
YKBNK, Banka'n ın Unicredit Bank Austria'dan sağlanan 585 mn dolar tutar ındaki sermaye benzeri kredinin geri ödemesi yapılm ış ve söz
konusu kredi kapat ılm ıştır. 
  
EREGL, BloombergHT'nin haberine göre Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, borçlar ını azaltabilmek ad ına yaklaşık 3.5 milyar

dolarl ık hisse satmay ı planlad ığını açıkladı. ArcelorMittal'den bugün yapılan bir aç ıklamada "ArcelorMittal, kar ışık tekliften gelecek olan net

geliri, borçlarını azaltmak için kullanmayı planl ıyor" ifadeleri kullan ıldı. 
 
THYAO, Şirket, 1 Ocak tarihinden itibaren, Aerosvit(Kiev) ş irketi ile yapm ış olduğu Serbest Sat ış Ortak Uçuş Anlaşmas ını  iptal ettiğini

açıklam ıştır. 
  
CLEBI, Şirket Global Kargo Bşk. Cemil Erman, yer hizmetlerinde bu y ıl İspanya ve Frankfurt'ta lisans ihaleleri ile ilgilendiklerini, kargoda ise

Amsterdam, Brüksel, Londra ve Paris gibi büyük tonajl ı merkezlerden bir ya da iki tanesinde yer almak istediklerini ifade etmiştir. 

  
VESTL, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, 2012 y ılında elektronik ve beyaz eşyada 138 ülkeye 2,9 milyar dolarl ık
ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, Gelişmekte Olan Ülkelere ve Güney Amerika kıtasına odakland ıklarını belirtmiştir. 

 
PNSUT, Türkiye genelini 4 kısma ay ıran ve yeniden yap ılan okul sütü ihalesinde, birinci kıs ım için Dimes -Pınar Süt Ortak Giriş imi birim fiyat
45,4 kuruştan 27.850.852 TL ile en avantajlı nihai teklifi vermiştir. 

  
ESCOM, Şirket, Giriş im Sermayesi Yat ırım Ortaklığına dönüşüm için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmuştur. 
 
POLHO, Şirket bağlı ortaklığı Polisan Boya ile Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ. aras ında Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret

A.Ş. tarafından geliştirilen Seraoxicoat markal ı Ekolojik S ıva ürününün tüm dağıtım, sat ış ve pazarlama hakk ı konusunda işbirliği yapmak

üzere Distribütörlük ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
YKSGR, İtalya’nın en büyük sigorta ş irketlerinden Generali Assicurazioni ’nin CEO ’su Mario Greco, Şirket'i almak üzere resmi giriş imlerde
bulunduklar ını açıkladı. Greco, "Yapı Kredi Sigorta ’yı alarak Doğu Avrupa’daki durumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi. 

  
DGATE, Şirket'in Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesinde bulunan şubesinin kapat ılmas ına karar verilmiştir. 

  
INDES, Şirket'in Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesinde bulunan şubesinin kapat ılmas ına karar verilmiştir. Ayrıca, Şirket yönetim kurulu
başkanı Erol Bilecik, ş irket sermayesinin yaklaşık yüzde 10.27'sine denk gelen 5.75 milyon adet hisseyi borsada sat ışa konu edilebilmesi

için MKK'ya kaydettirmiştir. 

  
KRSAN[ETILR], Şirket ile arac ı kuruluş aras ında imzalanan çağrı yoluyla paylar ın toplanmas ına ilişkin arac ılık sözleşmesi gereği, Etiler İnci

Büfe A.Ş hisselerinin sat ın alım ı dolayıs ıyla çağrı için SPK'ya başvurulmuştur. 

  
KOMHL, Türkiye ve Avrupa'da Toplam 72 bin ortağı olan Şirket ,Almanya'da açılan davalar sonucu 2 bin 600 ortağın hisselerini yasal faiziyle

geri alma durumuna geldi. Dünya Gazetesinin haberine göre, Türkiye'de dava açan ortaklar TTK'ya göre davalar ı kaybederken, Almanya
mahkemelerine başvuran kazan ıyor. Haş im Şahin, hükümetten ilgili kanuna "Ortakla hissedarlar ı aras ındaki ilişkilerde Türk mahkemeleri
münhasıran yetkilidir" maddesi konulmas ını istiyor. 

  
MATAS[ANSA], Şirket, Ansa Yat. Hol. A.Ş'nin iştiraki konumunda olan Ansa Enerji Yat ırım A.Ş.'nin %43,75 oran ındaki payını, 10,52 TL beher

pay bedeli üzerinden, %3,67'sini Ansa Yat. Hol.'ten 772.799 TL, kalan %40,08'ini 3. şahıs ortaktan 8.432.201 TL olmak üzere toplam
9.205.000 TL bedelle sat ın alınmas 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 
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." 

BUGÜN SAKİN SEYİR BEKLİYORUZ 

Önceki gün 81 bin seviyesini ilk defa test eden endeks, dün TL baz ında tarihi
rekorda ve günün en yükseğinde 81,149 seviyesinde kapandı.  Dolar baz ında ise
İMKB eski zirvesi 5.1 cent ’in yaklaşık %10 alt ında bulunuyor. Bugün açılışta yatay
bir seyir bekliyoruz. 
  
Dün, gün içerisinde en düşük 79,815.05, en yüksek 81,150.53 puanı gören IMKB
100 endeksi, dünkü kapanışının 987.42 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında
fiyatı ise 45,648.38$ seviyesinde bulunuyor.  
  
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 44 tanesi günü yükselişle tamamlarken 5
tanesi ise günü düşüşle tamamlad ı. En çok değer kazanan endeks %3.80 art ışla
IMKB S İGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.98 kay ıpla
IMKB TEKIR endeksi oldu.  
  
Yurtdışında bugün İngiltere ve Avrupa Merkez Bankas ı’nın faiz karar ı  izlenecektir.
ABD’de ise bilanço sezonu olumlu başlamakla birlikte önümüzdeki haftalarda
özellikle bankacılık sektörünün karları etkili olacaktır. ABD futureları bu sabah yüzde
0,2 civarında yukarıda. Asya borsaları da bu sabah pozitif tarafta devam ediyor. 
  
Bugün Avrupa borsalarının çok hafif yukarı açılış yapacağı bekleniyor. İMKB ’de ise
yatay bir açılış  81 bin seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı izlenecektir.  
  

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Türkiye'nin artan doğalgaz talebini
karşılamak için yeni uzun dönemli kontratlarla 2015 yılına kadar 6 mlr m3'lük LNG almak
istediklerini ve bu kapsamda Katar ile görüşüldüğünü söylerken, Rusya ile olan 3,6
BCM'lik al ya da ödeyi s ıfırladıklarını ve bununla birlikte 2013'ün Nisan ayında BOTAŞ'ın
nakit akışına 1,3 milyar dolar kaynak gireceğini ifade etmiştir. 

   - AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Euro
Bölgesi'nin ortak para birimin çökmesi tehlikesinden kaç ınmayı   başardığını,  ancak

yetkililerin gevşeme göstermemeleri gerektiğini söyledi.  
   - Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy, Euro Bölgesi'nin bu y ıl muhtemelen

yeniden büyümeye baş layacağını,  durgunluğun biteceğine yönelik i şaretlerin att ığını,
ancak işsizliğin kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu kaydetti. 

  - Devletin sahip olduğu santrallere satt ığı doğalgaza 1 Ekim'de %37 zam yapan BOTAŞ,

bu zamm ı 1 Ocak itibariyle geri ald ı. Zamm ın geri al ınmas ı, 1 Nisan'da uygulamaya

girecek. 

  - Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Aralık ayında toplam

62.831.761 TL geçiş ücreti al ındı. Böylece 2012 yıl sonu itibariyle köprü ve otoyollardan
geçen araçlardan elde edilen gelir 803.424.806 TL'ye ulaşm ıştır. 
  - Çin, "Temiz Nükleer" olarak bilinen Toryum elementini enerjiye çevirecek santraller
inşa etmek için 350 milyon dolarl ık araştırma baş lattı. Uluslararas ı Atom Enerjisi Kurumu

verilerine göre toryum rezervinin %11’i Türkiye’de bulunuyor.  
   - Amerika bas ınına göre ABD Hazine Bakanl ığı görevinden ayrılan Timothy Geithner

yerine Ocak ay ı sonunda şu anki Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Jack lew'in aday
gösterileceği iddia edildi.  

  - ABD Ulusal Mali Sorumluluk ve Reform Komisyonu Eşbaşkanı Erskine Bowles, bütçe
sorunlar ının çözülmesi  için Demokrat ve Cumhuriyetçi ler' in birl ikte çal ışmas ının
gerektiğin i ,  b i r  şeylerin yap ılacağı  konusunda iyimser olduğunu, ancak o noktaya

gelmenin de kolay olmayacağını düşündüğünü söyledi.  
  - Wall Street Journal'in haberine göre, Libor oranlar ının belirlenmesinde hile yap ıldığı
iddialar ını araştıran regülatörlerin Deutsche Bank'in 2008 y ılı karının 645 milyon Dolar

tutarında kısm ının Libor'a dayal ı faiz iş lemlerinden geldiğini tespit ettiler. 
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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 81,149.13 1.23 

USD 1.7775 -0.06 

EURO 2.3190 -0.24 

€  / $  1.3063 -0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0405 -0.27 

VOB-30 Kontrat ı 101.950 1.42 

Gösterge Faiz  6.09 0.14 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ALYAG 1.45 10.69 

YESIL  1.20 9.09 

ISBIR 303.00 8.21 

YAZIC  18.40 7.92 

DOGUB 1.68 7.69 

Düşenler  Kapan ış  % 

TKURU 9.28 -8.57 

BERDN 0.40 -6.98 

CBSBO 0.30 -6.25 

TEKST 1.13 -5.83 

UZERB 2.61 -4.74 

Dünya Borsalar ı 09.01.2013 % 

DJIA 13,391 0.46 

NASDAQ 3,106 0.45 

DAX 7,720 0.32 

FTSE-100 6,099 0.74 

NIKKEI 225 10,579 0.67 

S&P 500 1,461 0.27 

Bovespa  61,579 0.74 

GÜNÜN TAKVİMİ 

Çin Dış Ticaret Dengesi Ara. (Önc.$19,6Mlr)  
09:45 Fransa TÜFE Ara. (Bek.0,3% Önc. -0,2%) 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Kas. (Bek.0,1% Önc. -0,7%)

09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Kas. (Önc. -0,9%) 

11:30 İspanya Tahvil ihraçlar ı 
12:00 İtalya Hazine bonosu ihaleleri  

1 4 : 0 0  İng i l te re  BOE Fa iz  karar ı   Oca. (Bek.0,5%

Önc.0,5%)  
14:00 İngiltere BOE Varl ık Al ım Program ı  (Bek.£375Mlr

Önc.£375Mlr)  

14:45 AB Avrupa MB (ECB) Faiz karar ı Oca. (Bek.0,8%

Önc.0,8%)  
AB AMB Başkanı Draghi'nin Bas ın Toplant ısı 
15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.365Bin

Önc.372Bin)  
1 7 : 0 0  A B D  T o p t a n  E şya stoklar ı   Kas. (Bek.0,3%

Önc.0,6%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

BRSAN AL 27.50-27.60 26.80 28.30 

TOASO TUT 10.50-10.55 10.10 10.95 
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BUGÜN SAKİN SEYİR BEKLİYORUZ 

Önceki gün 81 bin seviyesini ilk defa test eden endeks, dün TL baz ında tarihi
rekorda ve günün en yükseğinde 81,149 seviyesinde kapandı.  Dolar baz ında ise
İMKB eski zirvesi 5.1 cent ’in yaklaşık %10 alt ında bulunuyor. Bugün açılışta yatay
bir seyir bekliyoruz. 
  
Dün, gün içerisinde en düşük 79,815.05, en yüksek 81,150.53 puanı gören IMKB
100 endeksi, dünkü kapanışının 987.42 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında
fiyatı ise 45,648.38$ seviyesinde bulunuyor.  
  
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 44 tanesi günü yükselişle tamamlarken 5
tanesi ise günü düşüşle tamamlad ı. En çok değer kazanan endeks %3.80 art ışla
IMKB S İGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.98 kay ıpla
IMKB TEKIR endeksi oldu.  
  
Yurtdışında bugün İngiltere ve Avrupa Merkez Bankas ı’nın faiz karar ı  izlenecektir.
ABD’de ise bilanço sezonu olumlu başlamakla birlikte önümüzdeki haftalarda
özellikle bankacılık sektörünün karları etkili olacaktır. ABD futureları bu sabah yüzde
0,2 civarında yukarıda. Asya borsaları da bu sabah pozitif tarafta devam ediyor. 
  
Bugün Avrupa borsalarının çok hafif yukarı açılış yapacağı bekleniyor. İMKB ’de ise
yatay bir açılış  81 bin seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı izlenecektir.  
  

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Türkiye'nin artan doğalgaz talebini
karşılamak için yeni uzun dönemli kontratlarla 2015 yılına kadar 6 mlr m3'lük LNG almak
istediklerini ve bu kapsamda Katar ile görüşüldüğünü söylerken, Rusya ile olan 3,6
BCM'lik al ya da ödeyi s ıfırladıklarını ve bununla birlikte 2013'ün Nisan ayında BOTAŞ'ın
nakit akışına 1,3 milyar dolar kaynak gireceğini ifade etmiştir. 

   - AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Euro
Bölgesi'nin ortak para birimin çökmesi tehlikesinden kaç ınmayı   başardığını,  ancak

yetkililerin gevşeme göstermemeleri gerektiğini söyledi.  
   - Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy, Euro Bölgesi'nin bu y ıl muhtemelen

yeniden büyümeye baş layacağını,  durgunluğun biteceğine yönelik i şaretlerin att ığını,
ancak işsizliğin kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu kaydetti. 

  - Devletin sahip olduğu santrallere satt ığı doğalgaza 1 Ekim'de %37 zam yapan BOTAŞ,
bu zamm ı 1 Ocak itibariyle geri ald ı. Zamm ın geri al ınmas ı, 1 Nisan'da uygulamaya

girecek. 

  - Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Aralık ayında toplam

62.831.761 TL geçiş ücreti al ındı. Böylece 2012 yıl sonu itibariyle köprü ve otoyollardan
geçen araçlardan elde edilen gelir 803.424.806 TL'ye ulaşm ıştır. 
  - Çin, "Temiz Nükleer" olarak bilinen Toryum elementini enerjiye çevirecek santraller
inşa etmek için 350 milyon dolarl ık araştırma baş lattı. Uluslararas ı Atom Enerjisi Kurumu

verilerine göre toryum rezervinin %11’i Türkiye’de bulunuyor.  
   - Amerika bas ınına göre ABD Hazine Bakanl ığı görevinden ayrılan Timothy Geithner
yerine Ocak ay ı sonunda şu anki Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Jack lew'in aday
gösterileceği iddia edildi.  

  - ABD Ulusal Mali Sorumluluk ve Reform Komisyonu Eşbaşkanı Erskine Bowles, bütçe
sorunlar ının çözülmesi  için Demokrat ve Cumhuriyetçi ler' in birl ikte çal ışmas ının
gerektiğin i ,  b i r  şeylerin yap ılacağı  konusunda iyimser olduğunu, ancak o noktaya

gelmenin de kolay olmayacağını düşündüğünü söyledi.  
  - Wall Street Journal'in haberine göre, Libor oranlar ının belirlenmesinde hile yap ıldığı
iddialar ını araştıran regülatörlerin Deutsche Bank'in 2008 y ılı karının 645 milyon Dolar
tutarında kısm ının Libor'a dayal ı faiz iş lemlerinden geldiğini tespit ettiler. 

  

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 81,149.13 1.23 

USD 1.7775 -0.06 

EURO 2.3190 -0.24 

€  / $  1.3063 -0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0405 -0.27 

VOB-30 Kontrat ı 101.950 1.42 

Gösterge Faiz  6.09 0.14 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ALYAG 1.45 10.69 

YESIL  1.20 9.09 

ISBIR 303.00 8.21 

YAZIC  18.40 7.92 

DOGUB 1.68 7.69 

Düşenler  Kapan ış  % 

TKURU 9.28 -8.57 

BERDN 0.40 -6.98 

CBSBO 0.30 -6.25 

TEKST 1.13 -5.83 

UZERB 2.61 -4.74 

Dünya Borsalar ı 09.01.2013 % 

DJIA 13,391 0.46 

NASDAQ 3,106 0.45 

DAX 7,720 0.32 

FTSE-100 6,099 0.74 

NIKKEI 225 10,579 0.67 

S&P 500 1,461 0.27 

Bovespa  61,579 0.74 

GÜNÜN TAKVİMİ 

Çin Dış Ticaret Dengesi Ara. (Önc.$19,6Mlr)  
09:45 Fransa TÜFE Ara. (Bek.0,3% Önc. -0,2%) 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Kas. (Bek.0,1% Önc. -0,7%)

09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Kas. (Önc. -0,9%) 

11:30 İspanya Tahvil ihraçlar ı 
12:00 İtalya Hazine bonosu ihaleleri  

1 4 : 0 0  İng i l te re  BOE Fa iz  karar ı   Oca. (Bek.0,5%

Önc.0,5%)  
14:00 İngiltere BOE Varl ık Al ım Program ı  (Bek.£375Mlr

Önc.£375Mlr)  

14:45 AB Avrupa MB (ECB) Faiz karar ı Oca. (Bek.0,8%

Önc.0,8%)  
AB AMB Başkanı Draghi'nin Bas ın Toplant ısı 
15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.365Bin

Önc.372Bin)  
1 7 : 0 0  A B D  T o p t a n  E şya stoklar ı   Kas. (Bek.0,3%

Önc.0,6%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

BRSAN AL 27.50-27.60 26.80 28.30 

TOASO TUT 10.50-10.55 10.10 10.95 

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

