
TOASO, Şirket, 2012 y ılında Avrupa ihraç pazarlar ında görülen zay ıf talebin 2013 y ılında da devam etmesinin beklenmesi nedeniyle

07.01.2013 tarihinden itibaren üretimde 2 vardiya düzenine geçeceğini açıklam ıştır. Ayrıca Şirket 2012 y ılında Avrupa'da sipariş lerin 50 bin

adet azalmas ı nedeniyle sözleşmeli 800 işçi ile sözleşme yenilenmediğini açıklam ıştır. 
  
ANACM[SISE], Şirket, Topkap ı fabrikas ında üretimin durduğunu ve çalışanlar ın yasal haklar ının ödenmeye baş ladığını açıklam ıştır. 
  
KCHOL, Şirket YKB Mustafa Koç, bu yıl faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde otoyol ve köprü özelleştirmesinde paylar ına düşen miktar hariç
3,7 milyar dolarl ık yatırım yapacaklar ını söyledi.  
  
BTCIM[BSOKE], Şirketlerin bağlı ortaklığı konumunda bulunan Bat ıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 45 megavat kurulu güçteki
kombine doğalgaz çevrim santralinin faaliyeti durdurulmuştur. 
 

PKART, Şirket, Ziraat Bankas ı  A.Ş.  tarafından 7.25 mn adetlik plastikkart al ım ı   kapsam ında sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.

Sözleşmenin tutar ı 2.931.280 Euro olup, gerekli evraklar ın tamamlanmas ının ardından sözleşme imzalanacakt ır. 
  
ATAC, Şirket'in müşterek yönetime tabi ş irketi Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic .A.Ş  'nin HES projelerinden Yaprak-1 HES ve

baraj ında 24 eylül tarihinde baş layan su tutma iş leminden sonra, 28 Aral ık 2012 tarihi itibariyle deneme üretimine baş lanm ış ve aynı tarih

itibariyle geçici kabulünün de gerçekleştiği tebliğ edilmiştir. 

  
KRSAN[ETILR], Şirket, Etiler İnci Büfe'nin paylarının alınmas ına ilişkin çıkan bedelli sermaye art ırım ı haberlerine ilişkin böyle bir düşüncenin
olmad ığını, satın alman ın dış finansman ile değil iç kaynaklardan karşı lanmas ını planlad ıklarını açıklam ıştır. Ayrıca Şirket, Etiler İnci Büfe'nin
halka açık olmayan %66,66 pay ının al ım bedeli olan 11 milyon TL (Hisse Başı: 2,20 TL)'nin Haziran-Ağustos aylar ı aras ında 3 taksitte

ödeneceğini ve çağrı fiyatının daha sonra belirleneceğini açıklam ıştır. 
  
OZKGY, Özak GYO & İnter Yapı Adi Ortaklığı tarafından İstanbul-Ataşehir'de bulunan  1.Kıs ım 5.Bölge Arsa Satışı Karşı lığı gelir paylaşım ı iş i

kapsam ında, Emlak Konut GYO A.Ş  ile birlikte geliştirilen ofis ve ticaret alanlar ı yapım projesinin ve İstanbul-Bayrampaşa'da bulunan arsa

üzerinde tasarlanmış olan konut yapım projesinin inşaat ruhsat ı alınm ış ve inşaat aşamas ına geçilmiştir. 

  
RYGYO, Şirket, Antalya-Kepez'de bulunan 3.000 m2'lik arsa için inşaat yapı ruhsat ı alm ıştır. İlgili gayrimenkul üzerinde 5.731 m2'lik depo
inşaatı yapılacaktır. 
  
ARTI, Şirket'in Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devral ınmas ı ve
tasfiyesiz infisah ı suretiyle birleş ilmesi ile ilgili karar ın, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  Kurul kaydına

alınmas ı ve halka arzına ilişkin gerekli izinlerin al ınmas ı için SPK'ya başvurulmas ı nedeniyle iptal edildiği açıklanm ıştır. 
  
ESEMS, Şirket ortaklar ından Cankurtaran Holding A.Ş., Şirket'te ad ına kayıtlı bulunan 500 bin TL'lik k ısm ın, sat ın ald ığı EMSAN Emaye Tel.

Sanayi A.Ş.'nın ortakları adına teminat olmak kayd ıyla, yeddiemin olarak rehnedildiğini açıklam ıştır. 

03 Ocak 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." 

2013'E REKORLA MERHABA 

ABD'nin uçurumdan kurtulması global piyasalar ı olumlu etkilerken Türk bankalar ı günün
en çok yükselenleri aras ına girdi. IMKB y ıla rekorla girerken, bugün enflasyon öne
çıkabilir.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.83 art ış la, 79,642 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78,680, en yüksek 79,689 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1,433 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.47 cent seviyesine çıktı. Günün yıldızı % 4

yükselen GARAN oldu. 
   ABD'de son dakikada gelen uzla şma haberi piyasalar ın 2013'e müthi ş   olumlu

baş lamas ına yol açtı. Mali uçurumdan kurtulmayı öngören tasarı, önce senatoda 8'e karşı
89 evet oyuyla, sonra Temsilciler Meclisinde 257 evet oyuyla onayland ı. Obama'da dün
tasar ıyı onayladı. Yasa ile ABD'de zengin tan ım ı yıllık geliri 400 bin dolar olan kiş i olarak
belirlendi-ki nüfusun % 1'ini oluşturuyor- bunlar ın vergisi artr ılarak 600 milyar dolar gelir

artışı sağland ı. Ancak harcamalarda anlaşma olmad ı ve bu konu 2 aylığına ertelendi.  

   Avrupa’da STOXX 600 Endeksi 16 ay ın zirvesine kadar çıkarken Avrupa piyasalarında %

3 civar ında yükseli ş ler yaşand ı.  Almanya % 2.2 art ış la tarihi zirvesine biraz daha
yaklaşırken, Fransa % 2.6, İspanya % 3.4 artt ı. Risk iştahının artt ığını gösteren bir diğer

gösterge de güvenli liman olarak görülen ve kötü günlerde prim yapan 10 y ıllık Almanya

tahvil faizlerinin dün %10 artması, buna karşın riskli İspanya 10 yıllık faizinin % 4 düşmesi

oldu. ABD'de ise Dow Jones % 2.35, S&P500 %2.54 art ışla günü kapatt ı. ABD 10 y ıllık
tahvilinin faizi %4.5 faizi arttı.  
   Kredi Derecelendirme kuruluş larından S&P, "Bütçe anlaşmas ı ABD'nin resesyon riskini

azalttı"  derken, Moody's, "ABD'nin notunu korumas ı  için bütçede daha fazla ilerleme
kaydedilmesi gerektiğin i"  savundu. Şubat sonunda gündeme gelecek harcama
kesintileri ile beraber Borç tavanı konusu yine gündemi ıs ıtacak gibi duruyor. 

   Euro/dolar paritesi anlaşma haberi ile 1.33 seviyesini gördükten sonra sat ış yedi.5

ayda 1.20'den 1.33'e yükselen parite için 10 Ocak'ta Avrupa MB'n ın faiz indirimini

gündeme almas ı halinde daha aşağılar gündeme gelebilir. Bu sabah Asya’da Japonya

ve Çin piyasalar ı   kapal ı   iken al ımlar ın di ğer endekslerde  az da olsa devam etti ği

gözleniyor. Avrupa borsalarının güne karışık bir seyirde baş lamas ı bekleniyor. 

   Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye Aral ık ayı enflasyonu, 15:15'de ABD'de ADP

özel sektör istihdamı, 15:30'da ABD Haftal ık İşsizlik Sigortas ı Başvuruları, 21:00'de FED

Toplantı Tutanaklar ı yer almaktadır. 

    - ABD'deki  bütçe anla şmas ının  ü lken in  kred i  görünümü perspekt i f le r in i
değiştirmeyeceğini söyleyen Standard&Poor's, dünyanın en büyük ekonomisinin yeniden
resesyona girme riskinin azald ığını belirtti. Moody's ise ABD'nin  Aaa kredi notunu, negatif
görünümden kurtarmak istiyorsa son kabul edilen mali uçurum önlemlerinden daha
fazlasını yapmas ının gerektiğini söyledi.  
  - IMF, ani vergi art ırımlar ı ve harcama kesintilerindren kaçınmak için at ılan ad ımlar ın
memnuniyetle karşı land ığını   ancak ABD'nin kamu finansman ını   kırılgan ekonomik

toparlanmaya zarar vermeden tekrar sürdürülebilir bir yola sokmak için daha fazla şey

yapmas ı gerektiğini bildirdi.  

  - Gayrimenkul Yat ırım Ortakl ığı Derneği Başkanı (GYODER) Başkanı Işıl Gökkaya, yeni
yılla birlikte devreye giren konutta aşamal ı  KDV uygulamas ının k ısa vadede sektör
açıs ından olumlu olacağını,  orta-uzun vadede kay ıtdışılık ve mal iyete yans ımas ı
açıs ından olumsuz olacağını   ve orta vadede maliyet fiyatlar ın %10 -20 oran ında
artabileceğini ifade etmiştir. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Sinop'a yap ılmas ı   planlanan ikinci

nükleer santral konusunda karar ın bu ay al ınabileceğini ve bu konuda Güney Kore, Çin,
Japonya ve Kanada'dan firmalarla görüşmelerin devam ettiğini açıklam ıştır. 
   - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, AB ile yap ılacak kurtarma

paketine ilişkin nihai anlaşmada devlete ait şirketlerin özelleştirilmesi yönünde herhangi
bir talebi kabul etmeyeceğini söyledi.  
  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, hükümetin 2013 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES)'e 1,25 mlr TL aktaracağını, BES sisteminde 10 y ılı doldurup 56 yaşında olanlar ın,

%25 devlet katkıs ının tamam ını alabileceğini ifade etmiştir. 
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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 79,642.08 1.83 

USD 1.7785 -0.39 

EURO 2.3565 -0.13 

€  / $  1.3186 -0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0594 -0.10 

VOB-30 Kontrat ı 100.075 1.62 

Gösterge Faiz  6.11 0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BJKAS 6.26 16.79 

TKURU 9.52 14.15 

ZOREN 1.31 13.91 

ETILR 1.98 11.86 

BERDN 0.39 11.43 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 4.23 -19.89 

BRKSN 4.32 -13.60 

UZERB 2.66 -6.67 

TTRAK 55.00 -5.58 

ISBIR 361.00 -5.25 

Dünya Borsalar ı 02.01.2013 % 

DJIA 13,413 2.35 

NASDAQ 3,112 3.07 

DAX 7,779 2.19 

FTSE-100 6,027 2.20 

NIKKEI 225 10,395 0.70 

S&P 500 1,462 2.54 

Bovespa  62,550 2.62 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 İngiltere Nat'wide Konut Fiyat End. Ara.  

10:00 Türkiye TÜFE Ara. (Bek.0,2% Önc.0,4%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-12,3%) 

15 :1 5  A B D ADP İstihdam raporu Ara. (Bek.137Bin

Önc.118Bin)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.350Bin)  
16:45 ABD New York ISM Endeksi Ara. (Önc.52,5)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

BAGFS AL 55.00-55.25 54.25 56.75 

TAVHL AL 9.24-9.26 9.06 9.50 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 
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üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.47 cent seviyesine çıktı. Günün yıldızı % 4

yükselen GARAN oldu. 
   ABD'de son dakikada gelen uzla şma haberi piyasalar ın 2013'e müthi ş   olumlu

baş lamas ına yol açtı. Mali uçurumdan kurtulmayı öngören tasarı, önce senatoda 8'e karşı
89 evet oyuyla, sonra Temsilciler Meclisinde 257 evet oyuyla onayland ı. Obama'da dün
tasar ıyı onayladı. Yasa ile ABD'de zengin tan ım ı yıllık geliri 400 bin dolar olan kiş i olarak
belirlendi-ki nüfusun % 1'ini oluşturuyor- bunlar ın vergisi artr ılarak 600 milyar dolar gelir

artışı sağland ı. Ancak harcamalarda anlaşma olmad ı ve bu konu 2 aylığına ertelendi.  

   Avrupa’da STOXX 600 Endeksi 16 ay ın zirvesine kadar çıkarken Avrupa piyasalarında %

3 civar ında yükseli ş ler yaşand ı.  Almanya % 2.2 art ış la tarihi zirvesine biraz daha
yaklaşırken, Fransa % 2.6, İspanya % 3.4 artt ı. Risk iştahının artt ığını gösteren bir diğer

gösterge de güvenli liman olarak görülen ve kötü günlerde prim yapan 10 y ıllık Almanya

tahvil faizlerinin dün %10 artması, buna karşın riskli İspanya 10 yıllık faizinin % 4 düşmesi

oldu. ABD'de ise Dow Jones % 2.35, S&P500 %2.54 art ışla günü kapatt ı. ABD 10 y ıllık
tahvilinin faizi %4.5 faizi arttı.  
   Kredi Derecelendirme kuruluş larından S&P, "Bütçe anlaşmas ı ABD'nin resesyon riskini
azalttı"  derken, Moody's, "ABD'nin notunu korumas ı  için bütçede daha fazla ilerleme
kaydedilmesi gerektiğin i"  savundu. Şubat sonunda gündeme gelecek harcama
kesintileri ile beraber Borç tavanı konusu yine gündemi ıs ıtacak gibi duruyor. 

   Euro/dolar paritesi anlaşma haberi ile 1.33 seviyesini gördükten sonra sat ış yedi.5

ayda 1.20'den 1.33'e yükselen parite için 10 Ocak'ta Avrupa MB'n ın faiz indirimini

gündeme almas ı halinde daha aşağılar gündeme gelebilir. Bu sabah Asya’da Japonya

ve Çin piyasalar ı   kapal ı   iken al ımlar ın di ğer endekslerde  az da olsa devam etti ği

gözleniyor. Avrupa borsalarının güne karışık bir seyirde baş lamas ı bekleniyor. 

   Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye Aral ık ayı enflasyonu, 15:15'de ABD'de ADP

özel sektör istihdamı, 15:30'da ABD Haftal ık İşsizlik Sigortas ı Başvuruları, 21:00'de FED

Toplantı Tutanaklar ı yer almaktadır. 

    - ABD'deki  bütçe anla şmas ının  ü lken in  kred i  görünümü perspekt i f le r in i
değiştirmeyeceğini söyleyen Standard&Poor's, dünyanın en büyük ekonomisinin yeniden
resesyona girme riskinin azald ığını belirtti. Moody's ise ABD'nin  Aaa kredi notunu, negatif
görünümden kurtarmak istiyorsa son kabul edilen mali uçurum önlemlerinden daha
fazlasını yapmas ının gerektiğini söyledi.  
  - IMF, ani vergi art ırımlar ı ve harcama kesintilerindren kaçınmak için at ılan ad ımlar ın
memnuniyetle karşı land ığını   ancak ABD'nin kamu finansman ını   kırılgan ekonomik

toparlanmaya zarar vermeden tekrar sürdürülebilir bir yola sokmak için daha fazla şey

yapmas ı gerektiğini bildirdi.  

  - Gayrimenkul Yat ırım Ortakl ığı Derneği Başkanı (GYODER) Başkanı Işıl Gökkaya, yeni
yılla birlikte devreye giren konutta aşamal ı  KDV uygulamas ının k ısa vadede sektör
açıs ından olumlu olacağını,  orta-uzun vadede kay ıtdışılık ve mal iyete yans ımas ı
açıs ından olumsuz olacağını   ve orta vadede maliyet fiyatlar ın %10 -20 oran ında
artabileceğini ifade etmiştir. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Sinop'a yap ılmas ı   planlanan ikinci

nükleer santral konusunda karar ın bu ay al ınabileceğini ve bu konuda Güney Kore, Çin,
Japonya ve Kanada'dan firmalarla görüşmelerin devam ettiğini açıklam ıştır. 
   - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, AB ile yap ılacak kurtarma

paketine ilişkin nihai anlaşmada devlete ait şirketlerin özelleştirilmesi yönünde herhangi
bir talebi kabul etmeyeceğini söyledi.  
  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, hükümetin 2013 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES)'e 1,25 mlr TL aktaracağını, BES sisteminde 10 y ılı doldurup 56 yaşında olanlar ın,

%25 devlet katkıs ının tamam ını alabileceğini ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

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 79,642.08 1.83 

USD 1.7785 -0.39 

EURO 2.3565 -0.13 

€  / $  1.3186 -0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0594 -0.10 

VOB-30 Kontrat ı 100.075 1.62 

Gösterge Faiz  6.11 0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BJKAS 6.26 16.79 

TKURU 9.52 14.15 

ZOREN 1.31 13.91 

ETILR 1.98 11.86 

BERDN 0.39 11.43 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 4.23 -19.89 

BRKSN 4.32 -13.60 

UZERB 2.66 -6.67 

TTRAK 55.00 -5.58 

ISBIR 361.00 -5.25 

Dünya Borsalar ı 02.01.2013 % 

DJIA 13,413 2.35 

NASDAQ 3,112 3.07 

DAX 7,779 2.19 

FTSE-100 6,027 2.20 

NIKKEI 225 10,395 0.70 

S&P 500 1,462 2.54 

Bovespa  62,550 2.62 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 İngiltere Nat'wide Konut Fiyat End. Ara.  

10:00 Türkiye TÜFE Ara. (Bek.0,2% Önc.0,4%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-12,3%) 

15 :1 5  A B D ADP İstihdam raporu Ara. (Bek.137Bin

Önc.118Bin)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.350Bin)  
16:45 ABD New York ISM Endeksi Ara. (Önc.52,5)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

BAGFS AL 55.00-55.25 54.25 56.75 

TAVHL AL 9.24-9.26 9.06 9.50 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 
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