
TCELL, Şirket Genel Kurul toplant ıs ı, yeterli toplantı nisab ının sağlanamamas ı nedeniyle yapılamam ıştır. 
 

EKGYO, Şirket'in İstanbul-Şiş l i 'de devam eden Kuasar İstanbul projesine ilişkin naz ım imar plan ı   tadilatının iptali ve yürütmesinin
durdurulmas ı  talebi ile İstanbul Mimarlar Odas ı'nın açmış olduğu davada mahkeme, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına

karar vermiştir. Şirket projenin uygulanmas ına dair hukuki bir engelin olmad ığını belirtmiştir. 
 

THYAO, Şirket, ABD'de bulunan GORE Designs ile yap ılan görüşmeler sonucu, firman ın sat ın al ım ından vazgeçtiğini aç ıklam ıştır. Ayrıca

Şirket, MNG Teknik Uçak Bakım A.Ş'yi satın almak amac ıyla Rekabet Kurulu'na yaptığı başvurunun kabulu sonucu hisse devir  sözleşmesini

imzalam ıştır. Şirket, Kastamonu Havaliman ı'na tarifeli seferler baş latılmas ına karar vermiştir. 

  
KRDMD, Şirket inşaat demiri fiyatlar ını ton başına %0,8 artırarak 1.093 TL/ton'a yükseltirken, kütük ve profil fiyatlarını değiştirmedi.  

  
AEFES, Alkollü içkilerin sat ış ve pazarlamas ına ilişkin yasa tasar ıs ı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Bu tasar ıya göre
alkollü içkilerin reklamı, pazarlama ve promosyon etkinlikleri yasaklanacak ve alkollü içki markalar ı, kendi isim ve markalar ıyla sponsorluk

yapamayacaklar. 

  
BRSAN, T.C. Maliye Bakanl ığı vergi inceleme elemanlar ı tarafından yap ılan vergi incelemesi neticesinde, 1964 senesinde al ınm ış olan bir

gayrimenkul'ün 2010 yılında yap ılan sat ışı neticesinde elde edilen kazanc ın KDV ve Kurumlar Vergisinden istisna edilmesi konusunda,

Şirket'in esas sözleşmesinde şirket amaçlar ının gerçekleştirilmesi için gayrimenkul al ım sat ım ı   ve kiraya verilmesi gibi gayrimenkul

ticaretine izin veren ifadelerin bulunmas ı   sebebiyle istisnadan yararlanamayacağına karar verilmiş   ve 7.296.591,42 TL. vergi asl ı   ve
13.690.024,38 TL. vergi ziyaı cezası Şirket'e tebliğ edilmiştir. 

 
ZOREN, Şirket, iştiraki Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş'de bulunan ve Zorlu Holding, Zorlu O/M Enerji Tesisleri İş letme, Zorlu

Endüstriyel ve Enerji Tesisleri ve Zorlu Dış Ticaret'e ait olan 4.953.000 adet hissenin 8.250.000 TL bedel karşı lığında devralınmas ına ve devir

için EPDK'ta başvurulmas ına karar vermiştir. 

  
KARSN, İETT, Şirket'in kazandığı Otobüs Alım İhalesi sonucu yap ılan sözleşmeye istinaden, ilave 50 adet Dizel Yak ıtlı Körüklü Tip otobüsün
13,75 mn Euro bedelle teslim edilmesi kayd ıyla iş artışına karar vermiştir. Bu iş artışıyla beraber, ihaleye ilişkin toplam otobüs say ıs ı 300
adete ve toplam ciro 83,6 mn Euro'ya ulaşm ıştır. 
  
ERICO, Şirket ortaklar ı, toplam 1.547.620 TL nominal bedelli paylar ın devri ile ilgili olarak Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile
6.500.004 TL tutarında (4,20 TL/hisse) hisse devir sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
KRSAN, Şirket Sinop-Dikmen'de bulunan 13.680 m2 büyüklüğündeki arsayı 120.000 TL bedelle 3. şahıstan sat ın alma karar ı alm ıştır. 
 
KERVN, Şirket iştiraki Kervansaray Tekstil Yat ırımlar ı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Dan ış Turizm ve İnşaat A.Ş. ile teminat ını teşkil etmek üzere
7.6 milyon TL'lik borca karşı lık, Dan ış Turizm'e İstanbul-Bahçelievlerde bulunan taşınmazının %51 hissesinin ipotek verilmesine karar

vermiştir. 
 
PRZMA, Şirket, Remax ile yap ılan anlaşma sonucu İstanbul-Selimpaşa'da bulunan tesisini kiraya verme karar ı alm ıştır. Kira bedeli olarak 8

bağıms ız bölüm için toplam 1.44 mn TL belirlenmiştir. 

23 Mayıs 2013 Perşembe

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

BU KEZ NASIL OLACAK? 

ABD, Almanya ve Türkiye borsaları dün de rekorlar ını yenilediler. Ancak FED Tutanaklar ı
can s ıkıcı   içerikte gelince bugün sat ışlar geliyor. Önceden de böyle olur 1 -2 günde
toparlard ı. Bakalım bu kez nas ıl olacak. 

BIST 100 endeksi, dünü % 2.18 art ışla, 93.178 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 91.189, en yüksek 93.398 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.988 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 5.05 cente yükseldi.  
Dünyadaki likidite fazlalığı borsaları zirveye, tahvil faizlerini dibin daha da dibine getirdi.

Dün Almanya, ABD ve Türkiye borsaları tarihi rekorlar ını görürken, Japonya borsasının
yılbaşından beri getirisi % 50'ye ulaşt ı. Likiditenin kaynağı olan ABD'de dün FED başkanı
Bernanke'nin açıklamalar ı ve FED'in son toplant ı  tutanaklar ı  izlendi. FED tutanaklar ına

göre oybirliği art ık yok.  Fed yetkililerinden baz ıları varl ık al ımında 17-18 Haziran'da
yapılacak toplant ıdan başlamak üzere yavaşlamaya gidilebileceğini savundu. Ancak

Başkan QE3'ün  erken durdurulmas ının olumsuz etki ler inin olaca ğını,  verilerin
izleneceğini belirtti. Tutanaklardaki ayr ışma ile ABD Borsalar ı tarihi zirvelerini yeniledikten

sonra günü eksi de kapatt ılar. S&P500 1.687'yi görüp 1.655'den, Dow Jones 15.542'yi
görüp 15.307'den kapandı. Bu sabah Endeks futurelar ında kayıplar sürüyor. Tahvil fonu
PIMCO'nun başkanı Gross, Fed'in parasal genişleme önlemlerini büyük ihtimalle Eylül'de
azaltmaya baş layacağını öngördü. Gelişmeler üzerine Asya borsalar ında da bu sabah

kayıplar var. Dün %50'yi gören Japonya bugün % 4 kayıpta. Avrupa borsalar ının da güne
düşüş le ba ş lamas ı   bekleniyor. Daha önceki FED tutanaklar ında s ıkıntı  olduğunda

borsalar 1-2 dün düşmüş ve ard ından “likidite şimdi çekilmeyecek” diyerek yola
devam etmişti. Bakalım bu kez nasıl olacak. 

Bugünün gündeminde; 11:00'de Euro Bölgesi Hizmet ve Bile ş ik PMI, 11:30 İngiltere

büyüme verisi, 14:00'de TCMB'nin son toplant ıs ının özeti, 15:30 ABD Haftal ık işsizlik

verileri, 17:00'de ABD Birinci El Konut Satış ları yayınlanacak. 

  - FED Başkanı Ben Bernanke Kongre'de yapt ığı konuşmada, ABD ekonomisinin yüksek
seyreden i şsizlik oran ından ve hükümet harcamalar ındaki kesintilerden olumsuz

etkilenmeye devam ettiğini di le getirerek, parasal poli t ikay ı   zamanından önce
daraltman ıni toparlanmay ı durdurabileceğini dile getirdi. Bernanke, işgücü piyasasının
bazı   gelişmeler kaydettiğini dile getirirken, yüksek seviyedeki i şsizliğin çok maliyetli
olduğunu belirtti. New York FED Başkanı William Dudley ise FED'in varl ık al ımlar ının
azaltılmas ına karar verme pozisyonuna gelmesinin 3 -4 ay alaca ğını,  ancak varl ık
alımlar ının azaltılacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.  
    - BDDK Ba şkanı   Mukim Öztekin, bankalar ın ücret ve faizler konusuna i l i şkin

olarak, Bankaların sunduklar ı hizmetlerinden talep ettikleri faiz ve ücretlerde BDDK’nın,

herhangi bir s ınırlama veya indirim yetkisi yoktur” dedi. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, yerli otomobil yap ılmas ına ilişkin olarak, buna talip

olacak yerli şirketlerle özel teşvik görüşmelerine baş lamaya haz ır olduklar ını   ifade

etmiştir. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Kuzey Irak ’ta ABD ve Rus ş irketleriyle

petrol-gaz arama pro je ler ine g i r i leb i lece ği n i   v e   2 013 ' t e   t i c a r i   s ö z l e şmeler

imzalanabileceğini ifade etmiştir. 

  - Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 30 Nisan - 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen toplant ı
tutanaklar ına göre Fed yetkililerinin birçoğu varl ık al ımlar ında azalmaya gitmeden önce
işgücü piyasasında daha çok gelişme görülmesi gerektiğini belirttiler.  

  - Almanya Maliye Bakan ı Wolfgang Schaeuble, Avrupa'n ın şu anda geçmiş yıllara göre
daha az k ırılgan olduğunu, Avrupa'da güvenin geri kazanıldığını, Euro Bölgesi'nde krizin
hala devam ettiğini ancak Avrupa Birliği'nde ilerleme sağland ığını, Almanya'nın bölgeden
ayrılmas ının ise felaket olacağını belirtti. 

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük

Sanayi Sitelerine uygulanan kredi faiz oranlar ının dü şürüldüğünü belirterek, yeni faiz
oranlar ıyla birlikte, OSB ve KSS'lerin, toplamda 4 milyon 600 bin lira faiz avantaj ına sahip

olacağını belirtti. 

  - Çin'de PMI öncü verileri, Mayıs ayında 49.6 ile son 7 ay ın en düşük seviyesine geriledi.
Çin'de nisan ayında PMI 50.4 puan seviyesinde gerçekleşmişti. 

  - Japonya'da 10 y ıllık Hazine tahvillerinin faizi %1'in üzerine ç ıkınca BOJ, 2 trilyon yen

fonlama yapacağını açıkladı. BOJ finansal operasyonlar birimi, finansal kuruluş laraa kısa

vadeli ve sabit faizli kredi sağlaman ın, uzun vadeli faizlerdeki mant ıks ız artışa verilen

karşı lık olduğu açıklamas ını yaptı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 93,178.87 2.18 

USD 1.8455 -0.22 

EURO 2.3780 0.02 

€  / $  1.2858 -0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1099 -0.13 

VOB-30 Kontrat ı 115.125 2.58 

Gösterge Faiz  5.08 -0.13 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MARTI 1.08 12.50 

DGGYO 3.45 10.58 

KRDMA 2.30 9.52 

ESEMS 2.90 9.43 

BROVA 0.91 8.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 4.30 -11.89 

AYES 1.62 -10.00 

ATPET 2.65 -9.25 

IDAS 0.62 -8.82 

CIMSA 13.50 -6.90 

Dünya Borsalar ı 22.05.2013 % 

DJIA 15,307 -0.52 

NASDAQ 3,463 -1.11 

DAX 8,531 0.69 

FTSE-100 6,840 0.53 

NIKKEI 225 15,627 1.60 

S&P 500 1,655 -0.83 

Bovespa  56,429 0.30 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi May. Geçici (Önc.44.4)  
10:00 Fransa PMI Hizmet May. Geçici (Önc.44.3)  
10:30 Almanya PMI Sanayi May. Öncü (Bek.48.4 Önc.48.1)  
10:30 Almanya PMI Hizmet May. Öncü (Bek.49.9 Önc.49.6)  
11:00 AB PMI Sanayi May. Öncü (Bek.47.0 Önc.46.7)  
11:00 AB PMI Hizmet May. Öncü (Bek.47.2 Önc.47.0)  
11:00 İtalya Perakende Sat ışlar Mar. (Önc. -4.8%) 

11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 1Ç Öncü (Bek.0.3% Önc.0.3%)  
11:30 İngiltere İthalat 1Ç Öncü (Bek. -1.0% Önc. -1.6%) 

11:30 İngiltere İhracat 1Ç Öncü (Bek. -1.2% Önc. -1.0%) 

11:30 İspanya Tahvil İhraçlar ı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.346Bin

Önc.360Bin)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi May. Öncü (Önc. -30.2) 

17:00 ABD Yeni Konut Sat ışları Nis. (Bek.1.9% Önc.1.5%)  
18:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi May. (Önc. -5) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 
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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 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

BU KEZ NASIL OLACAK? 

ABD, Almanya ve Türkiye borsaları dün de rekorlar ını yenilediler. Ancak FED Tutanaklar ı
can s ıkıcı   içerikte gelince bugün sat ışlar geliyor. Önceden de böyle olur 1 -2 günde
toparlard ı. Bakalım bu kez nas ıl olacak. 

BIST 100 endeksi, dünü % 2.18 art ışla, 93.178 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 91.189, en yüksek 93.398 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.988 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 5.05 cente yükseldi.  
Dünyadaki likidite fazlalığı borsaları zirveye, tahvil faizlerini dibin daha da dibine getirdi.

Dün Almanya, ABD ve Türkiye borsaları tarihi rekorlar ını görürken, Japonya borsasının
yılbaşından beri getirisi % 50'ye ulaşt ı. Likiditenin kaynağı olan ABD'de dün FED başkanı
Bernanke'nin açıklamalar ı ve FED'in son toplant ı  tutanaklar ı  izlendi. FED tutanaklar ına

göre oybirliği art ık yok.  Fed yetkililerinden baz ıları varl ık al ımında 17-18 Haziran'da
yapılacak toplant ıdan başlamak üzere yavaşlamaya gidilebileceğini savundu. Ancak

Başkan QE3'ün  erken durdurulmas ının olumsuz etki ler inin olaca ğını,  verilerin
izleneceğini belirtti. Tutanaklardaki ayr ışma ile ABD Borsalar ı tarihi zirvelerini yeniledikten

sonra günü eksi de kapatt ılar. S&P500 1.687'yi görüp 1.655'den, Dow Jones 15.542'yi
görüp 15.307'den kapandı. Bu sabah Endeks futurelar ında kayıplar sürüyor. Tahvil fonu
PIMCO'nun başkanı Gross, Fed'in parasal genişleme önlemlerini büyük ihtimalle Eylül'de
azaltmaya baş layacağını öngördü. Gelişmeler üzerine Asya borsalar ında da bu sabah

kayıplar var. Dün %50'yi gören Japonya bugün % 4 kayıpta. Avrupa borsalar ının da güne
düşüş le ba ş lamas ı   bekleniyor. Daha önceki FED tutanaklar ında s ıkıntı  olduğunda

borsalar 1-2 dün düşmüş ve ard ından “likidite şimdi çekilmeyecek” diyerek yola
devam etmişti. Bakalım bu kez nasıl olacak. 

Bugünün gündeminde; 11:00'de Euro Bölgesi Hizmet ve Bile ş ik PMI, 11:30 İngiltere

büyüme verisi, 14:00'de TCMB'nin son toplant ıs ının özeti, 15:30 ABD Haftal ık işsizlik

verileri, 17:00'de ABD Birinci El Konut Satış ları yayınlanacak. 

  - FED Başkanı Ben Bernanke Kongre'de yapt ığı konuşmada, ABD ekonomisinin yüksek
seyreden i şsizlik oran ından ve hükümet harcamalar ındaki kesintilerden olumsuz
etkilenmeye devam ettiğini di le getirerek, parasal poli t ikay ı   zamanından önce
daraltman ıni toparlanmay ı durdurabileceğini dile getirdi. Bernanke, işgücü piyasasının
bazı   gelişmeler kaydettiğini dile getirirken, yüksek seviyedeki i şsizliğin çok maliyetli
olduğunu belirtti. New York FED Başkanı William Dudley ise FED'in varl ık al ımlar ının
azaltılmas ına karar verme pozisyonuna gelmesinin 3 -4 ay alaca ğını,  ancak varl ık
alımlar ının azaltılacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.  
    - BDDK Ba şkanı   Mukim Öztekin, bankalar ın ücret ve faizler konusuna i l i şkin

olarak, Bankaların sunduklar ı hizmetlerinden talep ettikleri faiz ve ücretlerde BDDK’nın,

herhangi bir s ınırlama veya indirim yetkisi yoktur” dedi. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, yerli otomobil yap ılmas ına ilişkin olarak, buna talip

olacak yerli şirketlerle özel teşvik görüşmelerine baş lamaya haz ır olduklar ını   ifade
etmiştir. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Kuzey Irak ’ta ABD ve Rus ş irketleriyle
petrol-gaz arama pro je ler ine g i r i leb i lece ği n i   v e   2 013 ' t e   t i c a r i   s ö z l e şmeler

imzalanabileceğini ifade etmiştir. 

  - Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 30 Nisan - 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen toplant ı
tutanaklar ına göre Fed yetkililerinin birçoğu varl ık al ımlar ında azalmaya gitmeden önce
işgücü piyasasında daha çok gelişme görülmesi gerektiğini belirttiler.  

  - Almanya Maliye Bakan ı Wolfgang Schaeuble, Avrupa'n ın şu anda geçmiş yıllara göre
daha az k ırılgan olduğunu, Avrupa'da güvenin geri kazanıldığını, Euro Bölgesi'nde krizin
hala devam ettiğini ancak Avrupa Birliği'nde ilerleme sağland ığını, Almanya'nın bölgeden
ayrılmas ının ise felaket olacağını belirtti. 

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük

Sanayi Sitelerine uygulanan kredi faiz oranlar ının dü şürüldüğünü belirterek, yeni faiz
oranlar ıyla birlikte, OSB ve KSS'lerin, toplamda 4 milyon 600 bin lira faiz avantaj ına sahip

olacağını belirtti. 

  - Çin'de PMI öncü verileri, Mayıs ayında 49.6 ile son 7 ay ın en düşük seviyesine geriledi.
Çin'de nisan ayında PMI 50.4 puan seviyesinde gerçekleşmişti. 

  - Japonya'da 10 y ıllık Hazine tahvillerinin faizi %1'in üzerine ç ıkınca BOJ, 2 trilyon yen

fonlama yapacağını açıkladı. BOJ finansal operasyonlar birimi, finansal kuruluş laraa kısa

vadeli ve sabit faizli kredi sağlaman ın, uzun vadeli faizlerdeki mant ıks ız artışa verilen

karşı lık olduğu açıklamas ını yaptı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 93,178.87 2.18 

USD 1.8455 -0.22 

EURO 2.3780 0.02 

€  / $  1.2858 -0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1099 -0.13 

VOB-30 Kontrat ı 115.125 2.58 

Gösterge Faiz  5.08 -0.13 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MARTI 1.08 12.50 

DGGYO 3.45 10.58 

KRDMA 2.30 9.52 

ESEMS 2.90 9.43 

BROVA 0.91 8.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 4.30 -11.89 

AYES 1.62 -10.00 

ATPET 2.65 -9.25 

IDAS 0.62 -8.82 

CIMSA 13.50 -6.90 

Dünya Borsalar ı 22.05.2013 % 

DJIA 15,307 -0.52 

NASDAQ 3,463 -1.11 

DAX 8,531 0.69 

FTSE-100 6,840 0.53 

NIKKEI 225 15,627 1.60 

S&P 500 1,655 -0.83 

Bovespa  56,429 0.30 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi May. Geçici (Önc.44.4)  
10:00 Fransa PMI Hizmet May. Geçici (Önc.44.3)  
10:30 Almanya PMI Sanayi May. Öncü (Bek.48.4 Önc.48.1)  
10:30 Almanya PMI Hizmet May. Öncü (Bek.49.9 Önc.49.6)  
11:00 AB PMI Sanayi May. Öncü (Bek.47.0 Önc.46.7)  
11:00 AB PMI Hizmet May. Öncü (Bek.47.2 Önc.47.0)  
11:00 İtalya Perakende Sat ışlar Mar. (Önc. -4.8%) 

11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 1Ç Öncü (Bek.0.3% Önc.0.3%)  
11:30 İngiltere İthalat 1Ç Öncü (Bek. -1.0% Önc. -1.6%) 

11:30 İngiltere İhracat 1Ç Öncü (Bek. -1.2% Önc. -1.0%) 

11:30 İspanya Tahvil İhraçlar ı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.346Bin

Önc.360Bin)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi May. Öncü (Önc. -30.2) 

17:00 ABD Yeni Konut Sat ışları Nis. (Bek.1.9% Önc.1.5%)  
18:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi May. (Önc. -5) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 

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

