
ISCTR, Banka'n ın daha önce duyurmuş olduğu vergi tarhiyat ı ile ilgili davalar ın, 384,5 milyon TL'lik bölümüne ilave olarak, yaklaşık 133,1

milyon TL'lik k ısm ı daha Banka lehine sonuçlanmıştır. 
  
THYAO,THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şu ana kadar 6 yurtd ışı ve 35 yurtiçi seferin kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği

belirtildi. İptal edilen seferlerin tamam ı İstanbul Atatürk Havalimanı kalkış veya inişli uçuş lardan oluştu. 

Sabah Gazetesinin haberine göre, beş kıtada 204 noktaya uçuş  gerçekleştiren THY, Asya Pasifik Havac ılık Merkezi (CAPA-Center for Asia
Pacific Aviation) tarafından yayımlanan rapora göre 2012'de havacılık liginde 7 basamak birden yükseldi. Sivil havacılık ş irketleri aras ında

rekabeti kıyaslamada en önemli kriter olan Arz edilen Koltuk (AKK) sıralamas ında THY, 22'nci sıradan 15'inciliğe çıktı. 2011 Aralık ayında AKK
sayıs ı haftalık 1.5 milyar olan THY, bu rakam ı yüzde 24 artırarak 1.9 milyara çıkardı. 
 
TTKOM, Ulaştırma Bakan ı Binali Y ıldırım, Türkiye'de genişbant altyapıs ının büyük bölümünün kullanım hakk ına sahip olan Türk Telekom'un
fiziksel şebeke altyap ıs ından diğer servis sağlayıcılarının da yaralanabilmesine ilişkin düzenlemeyi yakında uygulamaya koyacaklar ını
açıklam ıştır. 
  
TRGYO, Şirket KDV'ye ilişkin yeni düzenlemelerin, devam eden konut projeleri olan Mall of  İstanbul Residence, Mecidiyeköy Ali Sami Yen
Residence ve Korupark Evlerine KDV açıs ından herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını açıklam ıştır. 
  
PNSUT, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanl ığı'ndan yap ılan yazılı açıklamada, okul sütü mal al ım ihalesinin, pazarl ık usulü ile 9 Ocak 2013
Çarşamba günü Bakanlık'ta yeniden yapılacağı belirtildi.  

  
ANELT, Şirket, ile Turkcell Teknoloji aras ında, Turkcell Teknoloji tarafından tasarlanan ve tüm haklar ı Turkcell Teknoloji'ye ait olan; kronik
hastal ıkların takibi, kontrol alt ında tutulmas ı ve bu hastal ıklara ilişkin gerekli ölçümlerin ilgili sağlık personeline otomatik olarak aktar ılmas ını
sağlayacak SağlıkMetre cihazlarının üretim, dağıtım ve satış sonras ı hizmeti konulu bir sözleşme imzalanm ıştır. 
  
UCAK, Şirket, Işıklar Yat ırım Holding A.Ş.' nin bağlı ortaklığı Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni bütün aktifi ve pasifi kül halinde devir
almak süretiyle birleşmesi için 31.03.2012 tarihli bilançolarla yapacağı birleşme başvurusu inceleme süresini aşmas ından dolay ı, birleşme

işlemi 30.09.2012 tarihli bilançolarla yapılacağını açıklam ıştır. 
  
BTCIM[BSOKE], Şirketlerin bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. firmas ına, ÖİB tarafından Hasanlar Hidroelektrik Santrali'nin

iş letme hakk ı devir sözleşmesinin imzalanmas ı için 04.03.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. 

  
ATAC[GEDIZ], Şirket, Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde % 27,78 oran ında paya sahip olmas ı
sonras ında, Şirket'in diğer ortaklar ına ait paylar ın sat ın al ınmas ı amac ıyla yaptığı çağrı iş lemi sona ermiş ve 390.449  TL nominal değerde

hisse sat ım talebi Şirket tarafından karşı lanm ıştır. Çağrı sonras ı Şirket'in Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. sermayesindeki pay ı
% 33,20 'ye yükselmiştir. 

  
FENIS, Şirket, tedarikçisi olduğu  Feniş Teknik ve Sistem Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üretmekte olduğu alüminyum profilden mamul
"Alurad" marka radyatörlerin ve "Solartek" marka güneş   kolektörlerinin  üretim pazarlama ve sat ı ş   faaliyetinin Şirket bünyesinde
gerçekleştirilmesine ve bu nedenle bahse konu ürünlerin üretim süreci için gerekli olan makina ve ekipmanın rayiç değeri üzerinden satın
alınmas ına karar vermiştir. 

  
AKGUV, Şirket, Bakırköy adalet sarayı ve ek hizmet binas ına özel güvenlik hizmeti al ım ı işi için Bakırköy Adliyesi ile 1 yıllık 7.878.634 TL tutarl ı
sözleşme 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." 

80.000 D İRENC İ GÜÇLENEBİLİR 

IMKB yeni y ıla rekorlarla baş ladı. Bu haftaya yatay baş layacak IMKB'de 80.000 direnci
aşı lamazsa sat ış ların artma olas ılığı yükselir.  
   IMKB 100 Endeksi y ılın ilk haftas ındaki 3 işgününü % 1.25 art ışla geçti ve 79.563
seviyesinden kapand ı. IMKB zirve seviyesini yeniledi ve 80.165 seviyesini gördü. Banka
Endeksi ayn ı sürede % 2.2 yükseldi.  
   Avrupa MB'nın Euro'daki değerlenmeye müdahale edeceği beklentisi ile parite 1.33'den

dönmüştü. Bu müdahalenin bu hafta 10 Ocak Perşembe günü yap ılacak Avrupa MB
toplantıs ında %0,5 olan gösterge faizlerin bir kademe düşeceği ya da düşeceğine dair

kuvvetli sinyal verileceği yönünde olmas ı   bekleniyordu. FED toplant ı   tutanaklar ı
açıkland ığında bir sürpriz daha yaşand ı. Bilindiği üzere FED daha önce twist operasyonu
bitince Ocak ay ından başlamak üzere her ay 45 milyar dolarl ık varl ık al ım ı yapacağını
açıklam ış  ve bu durum finansal piyasalarda olumlu etki yaratm ıştı. Fakat aç ıklanan

toplantı   tutanaklar ına göre, FED üyeleri bu varl ık al ımlar ının ne kadar sürdürülmesi
konusunda çok farkl ı fikirlere sahipler. Bunun hemen sonland ırılmas ını isteyenler olduğu

gibi, üçüncü çeyrekten sonra yılın sonuna doğru azaltılmas ını isteyenler de var. Böylece,
likidite bolluğu nedeniyle ralli yapan piyasalar için can s ıkıcı  bir durum ortaya ç ıkma
ihtimali belirdi. İlk tepki dolar ın güçlenmesi yönünde oldu ve parite 1.30'a geriledi.
Emtialar da h ızlı   düştü. Borsalar ise pek tepki vermedi. Çünkü en az ından varl ık
alımlar ının hemen sonland ırılmas ı söz konusu değil.  
   ABD'de ADP istihdam verisi 120 bin beklentinin üzerinde 215 bin art ış  göstermişti.

Cuma aç ıklanan tar ım d ışı  istihdam da beklentinin hafif üstünde 155.000 geldi. Bu
durum  FED'in likidite operasyonunu erken bitirme ihtimalini art ıracağından ileride s ıkıntı
olabilir. Ancak işsizlik oran ı % 7.8 olarak gerçekleştiği için emtialar ve Avrupa borsaları
Cuma'yı toparlayarak kapattı. 
   Bu hafta verilerde; 8 Ocak sal ı Türkiye'de sanayi üretimi (4.Ç'de büyümenin gidişatını
görme aç ıs ından önemli) ile Hazine'nin tahvil ihrac ı  10 Ocak Perşembe Avrupa MB
toplantıs ı (Faiz indirimi yap ıp-yapmayacağı açıs ından önemli) ve 11 Ocak Cuma Türkiye
Cari açık verisi öne çıkacaktır. 
   IMKB 100 “80.000”, IMKB 30 “100.000” seviyesini gördü ve üstelik ilk kez gördüğü bu
seviyelerde fazla zorlanmad ı. Yurtdışı haber ak ışı kötü olmasaydı IMKB yükseliş ini Cuma

günü de devam ettirecekti. Bu hafta IMKB'de 80.000 ve 4.5 cent dirençleri kuvvetlenebilir.
Bu durumda aşağıdaki 79 ve 78 bin destekleri gündeme gelebilir. 

 -Zaman gazetesinin haberine göre, Orman vasfını   kaybetmiş   2B arazilerinin sat ış
sürecinin bu ay içinde baş layacağı belirtildi. Habere göre 2B arazileri için başvuru sayıs ı
ise 450 bini aştı. Bakanl ık satış lardan 2013 ’te 4,8 mlr TL gelir hedefliyor. 

 -Milliyet'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar, yeni ruhsatl ı
konutlarda KDV ’yi yüzde 18’e ç ıkaran düzenlemeyle ilgili olarak bu uygulamadan geri
adım atman ın söz konusu olmad ığını,  yeni KDV ’nin 29 büyükşehirde uygulanacağını
belirtmiştir.  
 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı   Taner Y ıldız, TPAO'nun Cezayir'de çal ışmas ını
istediklerini belirterek, gerek karada gerekse de denizde Cezayir'in petrol ş irketi

Sonatrach ile de ihalelere kat ılabileceklerini açıkladı. 
 -Japon bas ınında yer alan haberlere göre, Japonya Hükümeti daralan ekonomisini
desteklemek için bu ay 12 trilyon yenlik mali teşvik açıklayacak ve Mart'a kadar devam

edecek olan bu mali y ıldaki ekstra bütçenin 5 -6 trilyon yenlik kamu harcamalar ını
kapsayacak. 

 -İslami Uluslararas ı  Kredi Değerlendirme Kuruluşu (IIRA), Türkiye'nin yabancı  para

cinsinden kredi notunu BBB-/A-3 olarak teyit etti. IIRA, verilen notlar ın son 10 y ılda yapılan

önemli ekonomik reformlar ı   ve Türkiye'nin artan cari i şlemler aç ığından kaynakl ı
ödemeler dengesi gerilimlerine rağmen yönetilebilir borç profilmini yansıttığını vurguladı. 
 -ABD'de dördüncü çeyrek için bilanço dönemi yarın ülkenin en büyük alüminyum üreticisi
Alcoa ile baş lıyor.Alcoa bilançosunu ABD piyasalar ı   kapand ıktan sonra aç ıklayacak.

Piyasalarda ş irketin hisse başına küçük bir kar açıklayacağı yönünde görüş ler bulunuyor.

 -EPFR Global'in verilerine göre yatırımc ılar, 2 Ocak'ta sona eren haftada da gelişmekte

olan piyasa fonlar ına ilgi göstermeye devam ettiler. 2 Ocak haftasında gelişmekte olan

piyasa tahvil fonlar ına 1.28 milyar Dolar sermaye akışı yaşanırken, hisse senedi fonlar ına

da 3.37 milyar Dolar gitti.  

 -Moody's Investors Service, petrol fiyatlarını bu yıl yüksek kalacağını, doğalgaz fiyaktlarının
ise gelecek 2 y ılda tarihi düşük  seviyelerden yavaş yavaş toparlanacağını öngördü.  
 -Zaman Gazetesinin haberine göre, Et ve süt fiyatlar ındaki dalgalanmay ı   önlemek
amac ıyla Et ve Balık Kurumu (EBK) Et ve Süt Müdahale Kurumu’na dönüştürülüyor.  Et ve
Süt Müdahale Kurumu, piyasada dengeleyici olarak görev yapacak.  
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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 79,563.95 -0.59 

USD 1.7850 0.20 

EURO 2.3275 -0.32 

€  / $  1.3070 0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0484 -0.06 

VOB-30 Kontrat ı 100.100 -0.55 

Gösterge Faiz  6.41 -0.23 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEPET 1.51 15.27 

BERDN 0.48 11.63 

KOMHL 11.55 10.00 

OSTIM 3.00 9.09 

METRO 0.50 8.70 

Düşenler  Kapan ış  % 

SODSN 2.40 -10.45 

GLBMD 0.61 -4.69 

BALAT 4.25 -4.49 

TEKST 0.92 -4.17 

BEYAZ 3.58 -4.02 

Dünya Borsalar ı 06.01.2013 % 

DJIA 13,435 0.33 

NASDAQ 3,102 0.04 

DAX 7,776 0.26 

FTSE-100 6,090 0.70 

NIKKEI 225 10,688 2.82 

S&P 500 1,466 0.49 

Bovespa  62,523 -1.25 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB ÜFE Kas. (Bek. -0,2% Önc.0,1%)  
12:00 Almanya 4 mlr Euro Borçlanma hedefi  
13:00 Türkiye 2017 ve 2022 vadeli tahvil ihaleleri  
AB ECB Tahvil Al ım Duyurusu  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC TUT 2.02-2.03 1.97 2.09 

TAVHL TUT 9.24-9.26 9.06 9.50 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 
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gerçekleştirilmesine ve bu nedenle bahse konu ürünlerin üretim süreci için gerekli olan makina ve ekipmanın rayiç değeri üzerinden satın
alınmas ına karar vermiştir. 

  
AKGUV, Şirket, Bakırköy adalet sarayı ve ek hizmet binas ına özel güvenlik hizmeti al ım ı işi için Bakırköy Adliyesi ile 1 yıllık 7.878.634 TL tutarl ı
sözleşme imzalam ıştır. 
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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." 

80.000 D İRENC İ GÜÇLENEBİLİR 

IMKB yeni y ıla rekorlarla baş ladı. Bu haftaya yatay baş layacak IMKB'de 80.000 direnci
aşı lamazsa sat ış ların artma olas ılığı yükselir.  
   IMKB 100 Endeksi y ılın ilk haftas ındaki 3 işgününü % 1.25 art ışla geçti ve 79.563
seviyesinden kapand ı. IMKB zirve seviyesini yeniledi ve 80.165 seviyesini gördü. Banka
Endeksi ayn ı sürede % 2.2 yükseldi.  
   Avrupa MB'nın Euro'daki değerlenmeye müdahale edeceği beklentisi ile parite 1.33'den

dönmüştü. Bu müdahalenin bu hafta 10 Ocak Perşembe günü yap ılacak Avrupa MB
toplantıs ında %0,5 olan gösterge faizlerin bir kademe düşeceği ya da düşeceğine dair

kuvvetli sinyal verileceği yönünde olmas ı   bekleniyordu. FED toplant ı   tutanaklar ı
açıkland ığında bir sürpriz daha yaşand ı. Bilindiği üzere FED daha önce twist operasyonu
bitince Ocak ay ından başlamak üzere her ay 45 milyar dolarl ık varl ık al ım ı yapacağını
açıklam ış  ve bu durum finansal piyasalarda olumlu etki yaratm ıştı. Fakat aç ıklanan

toplantı   tutanaklar ına göre, FED üyeleri bu varl ık al ımlar ının ne kadar sürdürülmesi
konusunda çok farkl ı fikirlere sahipler. Bunun hemen sonland ırılmas ını isteyenler olduğu

gibi, üçüncü çeyrekten sonra yılın sonuna doğru azaltılmas ını isteyenler de var. Böylece,
likidite bolluğu nedeniyle ralli yapan piyasalar için can s ıkıcı  bir durum ortaya ç ıkma
ihtimali belirdi. İlk tepki dolar ın güçlenmesi yönünde oldu ve parite 1.30'a geriledi.
Emtialar da h ızlı   düştü. Borsalar ise pek tepki vermedi. Çünkü en az ından varl ık
alımlar ının hemen sonland ırılmas ı söz konusu değil.  
   ABD'de ADP istihdam verisi 120 bin beklentinin üzerinde 215 bin art ış  göstermişti.

Cuma aç ıklanan tar ım d ışı  istihdam da beklentinin hafif üstünde 155.000 geldi. Bu
durum  FED'in likidite operasyonunu erken bitirme ihtimalini art ıracağından ileride s ıkıntı
olabilir. Ancak işsizlik oran ı % 7.8 olarak gerçekleştiği için emtialar ve Avrupa borsaları
Cuma'yı toparlayarak kapattı. 
   Bu hafta verilerde; 8 Ocak sal ı Türkiye'de sanayi üretimi (4.Ç'de büyümenin gidişatını
görme aç ıs ından önemli) ile Hazine'nin tahvil ihrac ı  10 Ocak Perşembe Avrupa MB
toplantıs ı (Faiz indirimi yap ıp-yapmayacağı açıs ından önemli) ve 11 Ocak Cuma Türkiye
Cari açık verisi öne çıkacaktır. 
   IMKB 100 “80.000”, IMKB 30 “100.000” seviyesini gördü ve üstelik ilk kez gördüğü bu
seviyelerde fazla zorlanmad ı. Yurtdışı haber ak ışı kötü olmasaydı IMKB yükseliş ini Cuma

günü de devam ettirecekti. Bu hafta IMKB'de 80.000 ve 4.5 cent dirençleri kuvvetlenebilir.
Bu durumda aşağıdaki 79 ve 78 bin destekleri gündeme gelebilir. 

 -Zaman gazetesinin haberine göre, Orman vasfını   kaybetmiş   2B arazilerinin sat ış
sürecinin bu ay içinde baş layacağı belirtildi. Habere göre 2B arazileri için başvuru sayıs ı
ise 450 bini aştı. Bakanl ık satış lardan 2013 ’te 4,8 mlr TL gelir hedefliyor. 

 -Milliyet'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar, yeni ruhsatl ı
konutlarda KDV ’yi yüzde 18’e ç ıkaran düzenlemeyle ilgili olarak bu uygulamadan geri
adım atman ın söz konusu olmad ığını,  yeni KDV ’nin 29 büyükşehirde uygulanacağını
belirtmiştir.  
 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı   Taner Y ıldız, TPAO'nun Cezayir'de çal ışmas ını
istediklerini belirterek, gerek karada gerekse de denizde Cezayir'in petrol ş irketi

Sonatrach ile de ihalelere kat ılabileceklerini açıkladı. 
 -Japon bas ınında yer alan haberlere göre, Japonya Hükümeti daralan ekonomisini
desteklemek için bu ay 12 trilyon yenlik mali teşvik açıklayacak ve Mart'a kadar devam
edecek olan bu mali y ıldaki ekstra bütçenin 5 -6 trilyon yenlik kamu harcamalar ını
kapsayacak. 

 -İslami Uluslararas ı  Kredi Değerlendirme Kuruluşu (IIRA), Türkiye'nin yabancı  para

cinsinden kredi notunu BBB-/A-3 olarak teyit etti. IIRA, verilen notlar ın son 10 y ılda yapılan

önemli ekonomik reformlar ı   ve Türkiye'nin artan cari i şlemler aç ığından kaynakl ı
ödemeler dengesi gerilimlerine rağmen yönetilebilir borç profilmini yansıttığını vurguladı. 
 -ABD'de dördüncü çeyrek için bilanço dönemi yarın ülkenin en büyük alüminyum üreticisi
Alcoa ile baş lıyor.Alcoa bilançosunu ABD piyasalar ı   kapand ıktan sonra aç ıklayacak.

Piyasalarda ş irketin hisse başına küçük bir kar açıklayacağı yönünde görüş ler bulunuyor.

 -EPFR Global'in verilerine göre yatırımc ılar, 2 Ocak'ta sona eren haftada da gelişmekte

olan piyasa fonlar ına ilgi göstermeye devam ettiler. 2 Ocak haftasında gelişmekte olan

piyasa tahvil fonlar ına 1.28 milyar Dolar sermaye akışı yaşanırken, hisse senedi fonlar ına

da 3.37 milyar Dolar gitti.  

 -Moody's Investors Service, petrol fiyatlarını bu yıl yüksek kalacağını, doğalgaz fiyaktlarının
ise gelecek 2 y ılda tarihi düşük  seviyelerden yavaş yavaş toparlanacağını öngördü.  
 -Zaman Gazetesinin haberine göre, Et ve süt fiyatlar ındaki dalgalanmay ı   önlemek
amac ıyla Et ve Balık Kurumu (EBK) Et ve Süt Müdahale Kurumu’na dönüştürülüyor.  Et ve
Süt Müdahale Kurumu, piyasada dengeleyici olarak görev yapacak.  
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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 79,563.95 -0.59 

USD 1.7850 0.20 

EURO 2.3275 -0.32 

€  / $  1.3070 0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0484 -0.06 

VOB-30 Kontrat ı 100.100 -0.55 

Gösterge Faiz  6.41 -0.23 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEPET 1.51 15.27 

BERDN 0.48 11.63 

KOMHL 11.55 10.00 

OSTIM 3.00 9.09 

METRO 0.50 8.70 

Düşenler  Kapan ış  % 

SODSN 2.40 -10.45 

GLBMD 0.61 -4.69 

BALAT 4.25 -4.49 

TEKST 0.92 -4.17 

BEYAZ 3.58 -4.02 

Dünya Borsalar ı 06.01.2013 % 

DJIA 13,435 0.33 

NASDAQ 3,102 0.04 

DAX 7,776 0.26 

FTSE-100 6,090 0.70 

NIKKEI 225 10,688 2.82 

S&P 500 1,466 0.49 

Bovespa  62,523 -1.25 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB ÜFE Kas. (Bek. -0,2% Önc.0,1%)  
12:00 Almanya 4 mlr Euro Borçlanma hedefi  
13:00 Türkiye 2017 ve 2022 vadeli tahvil ihaleleri  
AB ECB Tahvil Al ım Duyurusu  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC TUT 2.02-2.03 1.97 2.09 

TAVHL TUT 9.24-9.26 9.06 9.50 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 
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