
HALKB, Banka, 2 milyar dolar veya karşı lığı diğer yabancı para tutar ı kadar farklı vadelerde, farklı döviz türlerinde, teminatlı veya teminatsız yurt

dışında tahvil ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya başvuruda bulunmuştur. 

 

ISCTR, Vergi Denetim Kurulu müfettiş leri tarafından 2007 ve 2008 dönemlerine ili şkin cezal ı vergi tarhiyatlar ının yaklaşık 68 milyon TL
seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

  
EKGYO, Şirket mülkiyetindeki  İstanbul-İkitelli'de bulunan arsalar ın, Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i ihalesi, 30.01.2013 Çarşamba

günü saat 14:30'da yapılacağı açıklanm ıştır. 
  
ZOREN, Şirket, Zorlu Holding Grup Şirketlerinin, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ.'de bulunan paylar ın tamam ını 229.645.000 TL(Beher Hisse
Başı:  1,04384 TL) bedelle sat ın almaya karar vermiştir. Ayr ıca Şirket, tamam ına sahip olduğu ICFS International LLC'nin Rosmiks

International BV'de bulunan %100 oran ındaki hisselerinin tamam ının nominal değer üzerinden 25.061 dolar bedelle Zorlu Holding'e
devredilmesine karar vermiştir. 

  
KARSN, Şirket ana ortağı Kıraça Holding A.Ş, Şirket'in yapacağı sermaye art ırım ında pay ına düşen k ısm ının Şirket alacağından mahsup

edilerek taahhüt edilmesine karar vermiştir. 

  
ECILC, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş lerinin Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2007 ve 2008 y ıllar ına ait KDV iadesi
kapsam ında sat ın ald ığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda düzenlediği inceleme raporlar ı  ile bağlantılı olarak, Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi tarafından; 2007 y ılına ait toplam 9.551 Bin TL vergi asl ı ve 14.326 Bin TL vergi ziya ı cezası, 2008 yılına ait toplam

1.584 Bin TL vergi asl ı ve 2.377 Bin TL vergi ziya ı cezası  içeren vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir. Ayrıca Şirket, Capintec Inc.'in
ortakları   ile var ılan mutabakat uyar ınca  kesin hisse al ım bedeli, Capintec Inc.' ın kapan ış  tarihinden itibaren 30 iş   günü içerisinde
hazırlayacağı  finansal tablolar üzerinden belirlenecek olup, hesaplanan 8.852.103 dolar tutar ındaki tahmini hisse al ım bedelinin tamam ı
mutabakat doğrultusunda ödenmiştir. 

  
GSDHO[GSDDE], Şirket  GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin imalatç ı-tedarikçi ihraççı müşterileriyle sözleşmeler kapsam ında yapt ığı aracılı  ihracat

faaliyeti sona ermiş olup,  GSD Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, yeni faaliyet alanı olarak öncelikle gemi yatırım ı yapmak üzere çal ışmalara

baş lanmas ını kararlaştırm ış olup; GSD D ış Ticaret A.Ş.'nce sahip olunacak gemilerin iş letmeciliğinin ise GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat
San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmas ı planlanmaktad ır. 
  
KLGYO, Şirket ana ortağı Kiler Holding'in sahip olduğu Şeker Gayrimenkul Yat ırım ve İş letmecilik A.Ş.'deki %50 pay ını, 75.2 mn TL(Beher

Hisse Başı: 10,02 TL) bedelle sat ın al ınmas ına karar vermiştir. Ayrıca Şirket,  Kilerasya Gayrimenkul Yat ırımlar ı ve İnşaat A.Ş.'de sahip
olduğu 98.000 adet payın Biskon Yap ı A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir. 

  
AKGUV, Şirket, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmeti Alım İş i'ne ilişkin İETT ile 16.811.764 TL'lik sözleşme imzalam ıştır. 
  
MEMSA, Şirket, Adana'da faaliyet gösterecek ve 49 yıl süre ile geçerli doğalgaza dayalı 25 MW elektrik enerjisi üretim ve satış lisans ına sahip

Volt Yatırım Gayr. ve Enerji A.Ş'nin %97 pay ının EPDK onay ına bağlı olmak kayd ıyla 51.3 mn TL bedelle sat ın al ınmas ına ilişkin sözleşme

imzalanm ıştır. 
  
KRSAN[ETILR], Şirket, g ıda sektörü içerisindeki yat ırım planlar ına bağlı olarak Etiler İnci Büfe A.Ş'nin İMKB'de işlem görmeyen paylar ının
satın alınmas ına ve sözkonusu pay devrine müteakip ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli iş lemlerin yap ılmas ına 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 
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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." 

2013 İYİ BAŞLIYOR 
2012'yi iyi kapatan piyasalar 2013'e de iyi ba ş lıyor. ABD'nin uçurumdan dönmesi
tedirginlik yaşayan piyasalara ilaç gibi geldi. IMKB de GYO'lar hariç güne ve yıla olumlu
baş layacak. 

   Yılın son haftas ında noel rallisi yapan IMKB, 31 Aral ık'ta yılın en düşük iş lem hacimli

günlerinden birini yaşarken, günü % 0.5 düşüş le kapatt ı. 2012 y ılını  IMKB 100 % 53

artış la kapatt ı. Alt Endekslerden; Banka %65, ulaştırma %156 sanayi %34 yükselirken
Denizli %25, Antalya %12 düştü. 
   Konut sektörü yeni yıla kötü haberle giriyor. 150 m2'ye kadar olan konutlarda % 1 olan
KDV, arsa birim metrekare vergi değeri 500 -1000 TL aras ında ise %8'e, 1000 TL

üzerinde olan konutların tesliminde bugünden itibaren % 18'e ç ıktı. İstanbul'un tamam ına
yakını bu kapsama giriyor. Örneğin 300 bin TL bir konutta 1000 TL KDV ödenirken, ş imdi

%18 vergi ile 51 bin TL daha fazla ödeme yapılacak.      
    ABD'de ''mali uçurum''dan kurtulmayı öngören tasarı, önce senatoda 8'e karşı 89 evet

oyuyla, sonra Temsilci ler Meclisinde 257 evet oyuyla onayland ı.  Muhalefetteki

Cumhuriyetçilerin 85'i tasar ıya ''evet'' oyu kulland ı. Tasar ı uyarınca, otomatik harcama
kesintilerinin 2 ayl ığına ertelenmesi, y ıllık gelirleri 400 bin dolar ve aşağı olan bireyler ile

yıllık geliri 450 bin dolar ve aşağı olan ailelerin (Amerika halk ının %1'ini ifade ediyor.) 
Bush dönemi vergi indirimlerinin devam etmesi ve i şsizlik maaş ları ödemesinin bir y ıl
daha uzat ılmas ı öngörülüyor. BÖylece 20 yıl sonra ABD'de yaşanan vergi art ışı  ile 600
milyar dolar gelir artarken, harcama kesintisinde anlaşma 2 ay sonraya ertelendi. Şubat

sonunda gündeme gelecek bu konu ile bareber Borç tavan ı  konusu yine gündemi
ıs ıtacak gibi duruyor. 

   18 Aral ık'ta 13.365 seviyesini gördükten sonra 8 gün gerileyen Dow Jones (o sırada
IMKB yeni rekorlar k ırıyordu) % 3.6 aşağıs ı olan 12.884 seviyesini 31 Aral ık'ta gördü.
Ancak Mali uçurumu engelleyecek anlaşman ın ç ıkacağı habeleri ile Dow günü % 1.3
artış la 13.104'den kapatt ı. S&P500 ise % 1.7 art ış la 1.426'dan kapand ı. Bugün iş leme

baş ladığında da olumlu havan ın sürmesi bekleniyor.  
   Bugünün gündeminde PMI verileri öne ç ıkıyor. Çin’de 50,6 seviyesinde gerçekleşen

PMI'ın üç aydır 50 seviyesinin üzerindeki seyri dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iş lerin

iyiye gittiğine işaret ediyor. Türkiye PMI saat 10:00'da aç ıklanacak. Bu hafta ayr ıca 3

Ocak'ta Türkiye enflasyonu, ABD ADP istihdamı, 4 Ocak'ta Avrupa PMI ve ABD istihdam

verileri öne çıkacaktır.     
   Bugün Çin ve Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapal ı. Diğer Asya borsalar ında olumlu

hava hakim. Euro/dolar 1.3280'e yükselirken emtialarda da artış lar var. 

 -ABD'deki Temsilciler Meclisi, mali uçurumun önlenmesinde Senato'nun öne ç ıkardığı
plan ı 257'ye karşı 167 oyla kabul etti.  
 -KOBİ’lere yat ırım yapan ABD ’li girişim sermayesi fonu SEAF Türkiye ’ye geldi. Şirket

birleşme, sat ın almalar ında uzman Globalturk Capital ile işbirliğine giden SEAF, Türk
KOBİ’leri için 75 milyon dolarl ık özel bir fon kuruyor. Fondan yararlanacak KOBİ’leri

Globalturk seçecek.  
 -Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, mevduatta gelir vergisi stopaj oran ının vadeye göre
farklılaştırılmas ı ve uzun vadeli mevduat için vadeden önce çekim kolaylığı getirilmesiyle

1 yıl ve üzeri vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payında önemli art ış beklediklerini

bildirdi.  

 -Resmi Gazete'nin bugünkü sayıs ında yayımlanan karara göre, sigaraya uygulanan vergi
oranı %65'ten %65.25'e çıkarıldı, Damga vergisi tutarlar ı %15 oran ında artırıldı. 
 -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, 2013 ve 2014 y ıllar ında net d ış  ticaret

odakl ı büyümeden iç talebin de büyümeye pozitif yönde katk ı yaptığını göreceğimizi ifade

etmiştir. Ayrıca Bakan Ergün, dış ticaret açığını azaltmak için eylem planı hazırladıklarını
açıkladı. 
 -İstanbul Ticaret Odas ı'nın aç ıkladığı  verilere, Perakende fiyatlar 2012 y ılında y ıllık
ortalama % 9,92, toptan fiyatlar ise % 8,13 oranında artıs gösterdi. 2012 yılı Aralık ayı aylık
artıs oranlar ı Perakende fiyatlarda % 0,36, Toptan Fiyatlarda ise % 0,56 oldu. 

 -Bakanlar Kurulu ’na inşaatın yap ıldığı arsan ın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu

yeri esas alarak konut teslimleri için farkl ı vergi oranlar ı  tespit etme yetkisi verildi. 150
metrekare alt ı konutlar ın tesliminde yüzde 8, 150 metrekare üzeri konutlarda yüzde 18
KDV uygulamas ı   olacak.Yeni düzenlemenin sosyal konut arz ını   arttıracağı,  yükselen
maliyetleri, konut üreticisinin alacağı  ifade ediliyor. Yeni sistemin 31 Aral ık 2012 ’den

kadar sonra yap ı ruhsat ı alan projeleri kapsayacağı belirtildi. Ancak yüzde 18 KDV yükü ile
TOKi benzeri sosyal konut arz ının artacağı, yüksek KDV nedeniyle diğer konutlarda

satış ların azalacağı belirtiliyor.Düzenlemenin etkisini de hemen 2013 ’te göremeyeceğiz.

Çünkü 2012’de ruhsat ı alınan projeler eski düzenlemeye tabi.  
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Yukar ıda belirtilen hisse senetleri sadece teknik analiz 
bak ımından al ım-satım imkan ı verebilecek hisse 
senetlerinden seçilmişlerdir.  
Stop loss olarak belirtilen fiyat ,zarar kesme ve sat ış 
yap ılmas ı gereken seviyedir.  
  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,208.44 -0.47 

USD 1.7855 -0.06 

EURO 2.3595 -0.08 

€  / $  1.3203 0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0614 -0.28 

VOB-30 Kontrat ı 98.475 -0.78 

Gösterge Faiz  1.24 -1.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UZERB 2.85 19.75 

OSTIM 3.09 19.31 

MATAS 3.02 13.11 

TTRAK 58.25 9.39 

BRKSN 5.00 6.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

HALKS 2.15 -12.24 

LTHOL 1.54 -7.23 

KARSN 1.21 -4.72 

EMNIS 3.58 -4.28 

PRTAS 0.27 -3.57 

Dünya Borsalar ı 01.01.2013 % 

DJIA 13,104 1.28 

NASDAQ 3,020 2.00 

DAX 7,612 -0.57 

FTSE-100 5,898 -0.47 

NIKKEI 225 10,395 0.70 

S&P 500 1,426 1.69 

Bovespa  60,952 0.89 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye PMI Sanayi Ara. Öncü (Önc.51,6)  
10:00 İspanya TÜFE -Yıll ık Ara. Öncü (Önc.2,9%)  
10:45 İtalya PMI Sanayi Ara. (Bek.45,3 Önc.45,1)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Ara. (Bek.44,6 Önc.44,6)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Ara. (Bek.46,3 Önc.46,3)  
11:00 Türkiye T İM İhracat Rakamlar ı (önc.$12,8 Mlr)  
11:00 AB PMI Sanayi Ara. (Bek.46,3 Önc.46,3)  
11:30 İngiltere PMI Sanayi Ara. (Bek.49,1 Önc.49,1)  
12:30 Almanya 5 milyar Euro borçlanma hedefi  
15:00 Almanya TÜFE Ara. Öncü (Bek.0,7% Önc. -0,1%) 

1 7 : 0 0  A B D  İnşaat Harcamalar ı   Kas. (Bek.0,6%

Önc.1,4%)  
17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Ara. (Bek.50,2 Önc.49,5)
19:00 İtalya Bütçe Dengesi Ara. (Önc. -4.3Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

AKSA TUT 5.04-5.06 4.90 5.20 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 

SNGYO TUT 1.42-1.43 1.36 1.50 
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MEMSA, Şirket, Adana'da faaliyet gösterecek ve 49 yıl süre ile geçerli doğalgaza dayalı 25 MW elektrik enerjisi üretim ve satış lisans ına sahip

Volt Yatırım Gayr. ve Enerji A.Ş'nin %97 pay ının EPDK onay ına bağlı olmak kayd ıyla 51.3 mn TL bedelle sat ın al ınmas ına ilişkin sözleşme

imzalanm ıştır. 
  
KRSAN[ETILR], Şirket, g ıda sektörü içerisindeki yat ırım planlar ına bağlı olarak Etiler İnci Büfe A.Ş'nin İMKB'de işlem görmeyen paylar ının
satın alınmas ına ve sözkonusu pay devrine müteakip ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli iş lemlerin yap ılmas ına karar vermiştir. 

02 Ocak 2013 Çarşamba
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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." 

2013 İYİ BAŞLIYOR 
2012'yi iyi kapatan piyasalar 2013'e de iyi ba ş lıyor. ABD'nin uçurumdan dönmesi
tedirginlik yaşayan piyasalara ilaç gibi geldi. IMKB de GYO'lar hariç güne ve yıla olumlu
baş layacak. 

   Yılın son haftas ında noel rallisi yapan IMKB, 31 Aral ık'ta yılın en düşük iş lem hacimli

günlerinden birini yaşarken, günü % 0.5 düşüş le kapatt ı. 2012 y ılını  IMKB 100 % 53

artış la kapatt ı. Alt Endekslerden; Banka %65, ulaştırma %156 sanayi %34 yükselirken
Denizli %25, Antalya %12 düştü. 
   Konut sektörü yeni yıla kötü haberle giriyor. 150 m2'ye kadar olan konutlarda % 1 olan
KDV, arsa birim metrekare vergi değeri 500 -1000 TL aras ında ise %8'e, 1000 TL

üzerinde olan konutların tesliminde bugünden itibaren % 18'e ç ıktı. İstanbul'un tamam ına
yakını bu kapsama giriyor. Örneğin 300 bin TL bir konutta 1000 TL KDV ödenirken, ş imdi

%18 vergi ile 51 bin TL daha fazla ödeme yapılacak.      
    ABD'de ''mali uçurum''dan kurtulmayı öngören tasarı, önce senatoda 8'e karşı 89 evet

oyuyla, sonra Temsilci ler Meclisinde 257 evet oyuyla onayland ı.  Muhalefetteki

Cumhuriyetçilerin 85'i tasar ıya ''evet'' oyu kulland ı. Tasar ı uyarınca, otomatik harcama
kesintilerinin 2 ayl ığına ertelenmesi, y ıllık gelirleri 400 bin dolar ve aşağı olan bireyler ile

yıllık geliri 450 bin dolar ve aşağı olan ailelerin (Amerika halk ının %1'ini ifade ediyor.) 
Bush dönemi vergi indirimlerinin devam etmesi ve i şsizlik maaş ları ödemesinin bir y ıl
daha uzat ılmas ı öngörülüyor. BÖylece 20 yıl sonra ABD'de yaşanan vergi art ışı  ile 600
milyar dolar gelir artarken, harcama kesintisinde anlaşma 2 ay sonraya ertelendi. Şubat

sonunda gündeme gelecek bu konu ile bareber Borç tavan ı  konusu yine gündemi
ıs ıtacak gibi duruyor. 

   18 Aral ık'ta 13.365 seviyesini gördükten sonra 8 gün gerileyen Dow Jones (o sırada
IMKB yeni rekorlar k ırıyordu) % 3.6 aşağıs ı olan 12.884 seviyesini 31 Aral ık'ta gördü.
Ancak Mali uçurumu engelleyecek anlaşman ın ç ıkacağı habeleri ile Dow günü % 1.3
artış la 13.104'den kapatt ı. S&P500 ise % 1.7 art ış la 1.426'dan kapand ı. Bugün iş leme

baş ladığında da olumlu havan ın sürmesi bekleniyor.  
   Bugünün gündeminde PMI verileri öne ç ıkıyor. Çin’de 50,6 seviyesinde gerçekleşen
PMI'ın üç aydır 50 seviyesinin üzerindeki seyri dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iş lerin

iyiye gittiğine işaret ediyor. Türkiye PMI saat 10:00'da aç ıklanacak. Bu hafta ayr ıca 3

Ocak'ta Türkiye enflasyonu, ABD ADP istihdamı, 4 Ocak'ta Avrupa PMI ve ABD istihdam

verileri öne çıkacaktır.     
   Bugün Çin ve Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapal ı. Diğer Asya borsalar ında olumlu

hava hakim. Euro/dolar 1.3280'e yükselirken emtialarda da artış lar var. 

 -ABD'deki Temsilciler Meclisi, mali uçurumun önlenmesinde Senato'nun öne ç ıkardığı
plan ı 257'ye karşı 167 oyla kabul etti.  
 -KOBİ’lere yat ırım yapan ABD ’li girişim sermayesi fonu SEAF Türkiye ’ye geldi. Şirket

birleşme, sat ın almalar ında uzman Globalturk Capital ile işbirliğine giden SEAF, Türk
KOBİ’leri için 75 milyon dolarl ık özel bir fon kuruyor. Fondan yararlanacak KOBİ’leri

Globalturk seçecek.  
 -Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, mevduatta gelir vergisi stopaj oran ının vadeye göre
farklılaştırılmas ı ve uzun vadeli mevduat için vadeden önce çekim kolaylığı getirilmesiyle

1 yıl ve üzeri vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payında önemli art ış beklediklerini
bildirdi.  

 -Resmi Gazete'nin bugünkü sayıs ında yayımlanan karara göre, sigaraya uygulanan vergi
oranı %65'ten %65.25'e çıkarıldı, Damga vergisi tutarlar ı %15 oran ında artırıldı. 
 -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, 2013 ve 2014 y ıllar ında net d ış  ticaret

odakl ı büyümeden iç talebin de büyümeye pozitif yönde katk ı yaptığını göreceğimizi ifade

etmiştir. Ayrıca Bakan Ergün, dış ticaret açığını azaltmak için eylem planı hazırladıklarını
açıkladı. 
 -İstanbul Ticaret Odas ı'nın aç ıkladığı  verilere, Perakende fiyatlar 2012 y ılında y ıllık
ortalama % 9,92, toptan fiyatlar ise % 8,13 oranında artıs gösterdi. 2012 yılı Aralık ayı aylık
artıs oranlar ı Perakende fiyatlarda % 0,36, Toptan Fiyatlarda ise % 0,56 oldu. 

 -Bakanlar Kurulu ’na inşaatın yap ıldığı arsan ın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu

yeri esas alarak konut teslimleri için farkl ı vergi oranlar ı  tespit etme yetkisi verildi. 150
metrekare alt ı konutlar ın tesliminde yüzde 8, 150 metrekare üzeri konutlarda yüzde 18
KDV uygulamas ı   olacak.Yeni düzenlemenin sosyal konut arz ını   arttıracağı,  yükselen
maliyetleri, konut üreticisinin alacağı  ifade ediliyor. Yeni sistemin 31 Aral ık 2012 ’den

kadar sonra yap ı ruhsat ı alan projeleri kapsayacağı belirtildi. Ancak yüzde 18 KDV yükü ile
TOKi benzeri sosyal konut arz ının artacağı, yüksek KDV nedeniyle diğer konutlarda

satış ların azalacağı belirtiliyor.Düzenlemenin etkisini de hemen 2013 ’te göremeyeceğiz.

Çünkü 2012’de ruhsat ı alınan projeler eski düzenlemeye tabi.  

GÜNE BAKIŞ 
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Yukar ıda belirtilen hisse senetleri sadece teknik analiz 
bak ımından al ım-satım imkan ı verebilecek hisse 
senetlerinden seçilmişlerdir.  
Stop loss olarak belirtilen fiyat ,zarar kesme ve sat ış 
yap ılmas ı gereken seviyedir.  
  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,208.44 -0.47 

USD 1.7855 -0.06 

EURO 2.3595 -0.08 

€  / $  1.3203 0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0614 -0.28 

VOB-30 Kontrat ı 98.475 -0.78 

Gösterge Faiz  1.24 -1.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UZERB 2.85 19.75 

OSTIM 3.09 19.31 

MATAS 3.02 13.11 

TTRAK 58.25 9.39 

BRKSN 5.00 6.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

HALKS 2.15 -12.24 

LTHOL 1.54 -7.23 

KARSN 1.21 -4.72 

EMNIS 3.58 -4.28 

PRTAS 0.27 -3.57 

Dünya Borsalar ı 01.01.2013 % 

DJIA 13,104 1.28 

NASDAQ 3,020 2.00 

DAX 7,612 -0.57 

FTSE-100 5,898 -0.47 

NIKKEI 225 10,395 0.70 

S&P 500 1,426 1.69 

Bovespa  60,952 0.89 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye PMI Sanayi Ara. Öncü (Önc.51,6)  
10:00 İspanya TÜFE -Yıll ık Ara. Öncü (Önc.2,9%)  
10:45 İtalya PMI Sanayi Ara. (Bek.45,3 Önc.45,1)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Ara. (Bek.44,6 Önc.44,6)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Ara. (Bek.46,3 Önc.46,3)  
11:00 Türkiye T İM İhracat Rakamlar ı (önc.$12,8 Mlr)  
11:00 AB PMI Sanayi Ara. (Bek.46,3 Önc.46,3)  
11:30 İngiltere PMI Sanayi Ara. (Bek.49,1 Önc.49,1)  
12:30 Almanya 5 milyar Euro borçlanma hedefi  
15:00 Almanya TÜFE Ara. Öncü (Bek.0,7% Önc. -0,1%) 

1 7 : 0 0  A B D  İnşaat Harcamalar ı   Kas. (Bek.0,6%

Önc.1,4%)  
17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Ara. (Bek.50,2 Önc.49,5)
19:00 İtalya Bütçe Dengesi Ara. (Önc. -4.3Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

AKSA TUT 5.04-5.06 4.90 5.20 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 

SNGYO TUT 1.42-1.43 1.36 1.50 

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

