
HALKB, Ba şbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, kat ılım bankac ılığı  konusunda Banka ve Ziraat Bankas ı'nın çal ışmalar ını   sürdürdüğünü,
Banka'n ın sisteme Ziraat Bankas ı'ndan muhtemelen daha önce gireceğini, kat ılım bankas ının sermayesinin ise Hazine'den koyulacağını
ifade etmiştir. 

 

TTKOM, Rekabet Kurulu, Şirket'in sabit hat arama ürün grubu olan TT Kart’ın kendi bayilerine sat ış fiyatının ürünün maliyetinin alt ında olmas ı
nedeniyle soruşturma baş lattı. Karar henüz Şirket'e tebliğ edilmedi.  

  
TCELL, Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Şirket Genel Kurulu'nun toplanamamas ıyla ilgili olarak yapt ığı açıklamada, Şirket'te uzun süreli
yönetim boş luğunun kabul edilmez olduğunu, ortaklar aras ında anlaşmazlıklar nedeniyle yönetimsiz bir şirket haline gelmesine müsaade
edemeyeceklerini, SPK ’nın bu konuda yeniden devreye girebileceğini ve bir kaç ad ım daha atabileceğini dile getirdi. Ayr ıca Şirket ortağı
Altimo Başkan Yard ımc ıs ı   Evgeny Dumalkin, Genel Kurul'da temsilci atamanmas ı   konusunda Çukurova ile anla şamad ıklarını   ve

sorunun Privy Council'in nihai karar ı sonras ında çözüleceğini belirtti. Şirket ortaklar ından TeliaSonera'nın sözcüsü Cecilia Edström ise
yaptığı açıklamada, kamunun k ısa vadede Şirket için radikal adım atmas ını beklemediklerini ifade etti.  
 

KRDMD, Şirket, daha önce aç ıkladığı 219.244.518 TL'lik (%24,94943 oran ında) Bedelsiz sermaye art ırım ı sürecini SPK'n ın ilke karar ına
istinaden iptal etmiştir. Ayrıca Şirket bedelsiz pay olarak dağıtılacak temettü kararını 176.244.518 TL'ye (%20,05615 oran ına) revize etmiştir. 

  
TRCAS, Hürriyet'in haberine göre, Şirket hakim ortağı Aksoy Holding Bahreyn merkezli yat ırım bankas ı TAIB’i almak üzere anlaşm ış olup,

sürecin tamamlanması için BDDK onayı beklenmektedir.  
 

AKGRT, Şirket 2012 y ılı  ilk 4 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı  dönemine göre %9.3 art ışla 524.8 milyon TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Nisan: 479.9 milyon TL) 

  
KARSN, Şirket Murahhas Azas ı Jan Nahum, yerli otomobil konusunda, öncelikle geli ştirilecek modelin sürdürülebilirli ğinden emin olmak

istediklerini ve üretim tarafında yer almak istediklerini ifade etmiştir. 

 
ZOREN, Şirket, daha önce açıkladığı Zorlu Holding A.Ş. - Zorlu O&M Enerji Tesisleri İş letme ve Bak ım Hizmetleri A.Ş.- Zorlu Endüstriyel ve
Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş. - Zorlu D ış Ticaret A.Ş.'nin elindeki Şirket iştiraklerinden Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş'de

bulunan 4.953.300 TL nominal bedelli hisselerin 8.250.000 TL bedelle sat ın al ınacağı hususunda, sat ın al ım tutar ını 4.953.300 TL olarak

düzeltmiştir. 
 

AVIVA, Şirket 2012 y ılı  ilk 4 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %0.9 art ışla 119.640.160 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Nisan: 118.572.951) 

 
KLGYO[KILER], Şirket hakim ortağı Kiler Holding yönetim kurulu, Şirket'in 13.64 milyon adet pay ının Kiler Al ışveriş Hizmetleri A.Ş  lehine

rehnedilmesi ve gerekli çal ışmalar ın yapılmas ı kararını alm ıştır. 
  
KRONT[TTKOM], Şirket'in Türk Telekom ile imzaladığı 1.345.406 dolar tutar ındaki TTDSL Entegrasyon-1 Al ım ı  sözleşmesinde yer alan

hizmet ve ürünlerin 1.094.676 dolarl ık 

kısm ı ile ilgili sipariş ler alınm ıştır. 
  
BRKSN, Şirket, Bozüyük OSB'de 45.000m2 büyüklüğünde arsa üzerine ilk etapta yapacağı yeni yatırımla ilgili olarak toplam 6.356m2 alanl ı
iş letme inşaatı ile ilgili Bilginoğullar ı İnşaat ile toplam 1.622.500 TL inşaat yapım sözleşmesi imzalayarak inşaata baş lam ıştır. 
 

MIPAZ, Şirket, çıkarılm ış 127.396.394 TL sermayesini, nakden 50.958.558 (%40 bedelli) art ırarak 178.354.952 TL'ye artırma karar ı alm ıştır. 
  
KERVN, Şirket iştiraki Kervansaray Tekstil ile Dan ı ş   Turizm aras ında "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Sat ı ş   Vaadi Sözleşmesi"

imzalam ıştır. 
  
ATSYH[INFO], Şirketlerin bağlı ortaklığı OR-NA Tarım'ın halka arz çal ışmalar ı kapsam ında Neta Yat ırım ile "Halka Arza Arac ılık ve Yüklenim
Sözleşmesi" imzalam ıştır. 
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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." 

HER ZAMANKİ GİBİ Mİ? 
FED tutanakları açıklanır, piyasalar panikler ama sat ışlar çabuk biter ve toparlanma gelir.
Son 4 toplant ı da neredeyse ayn ı senaryo çal ışıyor. Dünkü satış ların ard ından baş layan
toparlanman ın devamı bugün gelebilir.  
BIST 100 endeksi, dün son yar ım saatteki al ımlara rağmen % 1.96 düşüş le, 91.351
puandan kapatt ı.  Gün içerisinde en düşük 90.615, en yüksek 91.845 puan ı  gören
endeks, önceki kapanışının 1.827 puan alt ına indi. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.92

cente geriledi. Banka endeksi % 2.75 düştü.  
Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, finansal sistemde kayda değer bir k ırılganl ık
olmad ığını söyleyerek Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden arttırarak BB'den BBB-
'ye yükseltti. Kanadal ı kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bond Rating Services

(DBRS), Türkiye'nin yabancı cinsinden para uzun vadeli kredi notunu BBB olarak belirledi.

Böylece S&P dışındaki 4 kuruluş Türkiye'yi yatırım yapılabilir kategoriye yükseltmiş oldu. 

Avrupa hisse senetleri, Fed'in, ABD ekonomisi toparlan ırsa, parasal geni ş lemeyi
yavaş latabileceği endişeleri ve Çin'de imalat sanayinin darald ığını   gösteren veri ile
birlikte, 10 ay ın en h ızlı düşüşünü yaşadı. Almanya ve Fransa % 2.1 düştü. Önceki gün
düşen ABD borsalar ı ise Hewlett -Packard'ınb % 17'lik rallisi ve yeni konut sat ış larındaki

beklentilerin üzerndeki art ı ş   ile hafif kay ıplarla günü tamamlad ı.  Dün % 7  dü şen
Japonya'da bu sabah da hafif kay ıp görülürken, diğer asya borsalar ında ve endeks

futurelarında  a l ımlar  görülüyor.  Dün de bahset t i ğim iz  g ib i   daha  öncek i  FED
tutanaklar ında s ıkıntı olduğunda borsalar 1 -2 gün düşmüş  ve ard ından “likidite ş imdi

çekilmeyecek”   diyerek yola devam edilmi şti .  Bu yüzden dü şüşlere inanmak için
desteklerin k ırılmas ını beklemek gerekir.  

Bugünün gündeminde; 11:00'de Almanya IFO -İş Dünyası Güven Endeksi ve 15:30'da
ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri öne çıkmakta.  

   - Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR da Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe
birden art ırarak BB'den yatırım yapılabilir seviye olan BBB-'ye yükseltti. 
  - Akaryakıt dağıtım ş irketleri motorin sat ış  fiyatında litrede 6-7 kuruş artışa gitti. Yapılan

fiyat değiş ikliğiyle Ankara'da motorinin litre fiyat ı 4,23-4 İstanbul'da 4,22-4,24 ve İzmir'de
4,21-4,23 liraya yükseldi.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin borçlanma piyasalar ında
istikrar ın sağlanmas ı ve  Japon devlet tahvillerinde (JGB) oynaklığın engellenmesi için  

esnek piyasa operasyonlar ına devam edeceklerini, piyasalar ile iletişimi güçlendirmeyi
sürdüreceklerini söyledi. Ayr ıca Kuroda BOJ'un kur ve hisse senetleri konusunda

hedeflerinin olmad ığını   da vurgulad ı.  Japonya Başbakan ı   Japonya'da yaşanan sert

düşüş  sonras ında hükümetin politikalar ının değişmeyeceği, Japon devlet tahvillerine

piyasa güvenini devam ettirmek için, uzun vadede sürdürülebilir olacak bir mali yap ı
oluşturmak için adımlar at ılacağını ifade etmiştir. 

  - Sabah Gazetesinin haberine göre Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kredisini kapatmak

için bankaya giden müşteriye uygulanan komisyon oranlar ıyla ilgili olarak "Yüzde 10'a
kadar komisyon alan var. Bunlara yüzde 2 sınırı getireceğiz. Meclis'e göndereceğimiz ilk

torba yasaya bu maddeyi koyacağız" dedi. Ayr ıca Bakan yapt ığı açıklamada, yeni teşvik

sistemine geçilen 20 Haziran 2012'den 2013 y ılı Nisan ay ı sonuna kadar 68,3 mlr TL

tutarında 4.269 yat ırım te şvik belgesi düzenlendiğini, öngörülen istihdamın 159.402

olduğunu bildirdi.  

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Merkez Bankas ı'nın faiz koridoru uygulamas ının
sermaye hareketlerinin h ızlı   giriş   ve ç ıkışını   engellediğini, bu politikan ın devam ı   ve

kararlar ın doğru zamanlamada al ındığı sürece bir sorun yaşanmayacağını ifade etmiştir. 

  - Eurogroup Başkanı  Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'a daha fazla borç rahatlatma
sağlanıp sağlanmamas ı konusunda karan ın 2014 yazından önce alınmas ını beklediğini 

söyledi.  
  - TCMB verilerine, 10 Mayıs 2013'de 80,8 mlr dolar olan yurt d ışında yerleş ik kiş ilerin

mülkiyetindeki hisse senedi stoku, bir haftada yapt ıkları 332 milyon dolarl ık al ış ve hisse

senedi fiyatlar ındaki art ış  ile 17 May ıs itibariyle 82,3 mlr dolara yükseldi. Yurt dışında

yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku ise 17 May ıs haftas ında yaptıkları 606,5 mn

dolarl ık net sat ış ve D İBS fiyatlar ındaki düşüşün etkisiyle bir önceki haftaya göre 71,8
milyar dolardan, 69,8 mlr dolara geriledi.  

  - IMF, İngiltere'nin ekonomik toparlanmay ı  desteklemek için daha fazla şey yapmas ı
gerektiğini ve hükümete altyapı harcamalar ını hızlandırmas ı ve kurtarılm ış olan bankalar

için özelleştirme plan ı yapmas ı çağrıs ında bulundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,351.40 -1.96 

USD 1.8495 0.22 

EURO 2.3875 0.40 

€  / $  1.2936 0.61 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1168 0.33 

VOB-30 Kontrat ı 112.850 -1.98 

Gösterge Faiz  6.37 -0.81 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 1.88 16.05 

DGGYO 3.98 15.36 

POLHO 2.54 12.89 

ATEKS 8.44 10.18 

AKGUV 15.50 7.27 

Düşenler  Kapan ış  % 

IDAS 0.55 -11.29 

SELGD 0.48 -11.11 

SKPLC 0.85 -8.60 

TTRAK 63.00 -5.97 

MMCAS 3.34 -5.65 

Dünya Borsalar ı 23.05.2013 % 

DJIA 15,295 -0.08 

NASDAQ 3,459 -0.11 

DAX 8,352 -2.10 

FTSE-100 6,697 -2.10 

NIKKEI 225 14,484 -7.32 

S&P 500 1,651 -0.29 

Bovespa  56,317 -0.20 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GSYH 1Ç (Bek.0.1% Önc.0.1%)  
09:00 Almanya İthalat 1Ç (Önc. -2.0%) 

09:00 Almanya İhracat 1Ç (Önc. -0.6%) 

10:00 İspanya ÜFE Nis. (Önc. -1.0%) 

11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Nis. (Önc.26.1%)  
11 :00 A lmanya IFO İ ş   Ortam ı   Endeksi May. (Bek.104.6

Önc.104.4)  
15:30 ABD Dayan ıkl ı Tük.Mal Siparişleri Nis. (Bek.1.1% Önc. -
5.7%) 

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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imzalam ıştır. 
  
ATSYH[INFO], Şirketlerin bağlı ortaklığı OR-NA Tarım'ın halka arz çal ışmalar ı kapsam ında Neta Yat ırım ile "Halka Arza Arac ılık ve Yüklenim
Sözleşmesi" imzalam ıştır. 
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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." 

HER ZAMANKİ GİBİ Mİ? 
FED tutanakları açıklanır, piyasalar panikler ama sat ışlar çabuk biter ve toparlanma gelir.
Son 4 toplant ı da neredeyse ayn ı senaryo çal ışıyor. Dünkü satış ların ard ından baş layan
toparlanman ın devamı bugün gelebilir.  
BIST 100 endeksi, dün son yar ım saatteki al ımlara rağmen % 1.96 düşüş le, 91.351
puandan kapatt ı.  Gün içerisinde en düşük 90.615, en yüksek 91.845 puan ı  gören
endeks, önceki kapanışının 1.827 puan alt ına indi. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.92

cente geriledi. Banka endeksi % 2.75 düştü.  
Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, finansal sistemde kayda değer bir k ırılganl ık
olmad ığını söyleyerek Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden arttırarak BB'den BBB-
'ye yükseltti. Kanadal ı kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bond Rating Services

(DBRS), Türkiye'nin yabancı cinsinden para uzun vadeli kredi notunu BBB olarak belirledi.

Böylece S&P dışındaki 4 kuruluş Türkiye'yi yatırım yapılabilir kategoriye yükseltmiş oldu. 

Avrupa hisse senetleri, Fed'in, ABD ekonomisi toparlan ırsa, parasal geni ş lemeyi
yavaş latabileceği endişeleri ve Çin'de imalat sanayinin darald ığını   gösteren veri ile
birlikte, 10 ay ın en h ızlı düşüşünü yaşadı. Almanya ve Fransa % 2.1 düştü. Önceki gün
düşen ABD borsalar ı ise Hewlett -Packard'ınb % 17'lik rallisi ve yeni konut sat ış larındaki

beklentilerin üzerndeki art ı ş   ile hafif kay ıplarla günü tamamlad ı.  Dün % 7  dü şen
Japonya'da bu sabah da hafif kay ıp görülürken, diğer asya borsalar ında ve endeks

futurelarında  a l ımlar  görülüyor.  Dün de bahset t i ğim iz  g ib i   daha  öncek i  FED
tutanaklar ında s ıkıntı olduğunda borsalar 1 -2 gün düşmüş  ve ard ından “likidite ş imdi

çekilmeyecek”   diyerek yola devam edilmi şti .  Bu yüzden dü şüşlere inanmak için
desteklerin k ırılmas ını beklemek gerekir.  

Bugünün gündeminde; 11:00'de Almanya IFO -İş Dünyası Güven Endeksi ve 15:30'da
ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri öne çıkmakta.  

   - Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR da Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe
birden art ırarak BB'den yatırım yapılabilir seviye olan BBB-'ye yükseltti. 
  - Akaryakıt dağıtım ş irketleri motorin sat ış  fiyatında litrede 6-7 kuruş artışa gitti. Yapılan

fiyat değiş ikliğiyle Ankara'da motorinin litre fiyat ı 4,23-4 İstanbul'da 4,22-4,24 ve İzmir'de
4,21-4,23 liraya yükseldi.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin borçlanma piyasalar ında
istikrar ın sağlanmas ı ve  Japon devlet tahvillerinde (JGB) oynaklığın engellenmesi için  

esnek piyasa operasyonlar ına devam edeceklerini, piyasalar ile iletişimi güçlendirmeyi
sürdüreceklerini söyledi. Ayr ıca Kuroda BOJ'un kur ve hisse senetleri konusunda

hedeflerinin olmad ığını   da vurgulad ı.  Japonya Başbakan ı   Japonya'da yaşanan sert

düşüş  sonras ında hükümetin politikalar ının değişmeyeceği, Japon devlet tahvillerine

piyasa güvenini devam ettirmek için, uzun vadede sürdürülebilir olacak bir mali yap ı
oluşturmak için adımlar at ılacağını ifade etmiştir. 

  - Sabah Gazetesinin haberine göre Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kredisini kapatmak

için bankaya giden müşteriye uygulanan komisyon oranlar ıyla ilgili olarak "Yüzde 10'a
kadar komisyon alan var. Bunlara yüzde 2 sınırı getireceğiz. Meclis'e göndereceğimiz ilk
torba yasaya bu maddeyi koyacağız" dedi. Ayr ıca Bakan yapt ığı açıklamada, yeni teşvik

sistemine geçilen 20 Haziran 2012'den 2013 y ılı Nisan ay ı sonuna kadar 68,3 mlr TL
tutarında 4.269 yat ırım te şvik belgesi düzenlendiğini, öngörülen istihdamın 159.402

olduğunu bildirdi.  

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Merkez Bankas ı'nın faiz koridoru uygulamas ının
sermaye hareketlerinin h ızlı   giriş   ve ç ıkışını   engellediğini, bu politikan ın devam ı   ve

kararlar ın doğru zamanlamada al ındığı sürece bir sorun yaşanmayacağını ifade etmiştir. 

  - Eurogroup Başkanı  Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'a daha fazla borç rahatlatma
sağlanıp sağlanmamas ı konusunda karan ın 2014 yazından önce alınmas ını beklediğini 

söyledi.  
  - TCMB verilerine, 10 Mayıs 2013'de 80,8 mlr dolar olan yurt d ışında yerleş ik kiş ilerin

mülkiyetindeki hisse senedi stoku, bir haftada yapt ıkları 332 milyon dolarl ık al ış ve hisse

senedi fiyatlar ındaki art ış  ile 17 May ıs itibariyle 82,3 mlr dolara yükseldi. Yurt dışında
yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku ise 17 May ıs haftas ında yaptıkları 606,5 mn

dolarl ık net sat ış ve D İBS fiyatlar ındaki düşüşün etkisiyle bir önceki haftaya göre 71,8
milyar dolardan, 69,8 mlr dolara geriledi.  

  - IMF, İngiltere'nin ekonomik toparlanmay ı  desteklemek için daha fazla şey yapmas ı
gerektiğini ve hükümete altyapı harcamalar ını hızlandırmas ı ve kurtarılm ış olan bankalar

için özelleştirme plan ı yapmas ı çağrıs ında bulundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,351.40 -1.96 

USD 1.8495 0.22 

EURO 2.3875 0.40 

€  / $  1.2936 0.61 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1168 0.33 

VOB-30 Kontrat ı 112.850 -1.98 

Gösterge Faiz  6.37 -0.81 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 1.88 16.05 

DGGYO 3.98 15.36 

POLHO 2.54 12.89 

ATEKS 8.44 10.18 

AKGUV 15.50 7.27 

Düşenler  Kapan ış  % 

IDAS 0.55 -11.29 

SELGD 0.48 -11.11 

SKPLC 0.85 -8.60 

TTRAK 63.00 -5.97 

MMCAS 3.34 -5.65 

Dünya Borsalar ı 23.05.2013 % 

DJIA 15,295 -0.08 

NASDAQ 3,459 -0.11 

DAX 8,352 -2.10 

FTSE-100 6,697 -2.10 

NIKKEI 225 14,484 -7.32 

S&P 500 1,651 -0.29 

Bovespa  56,317 -0.20 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GSYH 1Ç (Bek.0.1% Önc.0.1%)  
09:00 Almanya İthalat 1Ç (Önc. -2.0%) 

09:00 Almanya İhracat 1Ç (Önc. -0.6%) 

10:00 İspanya ÜFE Nis. (Önc. -1.0%) 

11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Nis. (Önc.26.1%)  
11 :00 A lmanya IFO İ ş   Ortam ı   Endeksi May. (Bek.104.6

Önc.104.4)  
15:30 ABD Dayan ıkl ı Tük.Mal Siparişleri Nis. (Bek.1.1% Önc. -
5.7%) 

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

