
PETKM, Şirket, gerçekleştireceği kapasite art ırım ı ve yeni ürün üretimi yat ırımlar ı  için Ekonomi Bakanl ığı Teşvik Uygulama ve Yabanc ı
Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş olup "stratejik yat ırım teşvik belgesi" alm ıştır. Petrokimya Ürünleri Kapasite Art ışı ve Yeni Ürün
Üretimi" Projesi adı altında 200 milyon TL yat ırım tutarl ı stratejik yat ırım teşvik belgesi kapsam ında öncelikli olarak "Etilen Kapasite Artışı" ve
"PTA Kapasite Artışı" yatırımlar ı yürütülecektir. 
 
TUPRS, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Şirket ’in İran ’dan ald ığı petrolün kontrat ının Ağustos ay ında sona ereceğine dikkati

çekerek, ”Bu kontrat mutlaka uzat ılacak. Çünkü Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 35-40 ’ını İran ’dan karşı lıyor. İran ’dan mevcut kontrattan daha

çok petrol almayacağız.” dedi. 

 
TCELL,New York Borsas ı'nda Şirket ADR'lerinin fiyat ı 52 haftan ın en yüksek seviyesi olan 16.55 Dolar' ı gördü. Geçtiğimiz 52 haftada Şirket

ADR'leri 10.75-16.55 Dolar aral ığında işlem gördü. Şirket ADR'leri günü 16.49 Dolar seviyesinden kapattı. 
 

KRDMD,Kardemir'in açıkladığı yeni listeye göre, inşaat demiri ürün fiyatları 19 TL ve 10 dolar artırıldı. 
  
TAVHL, Şirket'ten yapılan açıklamaya göre yolcu sayıs ı 2012 yılında, bir önceki yıla göre %36 artışla 71,5 milyona yükselmiştir.  

  
ZOREN, Şirket, Invar International Inc.'in New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi nezdinde açmış olduğu ve ihtiyati tedbir karar ı ile sonuçlanan
ve kesinleşen adli davada Invar International Inc. ile Şirket aras ındaki uzlaşma kapsam ında mahkemenin ihtiyati tedbir karar ının devam

etmemesine yönelik karar ı Şirket'e tebliğ edilmiştir. Ayrıca Şirket, Sarayköy’e yapılan ve Türkiye’nin en büyük Jeotermal Santrali ’nin bu y ılın
Haziran ayında faaliyete geçeceğini ve 80 MW kapasiteyle 400 bin konuta yetecek elektrik enerjisi üretileceğini belirtmiştir. 
 

BAGFS, Türkiye’de ilk kez granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve Amonyum Nitrat (AN) kimyevi gübre tesisi ile ilgili olarak Şirket yöneticisi
Y. Kemal Gençer  “Yatırım ı  tamamlad ıktan sonra Türkiye’de tüketilecek olan CAN gübresinin %50’sini ve AN gübresinin de yine %50 ’sini

karşı lamak ana hedefimiz. Geri kalan miktar ı ise ihracata yönlendireceğiz.” dedi. Yeni tesis 2015 yılında devreye girecek.  

  
AKSUE, Şirket iştriaki Gökdere Elekttrik A.Ş'nin genel kurulunda, Gökdere elektrik A.Ş'nin devrolunarak Kovada Elektrik A.Ş  ile birleşmesi ile

ilgili gündem maddesi red olunarak kabul edilmemiştir. 

 

BRSAN, Borusan Mannesman-Noksel-Ümran Çelik Boru konsorsiyumu ile grubun Kuzey Afrika ülkesindeki tek yetkili temsilci olarak anlaşan
ancak sonradan iş sözleşmelerinin haks ız yere feshedildiği ve tazminatlar ının verilmediği iddias ıyla mahkemeye giden İnmar D ış Ticaret ve
Mega Dış Ticaret ’in açtığı davada mahkeme, konsorsiyumun davac ılara 1.36 mn dolar tazminat ödemesine karar vermiştir. 

 

ATAGY, Şirket portföyünde bulunan Giresun'daki gayrimenkulün Burger King i ş letilmesi amac ıyla Tab G ıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 10
yıllığına kiraya verilmesine, kira bedelinin ayl ık işletme cirosu üzerinden % 12 olacak şekilde hesaplanmas ına, ancak her halükarda ayl ık
asgari kira bedelinin 11.000 dolar olmas ına karar verilmiştir. 
 

KIPA, Şirket, ana ortağı Tesco PLC'den 135 mn TL tutar ında kredi kullan ılmas ına karar vermiştir. 
 

FMIZP, Şirket, benzinli piston üretim hattının üretime tekrar baş ladığı bildirilmiştir. 

 
BSOKE, Şirket, TSKB'den 5 mn dolar kredi sözleşmesi 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." 

BORSA YENİ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR 

Borsadaki yükseliş bir gün aradan  sonra tekrar devam etti ve dün yurtdışından olumlu

ayrışarak yeni en yükseğini gördü.   
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.83 art ış la, 80,224 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 79,674, en yüksek 80,443 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 660 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyat ı ise önemli direnci olan 4.50 cent seviyesine
ulaştı. 
   Dün Avrupa borsalar ı  günü hafif kayıplarla kapatt ı. Almanya % 0.56, Fransa % 0.68

düştü. ABD'de ise S&P 500 Endeksi % 0.3 kayıpla 1,461 puana gerilerken, Dow Jones

Endeksi de % 0.4 düşüş le 13,384 puana indi. ABD ’li bankalar ın toplamda 20 milyar
dolar ı bulan dava uzlaşma bedelini ödemeyi kabul etmesi ABD piyasalarında sat ışın ana

sebebi oldu.  

   Avrupa Merkez Bankası'nın  bu haftaki toplant ıs ında gösterge faizi düşürmeye açık
olduğu yolunda işaret vereceği spekülasyonuna bağlı olarak Cuma günü 1.30 seviyesine
gerileyen parite dün 1.31 üzerine çıkarken, bu sabah da bu seviyelerde işlemler geçiyor.
Bu sabah Asya borsalar ında %0.5- % 1.0 aras ında kayıplar görülüyor.  
   Bugünün gündeminde Türkiye'de sanayi üretimi (4.Ç'de büyümenin gidi şatını görme
açıs ından önemli) ile BDDK'nın 14:00'de açıklayacağı Kas ım ayı bankalar ın performans ı
öne çıkacaktır. Veriler olumlu gelirse banka hisselerine destek olacakt ır. 
   IMKB 100  “80.000”, IMKB 30 “100.000”  seviyesininin üzerinde kapanarak yeni rekor
kırdı.  Bugün yukar ıda 80.750 ilk direnç olarak gözüküyor. Gerilemelerin ise  ş iddetli

olmas ı beklenmiyor. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, yurt dışında petrol aranmas ı ve üretilmesi
konusunda Libya ’yı  önemsediklerini belirterek, Türkiye’nin elinde bulunan bu ülkedeki
mevcut sahalar ı yeterli görmediklerini ve Libya’dan yeni sahalar istediklerini bildirdi.  

  - ABD'nin önde gelen bankalar ı kriz döneminde yaptıkları mortgage işlemlerine yönelik
davalarda uzlaşma için 20 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Buna göre ABD'nin en büyük 2.
bankas ı Bank of America, Fannie Mae ’ye 11.6 milyar dolar ile en büyük ödemeyi yapacak.
  - Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, Yen'i zayıflatmak için döviz rezervlerinin bir bölümüyle
Avrupa İstikrar Fonu tahvillerinden satın alacağını açıkladı. 
  - Katar Enerji ve Sanayi Bakan ı Dr. Mohammed Bin Saleh Al -Sada "Fiyat ve şartlarda

anlaşırsak spot doğalgaz sat ışı yapabiliriz. Türkiye'de LNG terminali kurmak için bir Türk
şirketiyle görüşüyoruz" dedi. 
    - IMF, M ıs ır'a verilecek yaklaşık 5 milyar dolar kredinin yasal çerçevesini M ıs ır
hükümetiyle görüştü. 
  - TKİ ile TÜBİTAK işbiriliği tarafından haz ırlanan proje kapsam ında, "gazlaştırma pilot

tesisi" ile düşük kalorili kömürden, doğal gaz üretimi baş ladı. Yeni tesisin yap ım ı 2013 yılı
ortalarında ba ş layacak ve 2016 y ılında hayata geçecek. Proje tamamland ığında

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %10'u bu projeden sağlanacak. 

    - 2012 y ılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar ı  %10,03 azalarak

777.761 adet olarak gerçekleşti.Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar ı ise 115.400

adet oldu. 127.910 adet olan 2011 y ılı  Aralık ay ı  otomobil ve hafif ticari araç pazar
toplam ına göre satış lar %9,78 oran ında azaldı. 
  - cnbce.com'un haberine göre Fransa,  İsviçre ile 40 yılı aşkın süredir yürürlükte olan çifte
vergilendirmeyi önleyen uygulamayı kaldırdığını duyurdu. Resmi rakamlara göre ikameti
İsviçre'de olan 2 binden fazla milyoner Fransız bulunuyor. 

    - İtalya'nın  esk i  ba şbakanlar ından Silvio Berlusconi, 24 -2 5  Şubat'ta yap ılacak

seçimlerde Başbakan aday ı   olmaktan vazgeçti.  İtalya'nın  e s k i  B a şbakan ı   Silvio

Berlusconi'nin gelecek ay yap ılacak seçimler için Kuzey Birliği ile ittifak yapacağı bildirildi.  
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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 80,224.41 0.83 

USD 1.7815 -0.20 

EURO 2.3280 0.02 

€  / $  1.3117 0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0431 -0.26 

VOB-30 Kontrat ı 101.025 0.92 

Gösterge Faiz  6.31 0.15 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TEKST 1.05 14.13 

MRTGG 1.06 13.98 

GSDHO 0.86 8.86 

SKBNK 2.14 7.54 

GARFA 8.46 7.36 

Düşenler  Kapan ış  % 

YESIL  1.05 -10.26 

PRTAS 0.29 -6.45 

ISBIR 312.00 -6.31 

AVTUR 1.53 -4.38 

KOMHL 11.05 -4.33 

Dünya Borsalar ı 07.01.2013 % 

DJIA 13,384 -0.38 

NASDAQ 3,099 -0.09 

DAX 7,733 -0.56 

FTSE-100 6,065 -0.41 

NIKKEI 225 10,599 -0.83 

S&P 500 1,462 -0.31 

Bovespa  61,933 -0.94 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Kas. (Önc.€15.8Mlr)

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Kas. (Önc. -0,9%) 

12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Ara. (Önc. -26,6)  

12:00 AB Perakende Sat. Kas. (Bek.0,3% Önc. -1,2%) 

12:00 AB İşsizlik Oran ı Kas. (Bek.11,8% Önc.11,7%)  
13:00 Almanya Fabrika Sip. Kas. (Bek.-1,5% Önc.3,9%)  
13:00 Türkiye 2015 ve 2022 vadeli tahvil ihaleleri   
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Ara. (Önc.13,5Mlr)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Kas. (Önc.$14.158Mlr)  
ABD 4Ç bilanço aç ıklama dönemi başlıyor 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 
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TAVHL TUT 9.24-9.26 9.06 9.50 

GOLTS TUT 63.00-63.25 60.50 67.25 
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ayrışarak yeni en yükseğini gördü.   
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.83 art ış la, 80,224 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 79,674, en yüksek 80,443 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 660 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyat ı ise önemli direnci olan 4.50 cent seviyesine
ulaştı. 
   Dün Avrupa borsalar ı  günü hafif kayıplarla kapatt ı. Almanya % 0.56, Fransa % 0.68

düştü. ABD'de ise S&P 500 Endeksi % 0.3 kayıpla 1,461 puana gerilerken, Dow Jones

Endeksi de % 0.4 düşüş le 13,384 puana indi. ABD ’li bankalar ın toplamda 20 milyar
dolar ı bulan dava uzlaşma bedelini ödemeyi kabul etmesi ABD piyasalarında sat ışın ana

sebebi oldu.  

   Avrupa Merkez Bankası'nın  bu haftaki toplant ıs ında gösterge faizi düşürmeye açık
olduğu yolunda işaret vereceği spekülasyonuna bağlı olarak Cuma günü 1.30 seviyesine
gerileyen parite dün 1.31 üzerine çıkarken, bu sabah da bu seviyelerde işlemler geçiyor.
Bu sabah Asya borsalar ında %0.5- % 1.0 aras ında kayıplar görülüyor.  
   Bugünün gündeminde Türkiye'de sanayi üretimi (4.Ç'de büyümenin gidi şatını görme
açıs ından önemli) ile BDDK'nın 14:00'de açıklayacağı Kas ım ayı bankalar ın performans ı
öne çıkacaktır. Veriler olumlu gelirse banka hisselerine destek olacakt ır. 
   IMKB 100  “80.000”, IMKB 30 “100.000”  seviyesininin üzerinde kapanarak yeni rekor
kırdı.  Bugün yukar ıda 80.750 ilk direnç olarak gözüküyor. Gerilemelerin ise  ş iddetli

olmas ı beklenmiyor. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, yurt dışında petrol aranmas ı ve üretilmesi
konusunda Libya ’yı  önemsediklerini belirterek, Türkiye’nin elinde bulunan bu ülkedeki
mevcut sahalar ı yeterli görmediklerini ve Libya’dan yeni sahalar istediklerini bildirdi.  

  - ABD'nin önde gelen bankalar ı kriz döneminde yaptıkları mortgage işlemlerine yönelik
davalarda uzlaşma için 20 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Buna göre ABD'nin en büyük 2.
bankas ı Bank of America, Fannie Mae ’ye 11.6 milyar dolar ile en büyük ödemeyi yapacak.
  - Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, Yen'i zayıflatmak için döviz rezervlerinin bir bölümüyle
Avrupa İstikrar Fonu tahvillerinden satın alacağını açıkladı. 
  - Katar Enerji ve Sanayi Bakan ı Dr. Mohammed Bin Saleh Al -Sada "Fiyat ve şartlarda

anlaşırsak spot doğalgaz sat ışı yapabiliriz. Türkiye'de LNG terminali kurmak için bir Türk
şirketiyle görüşüyoruz" dedi. 
    - IMF, M ıs ır'a verilecek yaklaşık 5 milyar dolar kredinin yasal çerçevesini M ıs ır
hükümetiyle görüştü. 
  - TKİ ile TÜBİTAK işbiriliği tarafından haz ırlanan proje kapsam ında, "gazlaştırma pilot

tesisi" ile düşük kalorili kömürden, doğal gaz üretimi baş ladı. Yeni tesisin yap ım ı 2013 yılı
ortalarında ba ş layacak ve 2016 y ılında hayata geçecek. Proje tamamland ığında

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %10'u bu projeden sağlanacak. 

    - 2012 y ılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar ı  %10,03 azalarak

777.761 adet olarak gerçekleşti.Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar ı ise 115.400

adet oldu. 127.910 adet olan 2011 y ılı  Aralık ay ı  otomobil ve hafif ticari araç pazar
toplam ına göre satış lar %9,78 oran ında azaldı. 
  - cnbce.com'un haberine göre Fransa,  İsviçre ile 40 yılı aşkın süredir yürürlükte olan çifte
vergilendirmeyi önleyen uygulamayı kaldırdığını duyurdu. Resmi rakamlara göre ikameti
İsviçre'de olan 2 binden fazla milyoner Fransız bulunuyor. 

    - İtalya'nın  esk i  ba şbakanlar ından Silvio Berlusconi, 24 -2 5  Şubat'ta yap ılacak

seçimlerde Başbakan aday ı   olmaktan vazgeçti.  İtalya'nın  e s k i  B a şbakan ı   Silvio

Berlusconi'nin gelecek ay yap ılacak seçimler için Kuzey Birliği ile ittifak yapacağı bildirildi.  

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 80,224.41 0.83 

USD 1.7815 -0.20 

EURO 2.3280 0.02 

€  / $  1.3117 0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0431 -0.26 

VOB-30 Kontrat ı 101.025 0.92 

Gösterge Faiz  6.31 0.15 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TEKST 1.05 14.13 

MRTGG 1.06 13.98 

GSDHO 0.86 8.86 

SKBNK 2.14 7.54 

GARFA 8.46 7.36 

Düşenler  Kapan ış  % 

YESIL  1.05 -10.26 

PRTAS 0.29 -6.45 

ISBIR 312.00 -6.31 

AVTUR 1.53 -4.38 

KOMHL 11.05 -4.33 

Dünya Borsalar ı 07.01.2013 % 

DJIA 13,384 -0.38 

NASDAQ 3,099 -0.09 

DAX 7,733 -0.56 

FTSE-100 6,065 -0.41 

NIKKEI 225 10,599 -0.83 

S&P 500 1,462 -0.31 

Bovespa  61,933 -0.94 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Kas. (Önc.€15.8Mlr)

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Kas. (Önc. -0,9%) 

12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Ara. (Önc. -26,6)  

12:00 AB Perakende Sat. Kas. (Bek.0,3% Önc. -1,2%) 

12:00 AB İşsizlik Oran ı Kas. (Bek.11,8% Önc.11,7%)  
13:00 Almanya Fabrika Sip. Kas. (Bek.-1,5% Önc.3,9%)  
13:00 Türkiye 2015 ve 2022 vadeli tahvil ihaleleri   
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Ara. (Önc.13,5Mlr)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Kas. (Önc.$14.158Mlr)  
ABD 4Ç bilanço aç ıklama dönemi başlıyor 

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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