
VAKBN, Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Halkbank ve Ziraat Bankas ı’nın ard ından, Banka'n ın da kat ılım bankac ılığı alan ında faaliyet

göstereceğini belirtmiştir. 

 

TCELL, Şirket; 2010, 2011 ve 2012 y ıllar ı Olağan Genel Kurul Toplant ıs ı'nın, 24 Haziran 2013, saat 10.00'da yap ılmas ına karar verildiğini

açıklam ıştır. 
  
EKGYO, Şirket, İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı 1. Etap 3. Kıs ım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş ve Cami ile Genel Altyap ı, Ada İçi Altyapı ve

Çevre Düzenleme İnşaatları İşi İhalesinin 2. oturumuna ilişkin ihaleyi gerçekleştirmiş olup, 5 teklif aras ından en yüksek teklifi 77.5 milyon TL
ile Makro İnşaat Tic. A.Ş vermiştir. 

  
ASELS, Şirket, yurt dışına ihraç edilmek üzere elektronik sistemler konusunda 28,1 Milyon Euro tutarında sipariş alm ıştır.  
  
ECYAP, Şirket'in Rusya Serpuhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için kurulmuş olan bağlı ortaklığı "Vitra Bathroom Product

LLC" ünvanl ı   ş irket sermayesinin 2.9 mn dolar'dan 11.8 mn dolara ç ıkarılmas ı   nedeniyle yap ılacak ödemelerin 2 y ıl içerisinde
tamamlanmas ına karar vermiştir. 

 

AEFES, Şirketi yapt ığı  açıklamada, 124.1 milyon TL nominal bedelli (%24) pay ın borsada i şlem gören tipten, i şlem görmeyen tipe
dönüştürüldüğünü açıkladı. Böylece Şirket'in %32.95 olan halka açıklık oranı %9'a geriledi. 

  
AKFGY, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın; İbis İzmir, İbis Ankara, İbis Kaliningrad ve Novotel Karaköy otellerinin 2013 -2014

yıllar ı içerisinde faaliyete geçeceğini ve bu 4 yeni otelin toplam 66.7 milyon Euro'ya malolacağını ifade etmiştir. 

  
KAPLM, Şirket'in yapacağı 15.2 milyon TL tutarındaki (%316,7 bedelsiz) bedelsiz sermaye art ırım ına SPK uygun görüş vermiştir. 

  
ITTFH, Şirket, grup ş irketlerinden Adese A.Ş.'nin ve Selet A.Ş'nin enerji verimliliği ve GES proje yatırımlar ına ilişkin kullan ılmak üzere Türkiye
Kalkınma Bankas ı'ndan sağlanan 3.05 mn Euro veya muadili USD tutar ında Uygun Kaynakl ı Yatırım Kredisine karşı lık grup firmalar ından,

Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik A.Ş kefil olmuştur. 

  
YKGYO, Şirket'in Ankara-Ankara projesiyle ilgili olarak, idarenin ald ığı yıkım karar ının, taşınmaz bedelleri ödenmeden uygulanamayacağı,
dolayıs ıyla mevcut durumda Şirketie yansıyacak bir zararın söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir. 

  
TACTR, Şirket, Avrupa Birliği onayl ı iş letme olabilmek amac ına uygun olarak yılsonuna kadar sonuçlandırmak üzere nispeten az verimli olan
yerli büyükbaş hayvanların, yurtd ışından ya da Avrupa Birliği onayl ı yurtiçi ş irketlerden sat ın al ınacak ithal gebe büyükbaş hayvanlar ile

değiştirilmesine karar vermiştir. 
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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." 

TL VARLIKLARDA SATIŞ DALGASI 
Not art ışı  ve global r isk i ştahındaki azal ı ş   bir araya gelince borsada ve tahvilde

realizasyon baş ladı. Bugün de tepki denemeleri görülebilir ancak dikkatli olmakta fayda
var. 

BIST 100 endeksi, dünü % 3.05 düşüş le 87.175 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 87.145, en yüksek 89.111 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.741 puan

altına indi. Tahvil faizi % 5.6'ya kadar yükseldi. Dolar/TL kuru 1.86'y ı geçerken, sepet kur
2.14'e ulaştı. BIST 100 yükselen trendde iken düzeltmelerde bir çok kez 50 günlük
hareketli ortalamas ından yukar ı dönmüşlüğü var. Bugün için bu destek seviyesi 86.300
seviyesinde bulunuyor. 
Not art ışı ve TCMB faiz indirimin gelmesi ile beklentilerin bittiği borsada sat ış ları
hızlandıran bir  gel i şme oldu: Bankalar ın en önemli  gel i r  kalemler inden faiz ve
komisyonlara s ınırlamalar getirildi. Bu yüzden borsada 3 gündür en çok düşen endeks

banka endeksi oldu. (Pazartesi en çok değer kaybeden endeks % 1.9 kay ıpla bankalar

olurken, BIST 100 % 0.5 düştü. Sal ı   en çok değer kaybeden endeks % 2.4 kay ıpla

bankalar olurken BIST 100 % 0.7 düştü. Dün de bankalar % 3.8 düşerken BIST 100 %3.1

düştü. ) 
ABD 10 yıllık tahvilleri önceki gün Ekim 2011'den bu yana en sert düşüşünü yaşam ış ve

% 2.23'e yükselmişti. Dün gelen taleple % 2.1'e geriledi. ABD borsalar ı ise günü % 0.7
düşüş le kapatt ı. Bu sabah ABD futureları hafif ekside iken Asya'da borsalar kay ıpta.

Bugünün veri gündeminde ise 12:00'de Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, 15:30'da
ABD 1Ç'de büyüme verisi, 17:00 ABD'de askıda konut sat ış ları bulunuyor. 

    - OECD Ekonomik GÖrünüm Raporu'nu yay ınlad ı.  Buna göre OECD, 2014 y ılında

küresel ekonomik büyümenin h ızlanmas ını beklediğini, ABD ve Japonya'n ın büyümede
Euro Bölgesi'ni geçeceğini belirtti. Raporda Türkiye için büyüme tahminleri revize
edilirken, bu yılki GSYH büyüme beklentisi %4,1'den %3,1'e çekildi. 2014 için ise büyüme
tahmini %5,2'den %4,6'ya indi. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile şu anda geçerli olan vergi
oranlar ında herhangi bir değiş iklik yap ılmayacağını, beyanname verme süresinin bir ay
öne çekildiğini aktaran Şimşek, dördüncü dönemin de kald ırılacağını   söyledi. Ayrıca

Bakan Şimşek GYO'lara ilişkin olarak ise vergi istisnas ının kurumlar için, iki yıldan sonra

%40, üç yıldan sonra %50 olarak, dört y ıldan sonra %60 olarak, beş yıldan sonra %75

olarak yeniden tan ımland ığı da ifade edildi.  

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, Kamu  İhale Kanun'unda değiş ikliğe

gideceklerini belirterek, "Türkiye’de üretilen ürünler yüzde 15 pahal ı olsa dahi kamuda

kullan ım ı zorunlu hale getirilecek" dedi. 

  - Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nde kemer s ıkma programlar ının h ızını yavaş latma

kararı   aldı.  Öte yandan Komisyon, bloğu k ısa vadede güçlü büyüme beklenmediği
konusunda uyard ı. 
  - Fed Boston Başkanı Eric Rosengren, ekonomik büyüme h ızını korumak ve işsizlik
oranını yüzde 7.5'e, enflasyonu ise yüzde 2'nin aşağıs ına düşürmek için Fed'in teşviklere

devam etmesi gerektiğini söyledi.  
  - Türk Petrol Kanunu tasarıs ı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre 18 olan
petrol bölgesi, kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayrılacak. Üzerinde iş letme
hakkı sona eren sahalar, iş letme ruhsat ı verilmek üzere müzayedeye çıkarılabilecek. 

    - Fransa Merkez Bankas ı   Başkanı   Christian Noyer, yuan cinsinden l ikidite

desteklemeleri sağlanmas ına yönelik Euro Bölgesi merkez bankaları aras ında anlaşma
sağlamaya çalıştığını söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 87,174.54 -3.05 

USD 1.8615 0.27 

EURO 2.4110 0.92 

€  / $  1.2941 0.66 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1350 0.76 

VOB-30 Kontrat ı 107.325 -3.05 

Gösterge Faiz  5.49 -0.38 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEGAP 2.43 13.02 

SILVR 1.13 9.71 

KARSN 1.94 7.78 

IDAS 0.44 7.32 

LKMNH 6.58 6.13 

Düşenler  Kapan ış  % 

YKGYO 1.65 -11.76 

DGGYO 6.06 -9.82 

DARDL 0.61 -8.96 

ODAS 5.34 -6.64 

PGSUS 22.20 -6.33 

Dünya Borsalar ı 29.05.2013 % 

DJIA 15,303 -0.69 

NASDAQ 3,468 -0.61 

DAX 8,337 -1.70 

FTSE-100 6,627 -1.99 

NIKKEI 225 14,326 0.10 

S&P 500 1,648 -0.70 

Bovespa  54,635 -2.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 İngiltere Nat'wide Konut Fiyat End. May. (Bek.0,4%

Önc. -0,1%) 

10:00 Türkiye TCMB Finansal  İstikrar Raporu  

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi May. (Önc.75,6)  
12:00 İtalya Tahvil İhaleleri  

12:00 AB Tüketici Güven Endeksi May. (Bek. -21,9 Önc. -21,9) 

15:30 ABD GSYH(Çeyrek bazl ı)  1Ç Tahmini (Bek.2,5%
Önc.2.5%)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim 1Ç Tahmini (Bek.3,2% Önc.3.2%)  
15:30 ABD GSYH Fiyat  Endeksi  1Ç Tahmini   (Bek.1,2%
Önc.1.2%)  
15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc. 1Ç Tahmini (Önc.1.2%)  
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.341Bin

Önc.340Bin)  
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışları Nis. (Bek.1,6% Önc.1,5%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

ISCTR AL 7.06-7.10 6.90 7.28 



VAKBN, Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Halkbank ve Ziraat Bankas ı’nın ard ından, Banka'n ın da kat ılım bankac ılığı alan ında faaliyet

göstereceğini belirtmiştir. 

 
TCELL, Şirket; 2010, 2011 ve 2012 y ıllar ı Olağan Genel Kurul Toplant ıs ı'nın, 24 Haziran 2013, saat 10.00'da yap ılmas ına karar verildiğini

açıklam ıştır. 
  
EKGYO, Şirket, İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı 1. Etap 3. Kıs ım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş ve Cami ile Genel Altyap ı, Ada İçi Altyapı ve

Çevre Düzenleme İnşaatları İşi İhalesinin 2. oturumuna ilişkin ihaleyi gerçekleştirmiş olup, 5 teklif aras ından en yüksek teklifi 77.5 milyon TL
ile Makro İnşaat Tic. A.Ş vermiştir. 

  
ASELS, Şirket, yurt dışına ihraç edilmek üzere elektronik sistemler konusunda 28,1 Milyon Euro tutarında sipariş alm ıştır.  
  
ECYAP, Şirket'in Rusya Serpuhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için kurulmuş olan bağlı ortaklığı "Vitra Bathroom Product

LLC" ünvanl ı   ş irket sermayesinin 2.9 mn dolar'dan 11.8 mn dolara ç ıkarılmas ı   nedeniyle yap ılacak ödemelerin 2 y ıl içerisinde
tamamlanmas ına karar vermiştir. 

 
AEFES, Şirketi yapt ığı  açıklamada, 124.1 milyon TL nominal bedelli (%24) pay ın borsada i şlem gören tipten, i şlem görmeyen tipe
dönüştürüldüğünü açıkladı. Böylece Şirket'in %32.95 olan halka açıklık oranı %9'a geriledi. 

  
AKFGY, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın; İbis İzmir, İbis Ankara, İbis Kaliningrad ve Novotel Karaköy otellerinin 2013 -2014

yıllar ı içerisinde faaliyete geçeceğini ve bu 4 yeni otelin toplam 66.7 milyon Euro'ya malolacağını ifade etmiştir. 

  
KAPLM, Şirket'in yapacağı 15.2 milyon TL tutarındaki (%316,7 bedelsiz) bedelsiz sermaye art ırım ına SPK uygun görüş vermiştir. 

  
ITTFH, Şirket, grup ş irketlerinden Adese A.Ş.'nin ve Selet A.Ş'nin enerji verimliliği ve GES proje yatırımlar ına ilişkin kullan ılmak üzere Türkiye
Kalkınma Bankas ı'ndan sağlanan 3.05 mn Euro veya muadili USD tutar ında Uygun Kaynakl ı Yatırım Kredisine karşı lık grup firmalar ından,

Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik A.Ş kefil olmuştur. 

  
YKGYO, Şirket'in Ankara-Ankara projesiyle ilgili olarak, idarenin ald ığı yıkım karar ının, taşınmaz bedelleri ödenmeden uygulanamayacağı,
dolayıs ıyla mevcut durumda Şirketie yansıyacak bir zararın söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir. 

  
TACTR, Şirket, Avrupa Birliği onayl ı iş letme olabilmek amac ına uygun olarak yılsonuna kadar sonuçlandırmak üzere nispeten az verimli olan
yerli büyükbaş hayvanların, yurtd ışından ya da Avrupa Birliği onayl ı yurtiçi ş irketlerden sat ın al ınacak ithal gebe büyükbaş hayvanlar ile

değiştirilmesine karar vermiştir. 

  

30 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." 

TL VARLIKLARDA SATIŞ DALGASI 
Not art ışı  ve global r isk i ştahındaki azal ı ş   bir araya gelince borsada ve tahvilde

realizasyon baş ladı. Bugün de tepki denemeleri görülebilir ancak dikkatli olmakta fayda
var. 

BIST 100 endeksi, dünü % 3.05 düşüş le 87.175 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 87.145, en yüksek 89.111 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.741 puan

altına indi. Tahvil faizi % 5.6'ya kadar yükseldi. Dolar/TL kuru 1.86'y ı geçerken, sepet kur
2.14'e ulaştı. BIST 100 yükselen trendde iken düzeltmelerde bir çok kez 50 günlük
hareketli ortalamas ından yukar ı dönmüşlüğü var. Bugün için bu destek seviyesi 86.300
seviyesinde bulunuyor. 
Not art ışı ve TCMB faiz indirimin gelmesi ile beklentilerin bittiği borsada sat ış ları
hızlandıran bir  gel i şme oldu: Bankalar ın en önemli  gel i r  kalemler inden faiz ve
komisyonlara s ınırlamalar getirildi. Bu yüzden borsada 3 gündür en çok düşen endeks

banka endeksi oldu. (Pazartesi en çok değer kaybeden endeks % 1.9 kay ıpla bankalar

olurken, BIST 100 % 0.5 düştü. Sal ı   en çok değer kaybeden endeks % 2.4 kay ıpla

bankalar olurken BIST 100 % 0.7 düştü. Dün de bankalar % 3.8 düşerken BIST 100 %3.1

düştü. ) 
ABD 10 yıllık tahvilleri önceki gün Ekim 2011'den bu yana en sert düşüşünü yaşam ış ve

% 2.23'e yükselmişti. Dün gelen taleple % 2.1'e geriledi. ABD borsalar ı ise günü % 0.7
düşüş le kapatt ı. Bu sabah ABD futureları hafif ekside iken Asya'da borsalar kay ıpta.

Bugünün veri gündeminde ise 12:00'de Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, 15:30'da
ABD 1Ç'de büyüme verisi, 17:00 ABD'de askıda konut sat ış ları bulunuyor. 

    - OECD Ekonomik GÖrünüm Raporu'nu yay ınlad ı.  Buna göre OECD, 2014 y ılında

küresel ekonomik büyümenin h ızlanmas ını beklediğini, ABD ve Japonya'n ın büyümede
Euro Bölgesi'ni geçeceğini belirtti. Raporda Türkiye için büyüme tahminleri revize
edilirken, bu yılki GSYH büyüme beklentisi %4,1'den %3,1'e çekildi. 2014 için ise büyüme
tahmini %5,2'den %4,6'ya indi. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile şu anda geçerli olan vergi
oranlar ında herhangi bir değiş iklik yap ılmayacağını, beyanname verme süresinin bir ay
öne çekildiğini aktaran Şimşek, dördüncü dönemin de kald ırılacağını   söyledi. Ayrıca

Bakan Şimşek GYO'lara ilişkin olarak ise vergi istisnas ının kurumlar için, iki yıldan sonra

%40, üç yıldan sonra %50 olarak, dört y ıldan sonra %60 olarak, beş yıldan sonra %75

olarak yeniden tan ımland ığı da ifade edildi.  

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, Kamu  İhale Kanun'unda değiş ikliğe

gideceklerini belirterek, "Türkiye’de üretilen ürünler yüzde 15 pahal ı olsa dahi kamuda
kullan ım ı zorunlu hale getirilecek" dedi. 

  - Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nde kemer s ıkma programlar ının h ızını yavaş latma

kararı   aldı.  Öte yandan Komisyon, bloğu k ısa vadede güçlü büyüme beklenmediği

konusunda uyard ı. 
  - Fed Boston Başkanı Eric Rosengren, ekonomik büyüme h ızını korumak ve işsizlik

oranını yüzde 7.5'e, enflasyonu ise yüzde 2'nin aşağıs ına düşürmek için Fed'in teşviklere

devam etmesi gerektiğini söyledi.  
  - Türk Petrol Kanunu tasarıs ı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre 18 olan
petrol bölgesi, kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayrılacak. Üzerinde iş letme

hakkı sona eren sahalar, iş letme ruhsat ı verilmek üzere müzayedeye çıkarılabilecek. 

    - Fransa Merkez Bankas ı   Başkanı   Christian Noyer, yuan cinsinden l ikidite

desteklemeleri sağlanmas ına yönelik Euro Bölgesi merkez bankaları aras ında anlaşma

sağlamaya çalıştığını söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 87,174.54 -3.05 

USD 1.8615 0.27 

EURO 2.4110 0.92 

€  / $  1.2941 0.66 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1350 0.76 

VOB-30 Kontrat ı 107.325 -3.05 

Gösterge Faiz  5.49 -0.38 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEGAP 2.43 13.02 

SILVR 1.13 9.71 

KARSN 1.94 7.78 

IDAS 0.44 7.32 

LKMNH 6.58 6.13 

Düşenler  Kapan ış  % 

YKGYO 1.65 -11.76 

DGGYO 6.06 -9.82 

DARDL 0.61 -8.96 

ODAS 5.34 -6.64 

PGSUS 22.20 -6.33 

Dünya Borsalar ı 29.05.2013 % 

DJIA 15,303 -0.69 

NASDAQ 3,468 -0.61 

DAX 8,337 -1.70 

FTSE-100 6,627 -1.99 

NIKKEI 225 14,326 0.10 

S&P 500 1,648 -0.70 

Bovespa  54,635 -2.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 İngiltere Nat'wide Konut Fiyat End. May. (Bek.0,4%

Önc. -0,1%) 

10:00 Türkiye TCMB Finansal  İstikrar Raporu  

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi May. (Önc.75,6)  
12:00 İtalya Tahvil İhaleleri  

12:00 AB Tüketici Güven Endeksi May. (Bek. -21,9 Önc. -21,9) 

15:30 ABD GSYH(Çeyrek bazl ı)  1Ç Tahmini (Bek.2,5%
Önc.2.5%)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim 1Ç Tahmini (Bek.3,2% Önc.3.2%)  
15:30 ABD GSYH Fiyat  Endeksi  1Ç Tahmini   (Bek.1,2%
Önc.1.2%)  
15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc. 1Ç Tahmini (Önc.1.2%)  
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.341Bin

Önc.340Bin)  
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışları Nis. (Bek.1,6% Önc.1,5%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

ISCTR AL 7.06-7.10 6.90 7.28 

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

