
PETKM, Zaman Gazetesinin haberine göre, Petkim’in de yönetim kurulu üyesi olan Yavuz, TANAP projesinin güzergâhındaki öngörülemeyen
değiş iklikler sebebiyle inşa maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar artacağını söyledi. Baş lang ıçta 7 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetin 10
milyar dolara yükseleceğini ifade etti. Ayr ıca Şirket, STAR rafinerisini inşa edecek konsorsiyum ile bu ay içinde mühendislik, tedarik ve inşa

kontratı (EPC) imzalayacak ve ilk kazmanın vurulmas ından sonra tesisler 45 ay içinde faaliyete geçecek.  
 
TTKOM, Habertürk'ün haberine göre Şirket'in ikincil halka arz ı için resmi süreç baş latıldı. Buna göre ÖİB, Şirket'in %6,68 hissesinin halka arz ı
için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ığı'na başvurdu. Bakanlar Kurulu'nun birkaç güne kadar imzaya açılmas ı ve halka arzın yol
haritas ının çıkarılmas ı bekleniyor. 

  
TUPRS, Zaman gazetesinin haberine göre; Kastamonu İl Özel idaresinin yakaladığı kaçak akaryakıtı teslim almay ı reddeden Şirket'e EPDK,

lisans yükümlülüklerini yerine getirmediği sebebiyle 330 bin TL ceza kesti.  Habere göre  Şirketten konuyla ilgili, böyle bir durumun
yaşanmad ığı ve tebliğ edilen herhangi bir ceza bulunmad ığı açıklamas ı yapıldı. 
  
TRKCM, Şirket, Hindistan' ın en büyük cam ambalaj üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL), Kurucu
Hissedarlar ı   ve HNG Float Glass Limited (HNGFL) ile Ortak Giri ş im Anlaşmas ı   imzalam ıştır. Buna göre  Şirket, HNGIL ve kurucu

hissedarlar ının  halihazırda %88 oran ında pay sahibi olduğu tek düzcam hattı olan HNGFL'ye %45 oran ında ortak olmaktad ır. 
 

ITTFH, Şirket'in  %99,97 oranında bağlı ortaklığı olan Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. A.Ş. tarafından, Antalya-Manavgat'ta bulunan 
9.093 m2'lik arsa 4.9 mn TL bedelle sat ılm ıştır. 
 
GLYHO, Şirket Global Liman' ın sermayesinde sahip olduğu hisselerin k ısmen veya tamamen sat ışı, başka bir grup ile birleşme konusunda

iş ortaklığı oluşturulmas ı veya sahip olduğu liman varl ıklarının kısmen ya da tamamen devri gibi konularda alternatifler üzerinde çalışmas ı
amac ıyla JP Morgan Ltd.'yi münhasır finansal dan ışman olarak atam ıştır. 
  
LKMNH, Şirket, Ekonomi Bakanl ığı  tarafından verilen sağlık sektöründe yurt d ışı hasta hizmetlerinin artt ırılmas ına yönelik teşviklerden
faydalanarak, Irak' ın Erbil kentinde görüntüleme ve laboratuar hizmetleri verecek bir merkez ile irtibat ofisi işlevi görecek şube açma
çalışmalar ına yönelik araştırma yapmakta olduğunu açıklam ıştır. 
 

LOGO, Şirket hakim ortağı Logo Yatırım Holding A.Ş. ile potansiyel yat ırımc ı Mediterra Capital Partners ILP aras ında, Şirket hisselerinin bir
kısm ının satışı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere baş lanm ıştır. 
 

BLCYT, Şirket, İstanbul-Beş iktaş 'ta bulunan mesken niteliğindeki gayrimenkulün, yapılan pazarl ıklar neticesinde 1,35 mn dolar bedel

üzerinden satın alınmas ına karar vermiştir. 
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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." 

DÜNKÜ GERİLEMENİN TEPKİSİNİ GÖREBİLİRİZ 

IMKB 100 endeksi, günü yüzde 0.38 düşüş le, 80,837.46 puandan kapatt ı.Gün içerisinde
en düşük 80,476.99, en yüksek 81,505.03 puan ı  gören IMKB 100 endeksi, dünkü
kapan ışının (311.67) puan alt ına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 45,534.54$

seviyesinde bulunuyor. 

Bugün endeksin tekrar 80.800 desteğinin üzerine çıkıp çıkamayacağını izlemek gerekiyor.

  
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 22 tanesi günü yükseli ş le tamamlarken 27

tanesi ise günü düşüş le tamamlad ı. En çok değer kazanan endeks %2.24 art ış la IMKB
ELEKTRİK endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.02 kay ıpla IMKB BANKA

endeksi oldu. 

  
Bugün gündemde izlenecek en önemli veri olarak Kas ım ay ı   cari iş lemler dengesi
olacak. Beklenti yaklaşık 5 milyar dolar ayl ık cari aç ık yönünde. Önemli bir olumsuz
sürpriz beklemiyoruz. Olumlu sürpriz olasılığı daha yüksek. 
  
Banka hisselerinde kar sat ışı olarak nitelendirdiğimiz sat ış larla gerileyen endekste

80800 seviyesinin üzerinde kal ınmas ı   halinde 81500 yeniden güniçi hedef olabilir.
Destekler ise 80500 ve 80000 seviyesinde bulunuyor.  

  - AMB politika yapıcıları, politika faizini %0.75'te sabit b ıraktı. Faiz kararının ard ından bir

bas ın toplant ıs ı   düzenleyen Başkan Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinde en
kötünün ş imdilik yumuşamas ı ile birlikte 2013 y ılının ikinci yarıs ında toparlanabileceğini,

enflasyonun %2'nin alt ına düşmesinin beklendiğini belirtmiştir. 

  - Fitch yaptığı değerlendirmede, "Eğer kredi büyümesi yüzde 15-20 aral ığını ciddi şekilde

aşar ise Türk bankalar ı  için olumlu görünüm tehdit alt ına girebilir" uyar ıs ı yaparken,

kredilerde nominal büyümenin 2013'de yüzde 15 olan resmi hedefin biraz üzerinde
gerçekleşmes in i  bek led ik le r in i ,  2013 'de  yüzde  20 'y i   c idd i   şek i lde  a şmas ını
beklemediklerini ifade etti.  

   - Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yap ılan duyuruya göre Türkiye'de faaliyet
gösteren 12 banka hakk ında yap ılan soru şturma kapsam ında sözlü savunma
aşamas ına gelindiğini ve savunma toplant ıs ının 25 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. 
  - İngiltere Merkez Bankas ı (BOE) Komite toplant ıs ı ardından yap ılan açıklamaya göre
politika faiz oran ı %0.50'de b ırakıldı, varlık al ım program ını da değiştirmeyerek 375 milyar

sterlin seviyesinde tuttu.  

  - S&P, "Avrupa Borçlanma Krizi 2013" değerlendirmesinde, Euro bölgesi borç krizinde
2013'ün dönüm noktas ı   olabileceğini ,  bu y ıl piyasalardaki volatilitenin üstesinden
gelinmesi yolunda bir baş lang ıç yapılabileceğini, bunun için Avrupa genelinde ve ulusal
seviyede şeffaf uygulamalar gerektiğini açıkladı. 
  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, 117 milyar dolarl ık (10.3 trilyon yen) teşvik paketini
parlementoda onaylad ıklarını   açıkladı. Harcaman ın 3.8 trilyon yenlik k ısm ı   felaketleri

önleme ve yeniden inşa için, 3.1 trilyon yeni özel ise yat ırım ve diğer önlemler için
harcanacak. Hükümet, küresel krizin patlamasından bu yana açıklanan en büyük teşvik

paketinin, ekonomik büyümeyi %2 art ıracağını   ve ist ihdama 600 bin ki ş ilik katk ı
sağlayacağını öngördü.  
  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankalar ın faiz dışı gelirlerine ilişkin, faiz geliri

dışındaki 31 kalemin kald ırılacağı yönünde bir algı oluştuğunu, ancak hizmet bedelleri
alınırken sömürüye varan hizmet bedellerinin üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 
  - Pimco'nun kurucular ından Bill Gross tarafından yönetilen Dünya'nın en büyük tahvil
fonu Total Return, Temmuz ay ından bu yana azaltmakta olduğu mortgage destekli

menkul k ıymet pozisyonunu Aral ık ay ında Ekim ay ından bu yana görülen en dü şük
seviyeye indirdi. 

    - Minneapolis FED Ba şkanı   Narayana Kocherlakota, ABD ekonomisinin içinde
bulunduğu zorlu görünümün FED'in ekonomiye yardım için çok daha fazlasını yapmas ına

ihtiyaç olabileceğine işaret ettiğini bildirdi. Kocherlakota "Bilakis para politikas ı   hali
hazırda çok s ıkı,  enflasyonun gelecek 2 y ılda FED'in yüzde 2 hedefinin alt ında

seyredeceği ve i şsizlik oran ının yüksek kalmaya devam edeceği dikkate al ındığında

gevşek değil" diye konuştu. 
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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 80,837.46 -0.38 

USD 1.7735 -0.23 

EURO 2.3415 0.97 

€  / $  1.3265 1.54 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0399 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 101.275 -0.66 

Gösterge Faiz  5.97 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ISBIR 356.00 17.49 

BSHEV 110.50 13.92 

ISKUR 8,160.00 9.53 

EGLYO 2.59 8.82 

DOHOL 1.01 8.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

ALYAG 1.37 -5.52 

DOGUB 1.59 -5.36 

TKURU 8.86 -4.53 

PRZMA 3.77 -4.31 

DIRIT  1.22 -3.94 

Dünya Borsalar ı 10.01.2013 % 

DJIA 13,471 0.60 

NASDAQ 3,122 0.51 

DAX 7,708 -0.16 

FTSE-100 6,102 0.05 

NIKKEI 225 10,653 0.70 

S&P 500 1,472 0.76 

Bovespa  61,678 0.16 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Cari Açık Kas. (Önc.-€2.8Mlr)  

10:00 Türkiye Cari Açık Kas. (Önc.-1.96Mlr)  

12:00 İtalya Hazine bonosu ihaleleri düzenleyecek  

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Kas. (Bek.0,8% Önc. -
0,8%) 

15:30 ABD İthalat Fiy. End. Ara. (Bek.0,1% Önc. -0,9%) 

15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Kas. (Önc. -$42.2Mlr)  

21:00 ABD Hazine Bütçe Dengesi Kas. (Bek. -$22,5Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

BRSAN TUT 27.50-27.60 26.80 28.30 

TOASO TUT 10.50-10.55 10.10 10.95 
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kötünün ş imdilik yumuşamas ı ile birlikte 2013 y ılının ikinci yarıs ında toparlanabileceğini,

enflasyonun %2'nin alt ına düşmesinin beklendiğini belirtmiştir. 

  - Fitch yaptığı değerlendirmede, "Eğer kredi büyümesi yüzde 15-20 aral ığını ciddi şekilde

aşar ise Türk bankalar ı  için olumlu görünüm tehdit alt ına girebilir" uyar ıs ı yaparken,

kredilerde nominal büyümenin 2013'de yüzde 15 olan resmi hedefin biraz üzerinde
gerçekleşmes in i  bek led ik le r in i ,  2013 'de  yüzde  20 'y i   c idd i   şek i lde  a şmas ını
beklemediklerini ifade etti.  

   - Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yap ılan duyuruya göre Türkiye'de faaliyet
gösteren 12 banka hakk ında yap ılan soru şturma kapsam ında sözlü savunma
aşamas ına gelindiğini ve savunma toplant ıs ının 25 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. 
  - İngiltere Merkez Bankas ı (BOE) Komite toplant ıs ı ardından yap ılan açıklamaya göre
politika faiz oran ı %0.50'de b ırakıldı, varlık al ım program ını da değiştirmeyerek 375 milyar

sterlin seviyesinde tuttu.  

  - S&P, "Avrupa Borçlanma Krizi 2013" değerlendirmesinde, Euro bölgesi borç krizinde
2013'ün dönüm noktas ı   olabileceğini ,  bu y ıl piyasalardaki volatilitenin üstesinden
gelinmesi yolunda bir baş lang ıç yapılabileceğini, bunun için Avrupa genelinde ve ulusal
seviyede şeffaf uygulamalar gerektiğini açıkladı. 
  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, 117 milyar dolarl ık (10.3 trilyon yen) teşvik paketini

parlementoda onaylad ıklarını   açıkladı. Harcaman ın 3.8 trilyon yenlik k ısm ı   felaketleri

önleme ve yeniden inşa için, 3.1 trilyon yeni özel ise yat ırım ve diğer önlemler için
harcanacak. Hükümet, küresel krizin patlamasından bu yana açıklanan en büyük teşvik

paketinin, ekonomik büyümeyi %2 art ıracağını   ve ist ihdama 600 bin ki ş ilik katk ı
sağlayacağını öngördü.  
  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankalar ın faiz dışı gelirlerine ilişkin, faiz geliri
dışındaki 31 kalemin kald ırılacağı yönünde bir algı oluştuğunu, ancak hizmet bedelleri

alınırken sömürüye varan hizmet bedellerinin üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 
  - Pimco'nun kurucular ından Bill Gross tarafından yönetilen Dünya'nın en büyük tahvil
fonu Total Return, Temmuz ay ından bu yana azaltmakta olduğu mortgage destekli
menkul k ıymet pozisyonunu Aral ık ay ında Ekim ay ından bu yana görülen en dü şük
seviyeye indirdi. 

    - Minneapolis FED Ba şkanı   Narayana Kocherlakota, ABD ekonomisinin içinde
bulunduğu zorlu görünümün FED'in ekonomiye yardım için çok daha fazlasını yapmas ına

ihtiyaç olabileceğine işaret ettiğini bildirdi. Kocherlakota "Bilakis para politikas ı   hali

hazırda çok s ıkı,  enflasyonun gelecek 2 y ılda FED'in yüzde 2 hedefinin alt ında

seyredeceği ve i şsizlik oran ının yüksek kalmaya devam edeceği dikkate al ındığında
gevşek değil" diye konuştu. 

  

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 80,837.46 -0.38 

USD 1.7735 -0.23 

EURO 2.3415 0.97 

€  / $  1.3265 1.54 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0399 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 101.275 -0.66 

Gösterge Faiz  5.97 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ISBIR 356.00 17.49 

BSHEV 110.50 13.92 

ISKUR 8,160.00 9.53 

EGLYO 2.59 8.82 

DOHOL 1.01 8.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

ALYAG 1.37 -5.52 

DOGUB 1.59 -5.36 

TKURU 8.86 -4.53 

PRZMA 3.77 -4.31 

DIRIT  1.22 -3.94 

Dünya Borsalar ı 10.01.2013 % 

DJIA 13,471 0.60 

NASDAQ 3,122 0.51 

DAX 7,708 -0.16 

FTSE-100 6,102 0.05 

NIKKEI 225 10,653 0.70 

S&P 500 1,472 0.76 

Bovespa  61,678 0.16 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Cari Açık Kas. (Önc.-€2.8Mlr)  

10:00 Türkiye Cari Açık Kas. (Önc.-1.96Mlr)  

12:00 İtalya Hazine bonosu ihaleleri düzenleyecek  

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Kas. (Bek.0,8% Önc. -
0,8%) 

15:30 ABD İthalat Fiy. End. Ara. (Bek.0,1% Önc. -0,9%) 

15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Kas. (Önc. -$42.2Mlr)  

21:00 ABD Hazine Bütçe Dengesi Kas. (Bek. -$22,5Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

BRSAN TUT 27.50-27.60 26.80 28.30 

TOASO TUT 10.50-10.55 10.10 10.95 
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