
GARAN, Şirket, Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplam 3 milyar dolar veya muadili yabanc ı veya TL

cinsinden borçlanma arac ı  ihracına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. Ayrıca Vergi Denetim Kurulu tarafından, BSMV incelemeleri

sonucunda 2007-2010 yıllar ı aras ında servis ücreti adı altında yap ılan ödemelerin BSMV'lerinin eksik hesaplandığı  iddias ıyla düzenlenen
rapora göre toplam cezalı vergi tarhiyatının yaklaşık 36,3 mn TL seviyesinde olacağı öngörülmektedir.  
  
PETKM, EPDK, SOCAR Gaz Ticareti A.Ş.'ne 30 yıl süreyle toptan doğal gaz sat ış lisans ı verdi. 

  
TTKOM, Rekabet Kurulu Şirket hakk ında, nihai kullan ıcıya yönelik perakende tarifelerini, uzak mesafe telefon hizmeti işletmecilerine yönelik
toptan tarifelerinin alt ında belirlemek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı  iddias ıyla soruşturma baş lattı. Ayrıca BTK, Şirket'e Maya
Akar Center'da yer alan fiberoptik kablolar ı kestiği iddias ıyla, fiilin iş lendiği y ıldan bir önceki takvim y ılı olan 2010 y ılı net sat ış  tutarının %

0,005'i (367.018 TL) oranında para cezas ı uygulanmas ı kararı vermiştir. 

  
THYAO, Dünya Gazetesinin haberine göre Şirket ile Lufthansa'n ın Kuzey Amerika ve Ortadoğu'da kazan-kazan yöntemiyle işbirliğine gideceği
belirtildi.  

  
EKGYO, Şirket'in portföyünde bulunan  İstanbul-Avcılar'da bulunan arsalar ın Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı yöntemine göre ihalesi,
20.02.2013 Çarşamba günü saat 14:30'da yapılacağını açıklam ıştır. 
  
SAHOL[OLMKS], Şirket Olmuksa-International Paper Sabanc ı Ambalaj Tic. A.Ş hisselerine ilişkin ortaya çıkan çağrı yükümlülüğünü yerine
getirmek üzere Kurul'a başvurmuştur. 

  
AEFES, Şirket, %100'üne sahip olduğu iştiraki Efes Breweries International N.V. ('EBI') ve HEINEKEN'in Kazakistan ve S ırbistan'daki
ortaklıklarını   sonland ırmalar ı   için gereken sat ış   ve hisse transferi iş lemleri ile EBI tarafından HEINEKEN'e yap ılacak olan ödeme
tamamland ığını açıklam ış ve gerekli hisse devir iş lemlerinin tamamland ığını açıklam ıştır. 
 

RAYSG, Şirket Ocak-Aralık 2012 döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %19,65 art ışla toplam 304.400.258 TL prim üretti ğini

açıklam ıştır. (2011 Ocak-Aralık: 254.408.278 TL) 

  
MARTI, Şirket Taksim oteli, Mart ı  Hemithea ve İçmeler Resort Otel'in yat ırımlar ının refinansman ı   ve operasyone iş letme sermayesi

sağlanmas ı amac ıyla, Denizbank'tan 36 mn dolar limitli döviz kredisi ve iş letme sermayesine aktar ılmak için 8 mn dolar limitli k ısa dönem
döviz kredisi kullanılmas ı kararını alm ıştır. 
  
MRGYO, Şirket daha önce baş ladığı Tekirova Myra tesisi yenileme ve modernizasyon, Orhaniye r ıhtım ve iskeleler ile Çerkezköy'deki konut
projelerini tamamlam ış olup, Sar ıgerme ve İçmeler Maliye kampı yatırımlar ının önproje çal ışmalar ı kapsam ında, tamamlanan yat ırımlar ın
refinansman ı ve yeni yatırımlar ın finansman ı kapsam ında Denizbank'tan 34 mn dolar limitli yatırım kredisi kullan ılmas ına karar vermiştir. 

  
OZGYO, Şirket, yeni yapılan KDV düzenlemelerinin,  sat ışı devam eden Nuvo Dragos projesindeki konutlar için herhangi bir olumsuz etkisi
olmayacağını açıklam ıştır. 
  
OZBAL, Şirket, Spiral Kaynaklı Çelik Boru üretimi için yurtiçinden iki adet toplam 4.764.776 TL tutarında sipariş alm ıştır. 
  
GOLDS, Şirket, iflas erteleme davalar ı açmıştır. Bunun sonucunda verilecek olas ı  tedbir karar ı ile Şirket faaliyetlerine herhangi bir hukuki

engelle karşı laşmadan faaliyetlerini sürdürebilecektir. Ayrıca Şirket, çıkarılm ış 200 mn TL sermayesini, Goldart Holding'e tahsisli olarak 1 mn

TL artırarak 201 mn TL'ye ulaşmas ına ilişkin karar alm ıştır. 
  
RANLO, Şirket, Garanti Barter A.Ş  ile "barter sözleşmesi" imzalam ıştır. Sözleşme gereğince, Şirket üyesi olduğu Barter Pazar ından sat ın
alm ış olduğu ürün ve hizmetler karşı lığında depo/antrepo hizmeti verecektir.  
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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 
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3. HAFTAYA OLUMLU BAŞLANGIÇ 

2013 y ılında rekorlar ına devam eden IMKB geçen hafta % 2'ye yakın yükseldi. Bu hafta
trendi bozacak bir sorun gözükmüyor. 
   IMKB 100 Endeksi geçen haftayı yeni zirve denemeleri sonras ında % 1.8 art ış  ile 81 bin

seviyesinin hemen üzerinde 81.033 puandan kapatt ı. Hafta içersinde 81.505 en yüksek
seviye olurken ayn ı zamanda TL baz ında tarihi zirve oldu. Dolar baz ında ise henüz 5.1
cent ’deki tarihi zirvenin yaklaşık  %  10  a şağıs ındayız. Döviz sepeti haftay ı   değiş im

göstermeden, 2.06 seviyesinde kapatırken, gösterge tahvilde hafta başında %6.36 olan

faiz 0,37 puan gerileyerek Haftayı %5.99 seviyesinde kapatt ı. 
   Hafta içerisinde Türkiye için olumlu yorumlar devam etti. Kredi notu ve cari aç ık
konusunda pozitif yorumlar gelmeye devam ederken, hisse ve endeks hedeflerinde
yukarı yönlü revizyonlar da sürdü. BDDK’nın % 37 artış gösteren Kasım ayı toplam net kar

verisi bankac ılık sektöründe güçlü kar art ışının devam etiğine işaret ederken, sanayi

üretimi de beklendiği gibi çift haneli gelerek Ekim ’deki gerilemenin telafi edildiğini

gösterdi. Cuma günü gelen Cari aç ık verisi ise 14 ayd ır bu alanda düşüşün devam
ettiğini gösterdi.  
   Hazine, hafta içerisinde gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde 95.3 milyar TL taleple
karşı laştı. Bu talebin 10'da birini ancak karşı ladı. Özellikle piyasa yapıcıların yoğun talebi

dikkat çekti. Hazine ’den kağıt alamayanlar ın piyasadan yapt ığı alımlarla tahvil faizinde

keskin dü şüş   görüldü. Hazine yoğun talebi kullanarak yurtd ış ı   tahvil ihrac ını   da

gerçekleştirdi. 

   Yurtdışında; Avrupa hisseleri, 22 ay ın zirvesini gördü. ABD'de ise son çeyrek bilanço
sonuçları açıklanmaya baş ladı. Alcoa'nın kârı beklentileri biraz aştı. Bu hafta ABD ’de Bank

of America, Capital One, General Electric bilançolar ı   izlenirken makro verilerde;
perakende sat ış lar, konut baş lang ıçları, sanayi üretimi ve enflasyon verileri izlenecektir.  
  Haftaya baş larken global risk iştahının devam ettiği görülmekte. Bu sabah Euro/dolar
paritesi 1.34 s ınırında işlem görürken Asya borsalar ında Çin'de % 3.2, Hindistan'da %
0.8 art ış görülüyor. IMKB için bugün 81.500 direnci yine geçerlil ğini korurken buran ın
geçilmesi halinde 82 ve 83 bin seviyeleri direnç olarak söyleyebiliriz. Aşağıda ise 80.500

ve 80.000 destek seviyeleri olarak verilebilir.   

 -Başkent Doğalgaz ’ın sat ışı  için son teklif verme tarihi 18 Ocak 2013. Zaman’ın, Enerji

Yönetimi ve sektör kaynaklarından ald ığı bilgiye göre, ihale için son haftaya girilirken İran

milli gaz ş irketi NIGC de Başkentgaz ’ın sat ışıyla yakından ilgileniyor. İranlı ş irket, ihale

için ilgili dokümanlar ı aldı. 
 -Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, BOJ'un  bu ayın ilerleyen zamanlarda açık bir şekilde %

2 enflasyon hedefi ortaya koymas ının gerektiğini söyleyerek, bu hedefin uzun vadede
değil, orta vadede tutturulmas ı   gerektiğini, bu olmazsa piyasalar ın olumlu tepki

vermeyeceğini söyledi.   
 -Asahi Shimbun'un haberine göre Japon hükümetinin ekonomiyi canland ırma paketinin

finansman ı   büyük ölçüde borçlanmaya dayal ı   görünüyor. Habere göre hükümet,
finansman için mali y ılda tahvil ihrac ını  52 trilyon Yen seviyesine yükseltecek ve hali
hazırda ağır borç yükü altındaki ülke için ek finansal yük yaratacak.  
 -ABD Başkanı Barack Obama, baz ı  çevrelerden gelen 1 trilyon dolarl ık madeni para

bas ılarak, FED bilançosuna koyulması önerisini reddetti.  
 -Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği, banka kurtarma fonlamalar ı
plan ının taslağında değiş ikliğe gitmeye haz ırlanıyor. Bu değiş iklik tasar ıs ına göre plan,
sorunlu ülkeleri iflas etmi ş   bankalar ın yan ıs ıra Avrupa İstikrar Mekanizmas ı'na (ESM)

yatırım yapmaya ya da ESM'e zarara karşı teminat sunmas ını öngörüyor.  
 -Hamitabat Santrali'nin özelleştirilmesinde 14 Ocak 2013 olan son teklif verme tarihi 28

Şubat 2013 tarihine kadar uzat ıldı. 
 -Yunanistan ’da parlamentonun uzun tart ışmalar sonras ında oylad ığı yeni vergi yasas ına

göre ülkedeki bütün vergi muafiyetleri kalkt ı. Parlamento y ıllık geliri 42 bin euro olan

Yunanlar'a yönelik %42'lik yeni bir vergi devreye koyarken, şirket kazançlarına yönelik
vergi oran ı düşük gelirli çiftçileri de içine almak suretiyle art ırıldı.Yunanistan'da devlet

kontrolündeki enerji ş irketi PPC, konutlarda kullan ılan elektriğin fiyat ını bu y ıl için yüzde
15'e varan oranda art ırdı. PPC, yapılan zamma neden olarak elektrik artar ım haklar ı için
bu yıl 270 milyon Avro ödenecek olmasını gösterdi.  
 -Morgan Stanley'in Orta Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika raporunda (CEEMA), Türkiye'nin
2012 yılında ülke notunun "yat ırım yap ılabilir" seviyeye yükseltilmesinin yerinde bir karar
olduğu dile getirildi.  

 -Çin, 3.31 trilyon Dolar seviyesine ulaşan döviz rezervlerini çeşitlendirmek için yeni bir
birim oluşturdu. 
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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 81,033.52 0.24 
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GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İtalya Kamu Borç Stoku Kas. (Önc.2.015Mlr  €) 

12:00 AB Sanayi Üretimi Kas. (Bek.0,2% Önc. -1,4%) 

23:00 ABD Bernanke'nin Konuşması 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 
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TOASO TUT 10.50-10.55 10.10 10.95 
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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." 

3. HAFTAYA OLUMLU BAŞLANGIÇ 

2013 y ılında rekorlar ına devam eden IMKB geçen hafta % 2'ye yakın yükseldi. Bu hafta
trendi bozacak bir sorun gözükmüyor. 
   IMKB 100 Endeksi geçen haftayı yeni zirve denemeleri sonras ında % 1.8 art ış  ile 81 bin

seviyesinin hemen üzerinde 81.033 puandan kapatt ı. Hafta içersinde 81.505 en yüksek
seviye olurken ayn ı zamanda TL baz ında tarihi zirve oldu. Dolar baz ında ise henüz 5.1
cent ’deki tarihi zirvenin yaklaşık  %  10  a şağıs ındayız. Döviz sepeti haftay ı   değiş im

göstermeden, 2.06 seviyesinde kapatırken, gösterge tahvilde hafta başında %6.36 olan

faiz 0,37 puan gerileyerek Haftayı %5.99 seviyesinde kapatt ı. 
   Hafta içerisinde Türkiye için olumlu yorumlar devam etti. Kredi notu ve cari aç ık
konusunda pozitif yorumlar gelmeye devam ederken, hisse ve endeks hedeflerinde
yukarı yönlü revizyonlar da sürdü. BDDK’nın % 37 artış gösteren Kasım ayı toplam net kar

verisi bankac ılık sektöründe güçlü kar art ışının devam etiğine işaret ederken, sanayi

üretimi de beklendiği gibi çift haneli gelerek Ekim ’deki gerilemenin telafi edildiğini

gösterdi. Cuma günü gelen Cari aç ık verisi ise 14 ayd ır bu alanda düşüşün devam
ettiğini gösterdi.  
   Hazine, hafta içerisinde gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde 95.3 milyar TL taleple
karşı laştı. Bu talebin 10'da birini ancak karşı ladı. Özellikle piyasa yapıcıların yoğun talebi

dikkat çekti. Hazine ’den kağıt alamayanlar ın piyasadan yapt ığı alımlarla tahvil faizinde

keskin dü şüş   görüldü. Hazine yoğun talebi kullanarak yurtd ış ı   tahvil ihrac ını   da

gerçekleştirdi. 

   Yurtdışında; Avrupa hisseleri, 22 ay ın zirvesini gördü. ABD'de ise son çeyrek bilanço
sonuçları açıklanmaya baş ladı. Alcoa'nın kârı beklentileri biraz aştı. Bu hafta ABD ’de Bank

of America, Capital One, General Electric bilançolar ı   izlenirken makro verilerde;
perakende sat ış lar, konut baş lang ıçları, sanayi üretimi ve enflasyon verileri izlenecektir.  
  Haftaya baş larken global risk iştahının devam ettiği görülmekte. Bu sabah Euro/dolar
paritesi 1.34 s ınırında işlem görürken Asya borsalar ında Çin'de % 3.2, Hindistan'da %
0.8 art ış görülüyor. IMKB için bugün 81.500 direnci yine geçerlil ğini korurken buran ın
geçilmesi halinde 82 ve 83 bin seviyeleri direnç olarak söyleyebiliriz. Aşağıda ise 80.500

ve 80.000 destek seviyeleri olarak verilebilir.   

 -Başkent Doğalgaz ’ın sat ışı  için son teklif verme tarihi 18 Ocak 2013. Zaman’ın, Enerji

Yönetimi ve sektör kaynaklarından ald ığı bilgiye göre, ihale için son haftaya girilirken İran

milli gaz ş irketi NIGC de Başkentgaz ’ın sat ışıyla yakından ilgileniyor. İranlı ş irket, ihale

için ilgili dokümanlar ı aldı. 
 -Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, BOJ'un  bu ayın ilerleyen zamanlarda açık bir şekilde %
2 enflasyon hedefi ortaya koymas ının gerektiğini söyleyerek, bu hedefin uzun vadede
değil, orta vadede tutturulmas ı   gerektiğini, bu olmazsa piyasalar ın olumlu tepki
vermeyeceğini söyledi.   
 -Asahi Shimbun'un haberine göre Japon hükümetinin ekonomiyi canland ırma paketinin
finansman ı   büyük ölçüde borçlanmaya dayal ı   görünüyor. Habere göre hükümet,
finansman için mali y ılda tahvil ihrac ını  52 trilyon Yen seviyesine yükseltecek ve hali
hazırda ağır borç yükü altındaki ülke için ek finansal yük yaratacak.  
 -ABD Başkanı Barack Obama, baz ı  çevrelerden gelen 1 trilyon dolarl ık madeni para

bas ılarak, FED bilançosuna koyulması önerisini reddetti.  
 -Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği, banka kurtarma fonlamalar ı
plan ının taslağında değiş ikliğe gitmeye haz ırlanıyor. Bu değiş iklik tasar ıs ına göre plan,
sorunlu ülkeleri iflas etmi ş   bankalar ın yan ıs ıra Avrupa İstikrar Mekanizmas ı'na (ESM)

yatırım yapmaya ya da ESM'e zarara karşı teminat sunmas ını öngörüyor.  
 -Hamitabat Santrali'nin özelleştirilmesinde 14 Ocak 2013 olan son teklif verme tarihi 28

Şubat 2013 tarihine kadar uzat ıldı. 
 -Yunanistan ’da parlamentonun uzun tart ışmalar sonras ında oylad ığı yeni vergi yasas ına

göre ülkedeki bütün vergi muafiyetleri kalkt ı. Parlamento y ıllık geliri 42 bin euro olan

Yunanlar'a yönelik %42'lik yeni bir vergi devreye koyarken, şirket kazançlarına yönelik
vergi oran ı düşük gelirli çiftçileri de içine almak suretiyle art ırıldı.Yunanistan'da devlet

kontrolündeki enerji ş irketi PPC, konutlarda kullan ılan elektriğin fiyat ını bu y ıl için yüzde
15'e varan oranda art ırdı. PPC, yapılan zamma neden olarak elektrik artar ım haklar ı için
bu yıl 270 milyon Avro ödenecek olmasını gösterdi.  
 -Morgan Stanley'in Orta Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika raporunda (CEEMA), Türkiye'nin
2012 yılında ülke notunun "yat ırım yap ılabilir" seviyeye yükseltilmesinin yerinde bir karar
olduğu dile getirildi.  

 -Çin, 3.31 trilyon Dolar seviyesine ulaşan döviz rezervlerini çeşitlendirmek için yeni bir
birim oluşturdu. 

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 81,033.52 0.24 

USD 1.7720 -0.08 

EURO 2.3625 0.90 

€  / $  1.3344 0.59 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0509 0.54 

VOB-30 Kontrat ı 101.625 0.35 

Gösterge Faiz  5.85 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LOGO 4.73 12.89 

TSPOR 12.55 9.13 

EGLYO 2.81 8.49 

OZGYO 1.00 7.53 

ISATR 31,000.00 7.27 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 331.00 -7.02 

ASUZU 20.95 -3.90 

AKSGY 2.86 -3.70 

PRTAS 0.28 -3.45 

GDKGS 1.37 -2.84 

Dünya Borsalar ı 13.01.2013 % 

DJIA 13,488 0.13 

NASDAQ 3,126 0.12 

DAX 7,716 0.09 

FTSE-100 6,122 0.33 

NIKKEI 225 10,802 1.40 

S&P 500 1,472 0.00 

Bovespa  61,497 -0.29 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İtalya Kamu Borç Stoku Kas. (Önc.2.015Mlr  €) 

12:00 AB Sanayi Üretimi Kas. (Bek.0,2% Önc. -1,4%) 

23:00 ABD Bernanke'nin Konuşması 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.54-2.56 2.46 2.66 

BRSAN TUT 27.50-27.60 26.80 28.30 

TOASO TUT 10.50-10.55 10.10 10.95 

http://www.gedik.com/
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