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A1 Capital Araştırma / M.BAKİ ATILAL                             Lütfen son sayfadaki ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 
Bu raporda yer alan her türlü bilgi,  değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  tarafından genel bilgilendir m e  
amac ı ile hazırlanmıştır.  Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir.  Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada  

bulunmayabilir.  Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,  yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.  Herhangi bir yatırım arac ının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerin ize  
uygun olmayabilir.  Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuç lar doğurmayabilir.  Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve 

bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  ile bağlı kuruluşları,  çalışanları,  yöneticile r i 

ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

    

  

EKONOMİ GÜNDEMİ  

Türkiye  

İşsizlik Oranı,  

Cari İşlemler Dengesi  

Sanayi Üretimi 

 

ABD 

Tüketici Fiyat Endeksi,  

Üretici Fiyat Endeksi 

Hazine Bütçe Dengesi,  

Perakende Satışlar 

Sanayi Üretimi,  

Michigan Tüketici Güven Endeksi 

 

  Almanya  

Tüketici Fiyat Endeksi 

 

  Euro Zone 

Sanayi Üretimi 

 

Çin  

Tüketici Fiyat Endeksi,  

Üretici Fiyat Endeksi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİSSE KAPANIŞ YB GETİRİ %
HEDEF  1

 (%2) 

HEDEF 2

  (%5)
ZARAR KES (-%2) PD/DD F/K SMA(20) EMA(20) RSI(14)

KRVGD 17,08 29,2 17,42 17,93 16,74 3,9 26,2 16,80 16,79 52,17

DEVA 31,50 30,93 32,13 33,08 30,87 3,4 8,8 29,89 30,23 58,13

GUBRF 61,35 -28,7 62,58 64,42 60,12 19,0 78,2 63,68 63,90 39,88

ESEN 29,60 55,57 30,19 31,08 29,01 3,2 23,2 31,89 32,03 38,85

MAVI 46,50 -10,92 47,43 48,83 45,57 4,5 503,8 43,41 44,77 55,57

SELEC 9,80 -27,04 10,00 10,29 9,60 1,6 9,8 9,99 10,04 43,80

LOGO 162,70 30,62 165,95 170,84 159,45 7,2 27,4 158,63 160,02 53,36

TKFEN 16,09 -1,89 16,41 16,89 15,77 0,93 19,52 15,81 15,96 52,48

ALARK 9,94 15,05 10,14 10,44 9,74 1,88 5,39 10,02 10,04 45,36

NETAS 24,86 -11,47 25,36 26,10 24,36 2,44 0 24,45 25,07 45,71

ASELS 15,04 -17,59 15,34 15,79 14,74 1,79 7,2 14,98 15,07 47,12
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Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

PAZARTESİ 10:00 Türkiye Mart İşsizlik Oranı  %13,4

AB Dışişleri Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

SALI 04:30 Çin Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)  -%0,5

04:30 Çin Nisan Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)  %1,6

10:00 Türkiye Mart Cari İşlemler Dengesi($) -3,6MLR -2,61MLR

10:00 Türkiye Mart Perakende Ciro(Aylık)  %4,5

10:00 Türkiye Mart Sanayi Üretimi(Aylık)  %0,1

10:00 Türkiye Mart İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)  %0,2

14:00 TCMB, 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

ÇARŞAMBA 09:00 İngiltere Mart Sanayi Üretimi(Aylık)  %1,0

09:00 Almanya Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)  %0,7

12:00 Euro Bölgesi Mart Sanayi Üretimi(Aylık)  -%1,0

12:00 Euro Bölgesi Mart Sanayi Üretimi(Yıllık)  -%1,6

15:30 ABD Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)  %0,6

15:30 ABD Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)  %2,6

15:30 ABD Nisan Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık)  %0,1

01:00 MSCI, 2021 ikinci dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler  28 Mayıs 2021'de geçerli olacak.
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Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

PERŞEMBE 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  498.000

15:30 ABD Nisan Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)  %1,0

15:30 ABD Nisan Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)  %4,2

Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

CUMA 15:30 ABD Nisan Perakende Satışlar(Aylık)  %9,8

15:30 ABD Nisan İthal Fiyatları(Aylık)  %1,2

16:15 ABD Nisan Sanayi Üretimi(Aylık)  %1,4

16:15 ABD Nisan Kapasite Kullanım Oranı  %74,4

16:15 ABD Nisan İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)  %2,7

17:00 ABD Mayıs Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)  88,3

17:00 ABD Mayıs İşletme Stokları(Aylık)  %0,5
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ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler i yatır ım danışmanlığı kapsamında değildir .  Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

kişiye özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercih lerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatır ım karar ı ver ilmes i bek lentiler inize uygun sonuç lar  doğurmayabilir .  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir 

teklif içermemektedir. Ver iler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin t icari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan 

A1 CAPİTAL Yatır ım Menkul Değer ler  A.Ş. hiçbir  şek ilde sorumlu tutulamaz .  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve 

tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 

CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  


