz çözülmedi. Bu yüzden Cuma akşam ı Fitch

notu bir kademe indirdi. Yar ın Cumhurbaşkanı liderlerle görüşecek. Cuma günü ise İtalya

parlamentosu seçim sonras ında ilk kez toplanacak. Euro/doları 1,33'den 1,30'a indirmek

dışında piyasalara etkisi olmayan seçimin yenilenip yenilenmeyeceği sorusuna bu hafta
cevap aranacaktır. 

    - Rekabet Kurulu, Türkiye'de faaliyet gösteren 12 banka hakk ındaki soruşturmayı
sonuçlandırdı.  Buna göre "Rekabeti S ınırlayıcı  Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar"

maddesinin ihlal edildiği belirlendi. Bankalar bu soruşturmadan toplam 1.116.957.486
TL ceza al ırken bankalar baz ında; Garanti Bankas ı 213,4 mn TL, Akbank 172.2 mn TL,

Yapı Kredi Bankas ı 149.9 mn TL, İş Bankas ı 146,7 mn TL, Halkbank 89,7 mn TL,

Vakıfbank 82,1 mn TL, Finansbank 54 mn TL, Denizbank 23 mn TL, TEB 10,7 mn TL ceza
aldı. 
   - BDDK'nın aç ıkladığı verilere göre bankacılık sektörünün Ocak ayı  itibariyle kârı, bir

önceki y ılın ayn ı   ayına göre %37,1 art ışla 2.53 mlr TL seviyesinde gerçekle ş irken,

sermaye yeterliliği oran ı  bir önceki y ılın ayn ı  dönemine göre 1 puanl ık art ış la %17,8

olarak gerçekleşti. 

   - TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ocak ay ında sanayi üretimi y ıllık bazda %2.1 artt ı.
Takvim etkileri ar ındırıldıktan sonra, bir önceki y ılın ayn ı   ayına göre geli şme %1.9

seviyesinde gerçekleşti. 

IMF Başkanı Christine Lagarde, faiz cephesinde AMB ’nin hala manevra alan ı olduğunu ve

AMB Başkanı Mario Draghi'nin faiz indirimine gidebileceğini beklediğini söyledi.  
  - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın notunda indirime gitti. Kuruluş, geçen
ayki seçimlerden ç ıkan belirsizlik ve resesyonu sebep göstererek ülke kredi notunu A -

'den BBB+'ya düşürdü ve görünümü negatif olarak belirledi.  
  - Enerji Bakan ı Taner Yıldız, elektriğe yapılan yatırımlar ın devam edeceğini, üretilen her
elektriğin doğalgaz ithalatıyla ilgili önlerini açtığını ve doğalgaz ithalat ını kıs ıtladığını ifade

etmiştir. 

    - St. Louis Fed Başkanı   James Bullard, bankan ın büyük ihtimalle varl ık al ımlar ını
sürdüreceğini ve manevra için çok fazla alanlarının olduğunu  ifade etti. Ayrıca Bullard, şu

an enflasyonun hedef düzeyin alt ına gerilememesine daha fazla önem verilmesi
gerektiğini belirtti. 

  - Maliye Bakanl ığı, motorlu araçlardaki MTV miktarı ve ÖTV oranlarının belirlenmesinde

emisyon sal ınım ını da dikkate alacak çalışmayı baş lattı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,541.62 2.09 

USD 1.8015 0.28 

EURO 2.3395 -0.51 

€  / $  1.3002 -0.81 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0731 0.23 

VOB-30 Kontrat ı 103.950 2.59 

Gösterge Faiz  5.31 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KOMHL 8.52 17.36 

JANTS 21.30 10.94 

AYES 3.35 10.93 

EGYO 0.35 9.38 

SKPLC 0.95 9.20 

Düşenler  Kapan ış  % 

DIRIT  1.12 -9.68 

AKGUV 18.90 -6.20 

INFO 0.91 -6.19 

ADESE 6.02 -5.05 

KUYAS 93.00 -4.12 

Dünya Borsalar ı 10.03.2013 % 

DJIA 14,397 0.47 

NASDAQ 3,244 0.38 

DAX 7,986 0.59 

FTSE-100 6,484 0.69 

NIKKEI 225 12,284 2.64 

S&P 500 1,551 0.45 

Bovespa  58,433 -0.70 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Oca. (Önc.12.0Mlr)  
09:45 Fransa Sanayi Üretimi Oca. (Bek. -0.2% Önc -0.1%) 

0 9 : 4 5  F r a n s a  İma la t  Sanay i  Ü re t im i  Oca .   (Bek . -0.5%

Önc.0,1%)  
11:00 İtalya GSYH 4Ç Final (Bek. -0.9% Önc. -0,9%) 

12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASYAB TUT 2.17-2.18 2.11 2.25 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 

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

