
YKBNK, Banka, 1.5 milyar dolar ihraç limiti kapsamında kalan 500 Milyon Amerikan Dolar ı tutara kadar yurtdışı tahvil ihracına ilişkin ; Bank of

America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Securities, Morgan Stanley ve UniCredit'in yetkilendirildiğini açıklam ıştır. 
 

EKGYO, Şirket projelerinden "Kuasar İstanbul" Projesindeki 29 adet ticari ünite, 28 Ocak 2013'te aç ık art ırma yöntemiyle 377.665.500 TL
muhammen bedel üzerinden ihale edileceğini açıklam ıştır. 
  
THYAO, Fransa Ticaret Bakan ı Nicole Bricq, Türkiye ziyaretinde Şirket'in 150 adet airbus sat ın almak için görüşmelerde bulunduğu ve A380

satın alım ının değerlendirildiği belirtildi.  

  
TKFEN, Tekfen Holding Arap Bahar ı’nı en ş iddetli yaşayan ülke Libya’da bu y ılın ilk çeyreğinde iş ine kald ığı yerden baş laman ın planlar ını
yapıyor.  

    Dünya Gazetesine aç ıklamalarda bulunan Tekfen CEO ’su Erhan Öner, mühendis kadrolar ını   büyüttüklerini ve büyütmeye devam
edeceklerini de vurgulad ı. 
    Holdingin, bağlı ortaklığı Toros Tarım'ın Samsun İşletmesi için planladığı ve daha önce toplam 232 milyon dolar olarak belirlediği yatırım
tutarını da 68.25 milyon dolar art ış la yaklaşık 300.25 milyon dolara yükseldi. Yatırım yeni bir sülfürik asit tesisinin kurulması, mevcut fosforik
asit tesisinin yenileştirilmesi ve kompoze gübre tesisinin iyileştirilmesine yönelik olacak.    
    Öner, "2012 Eylül itibariyle konsolide cironun yüzde 60 ’ını  taahhüt grubundan, yüzde 36’s ını  tarımsal sanayi grubundan ve geri kalan
kısm ını ise emlak geliştirme ve diğer faaliyetlerimizden gelmiştir. 2013 yılında da ciromuzun yüzde 95 civarındaki büyük bir kısm ının taahhüt
ve tarımsal sanayi faaliyetlerimizden gelmesini bekleyebiliriz." dedi.  

 
CCOLA, Şirket, 2012 yılında geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 art ış göstererek 850,5 milyon ünite kasa sat ış gerçekleştirdiğini, toplam
satış hacminde 2011 y ılında %28,2 olan uluslararas ı operasyonlar ın pay ının, bu y ıl %33,2'ye yükseldiğini açıklam ıştır. Buna göre Türkiye
operasyonlar ının sat ış  hacmi 2011 y ılındaki %10,6'l ık büyümenin üzerine %4,0 artarak 568,5 milyon ünite kasaya ulaştı.  Bu art ışın
sağlanmas ında portföy optimizasyonu ile birlikte kategori ve paket yönetimine odaklanılmas ı etkili oldu. Uluslararas ı operasyonlar ise Orta

Asya, Kuzey Irak ve Pakistan'daki organik büyüme ile birlikte, %31,2 artarak 282,0 milyon ünite kasaya ulaştı. 
 
SARKY, Şirket, %90 hissesine sahip olduğu İstanbul-Altunizade'de bulunan SARKUYSAN-AK İş Merkezi'ndeki bölümlerin sat ışı  ile ilgili

olarak verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ilgili bölümlerin en yüksek teklif veren AK  İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yat ırım
Ticaret A.Ş.'ne nakden ve peş in olarak 40.1 mn TL bedelle sat ılmas ına karar vermiştir. 

  
YKSGR, Şirket, 2012 y ılı  Ocak-Aralık döneminde, 2011 y ılı   aynı  dönemine göre %26,1 art ışla 1.227.380.863 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2011 Ocak-Aralık: 973.097.747 TL) 

  
RYGYO, Şirket, %99,99 hissesine sahip olduğu Beykoz Gayrimenkul Yat ırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştireceği

Rönesans Tower projesi için  İş Bankas ı ile 70 mn Euro tutar ında proje finansman ı anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
  
ATEKS, Şirket'in İstanbul-Bakırköy'de bulunan 51.383 m2'lik gayrimenkulü ile komşu gayrimenkullerde imar planlar ı doğrultusunda proje

oluşturulmas ı ve projenin gerçekleştirilmesi süreci ile ilgili Şirket ile komşu gayrimenkul malikleri ile Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi
ve Ticaret A.Ş. aras ında Müşavirlik Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
KOMHL, Şirket, çıkarılm ış 85.4 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 85.4 mn TL (%100 bedelsiz) art ırarak 107.8 mn TL'ye yükseltilmesine
karar vermiştir. 

  
DNZYO, Şirket, Gayrimenkul Yat ırım Ortakl ığına dönüştürülmesine ve dönüşüm i ş   ve işlemleri için gerekli başvuruların ve i ş lemlerin

yapılmas ı için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. Ayrıca Şirket, portföyündeki geri alım iş lemleri ile al ınm ış olan 2.242.456 TL nominal değerli

Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını piyasa fiyatından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne sat ılmas ına karar vermiştir. 

  
YKGYO, Şirket, Akbank'tan 1.5 mn TL kredi kullan ım 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." 

HER GÜN PARA GİRİŞİ İLE YENİ REKORLARA 

IMKB 100 Endeksindeki büyük ş irketlere para giriş inin devam ı ile endeks yeni rekor k ırdı
ve 82 binin üzerini gördü. Bu trendi bozacak bir sorun gözükmüyor. 
   IMKB 100 endeksi, dünü global piyasalardan olumlu ayr ışarak % 1.18 art ış la 81,990
puandan kapatt ı.  Gün içerisinde en düşük 81,230, en yüksek 82,220 puan ı  gören
endeks, önceki kapanışının 956 puan üzerine çıktı. 
   Dün Avrupa ve ABD'de borsalar karışık bir seyir izledi ve başabaş seviyelerde kapand ı:
Almanya % 0.2, Fransa % 0.1 artarken, İngiltere % 0.2 düştü. ABD'de Dow Jones % 0.1
artarken, S&P500 % 0.1 düştü. 
   Dün akşam FED Başkanı Bernanke, işsizliğin hâlâ çok yüksek olduğunu belirterek,
merkez bankas ının elinde uygulamad ığı yeni bir teşvik arac ının olmad ığını   söyledi.
Açıklamalar k ıymet alımlar ının devam ı konusunda endişe yaratmadığından piyasalar için
nötr olarak kabul edebiliriz.  
   Bu sabah Çin % 0.9 art ıda bulunurken Güney Kore ve Hong Kong aşağı  yönlü
hareketler var. ABD vadelileri ise % 0.10 -15 civar ında ekside bulunuyorlar. Bugün
piyasalarda biraz temkinli bir hava izleyebiliriz.  

 -Fitch, Türkiye bankacılık sektörüne ili şkin aç ıklamas ında, "2013'te orta ölçekli Türk
bankalar ı aras ında birleşme ve sat ın almalar yaşanmas ı olas ı. Bankacılık sektörünün
sağlıklı kredi temelleri, pazar büyüklüğü, ekonominin olumlu görünümü, Türkiye'yi cazip
hale getiriyor. Piyasada yeni konsolidasyonlar ın olmas ı olas ılığı var" ifadelerini kulland ı. 
 -S&P, Hazine Müsteşarlığı ile anlaşma imzalanamamas ı sonras ında Türkiye için vermiş
olduğu kredi notlar ını 'talep edilmeden verilmiş ' kredi notlar ı statüsüne çekti. S&P ayrıca

Türkiye için verdiği notların 14 Şubat 2013'de geri çekme niyetinde olduğunu da belirtti.  

 -ABD Ba şkanı   Barack Obama, Borç tavan ı   görüşmelerinde yaşanabilecek bir

kördüğümün ülke ekonomisini tekrardan bir resesyona sürükleyebileceğini dile getirerek,

Kongre'nin ya kendisine borçlar ı   ödeme yetkisi vermesi gerekti ği n i  ya  da  bunu

kendilerinin çözmesi gerektiğini açıkladı. 
 -GYO-DER Yön. Kur. Bşk. Işık Gökkaya, konut sektöründeki yeni KDV düzenlemesine
ilişkin olarak; "Yeni düzenleme ile başta İstanbul olmak üzere neredeyse tüm markal ı
konutlarda KDV oran ı   yüzde 18 olacak. Bu maliyet art ışı da doğal olarak fiyatlara

yansıyacak. Dolayıs ıyla 2014'te sektörde yüzde 25-30 daralmadan bahsedebiliriz" dedi.  

 -Japonya Merkez Bankas ı (BOJ) Başkanı Masaaki Shirakawa, ülke ekonomisinin zayıf
olmayı  sürdürdüğüne dikkat çekti. Küresel yavaş laman ın devam etmesiyle ihracat ve

üretimin düştüğünü belirten Shirakawa, bankan ın "güçlü parasal geni ş lemesini"

sürdüreceğini söyledi.  
Nikkei gazetesinin haberine göre Japon hükümeti ve iktidardaki LDP, hisse senedi
piyasas ında y ılda 1 milyon Yen'e kadar elde edilen kazançlara 2023 yılına kadar vergi

muafiyeti vermeyi değerlendiriyor. Vergi muafiyetinin, 2013 mali y ılı vergi revizyonunun bir

parçası olarak gündeme gelmesi bekleniyor.  
 -Zaman gazetesinin haberine göre  İran milli gaz ş irketi NIGC de Başkentgaz ’ın sat ışıyla

yakından ilgileniyor. İranlı şirket, ihale için ilgili dokümanlar ı aldı. 
 -Michigan Üniversitesi'nde konuşan Bernanke, Kongre'nin borçlanma tavan ını
artırmas ına, hükümetin faturalar ını   ödeyemediği bir durumdan kaç ınmak için ihtiyaç
olduğunu 

vurguladı. Bernanke ayr ıca, ABD'de borç tavanı uygulamas ına son verilmesinin daha iyi

olacağını da savundu. 
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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 81,990.01 1.18 

USD 1.7705 -0.08 

EURO 2.3655 0.13 

€  / $  1.3381 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0574 0.31 

VOB-30 Kontrat ı 102.850 1.21 

Gösterge Faiz  5.98 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OZKGY 2.24 19.79 

ATEKS 6.40 15.94 

NTHOL 2.15 11.98 

OZGYO 1.10 10.00 

MERIT 7.50 7.14 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 279.00 -15.71 

MRTGG 0.97 -11.82 

EGYO 0.35 -7.89 

AKCNS 11.55 -5.33 

DNZYO  1.98 -4.81 

Dünya Borsalar ı 14.01.2013 % 

DJIA 13,507 0.14 

NASDAQ 3,118 -0.26 

DAX 7,730 0.18 

FTSE-100 6,108 -0.22 

NIKKEI 225 10,802 1.40 

S&P 500 1,471 -0.09 

Bovespa  62,081 0.95 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Ara. (Bek.0,9% Önc.0,9%)  
10:00 Almanya GSYH 2012 (Bek.0,8% Önc.3,0%)  
10:00 İspanya TÜFE Ara. (Bek.0,1% Önc. -0,1%) 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Eki. (Önc.9,1%)  
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Ara. (Önc.5.4Mlr TL)  
11:30 İngiltere TÜFE Ara. (Bek.0,5% Önc.0,2%)  
11:30 İngiltere Per. Fiyat End. Ara. (Önc.245,6)  
11:30 İspanya Tahvil ihraçlar ı 
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Kas. (Önc.10.2Mlr€) 

13:00 Türkiye 2 y ıl tahvil ihrac ı  
15:30 ABD FED Sanayi Endeksi Oca. (Bek.0,0 Önc. -8,1)

15:30 ABD Perakende Sat ışlar Ara. (Bek.0,2% Önc.0,3%)
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Kas. (Bek.0,3% Önc.0,4%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO AL 2.98-3.00 2.90 3.08 

BRSAN TUT 27.50-27.60 26.80 28.30 
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ŞİRKET HABERLERİ 

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." 

HER GÜN PARA GİRİŞİ İLE YENİ REKORLARA 

IMKB 100 Endeksindeki büyük ş irketlere para giriş inin devam ı ile endeks yeni rekor k ırdı
ve 82 binin üzerini gördü. Bu trendi bozacak bir sorun gözükmüyor. 
   IMKB 100 endeksi, dünü global piyasalardan olumlu ayr ışarak % 1.18 art ış la 81,990
puandan kapatt ı.  Gün içerisinde en düşük 81,230, en yüksek 82,220 puan ı  gören
endeks, önceki kapanışının 956 puan üzerine çıktı. 
   Dün Avrupa ve ABD'de borsalar karışık bir seyir izledi ve başabaş seviyelerde kapand ı:
Almanya % 0.2, Fransa % 0.1 artarken, İngiltere % 0.2 düştü. ABD'de Dow Jones % 0.1
artarken, S&P500 % 0.1 düştü. 
   Dün akşam FED Başkanı Bernanke, işsizliğin hâlâ çok yüksek olduğunu belirterek,
merkez bankas ının elinde uygulamad ığı yeni bir teşvik arac ının olmad ığını   söyledi.
Açıklamalar k ıymet alımlar ının devam ı konusunda endişe yaratmadığından piyasalar için
nötr olarak kabul edebiliriz.  
   Bu sabah Çin % 0.9 art ıda bulunurken Güney Kore ve Hong Kong aşağı  yönlü
hareketler var. ABD vadelileri ise % 0.10 -15 civar ında ekside bulunuyorlar. Bugün
piyasalarda biraz temkinli bir hava izleyebiliriz.  

 -Fitch, Türkiye bankacılık sektörüne ili şkin aç ıklamas ında, "2013'te orta ölçekli Türk
bankalar ı aras ında birleşme ve sat ın almalar yaşanmas ı olas ı. Bankacılık sektörünün
sağlıklı kredi temelleri, pazar büyüklüğü, ekonominin olumlu görünümü, Türkiye'yi cazip
hale getiriyor. Piyasada yeni konsolidasyonlar ın olmas ı olas ılığı var" ifadelerini kulland ı. 
 -S&P, Hazine Müsteşarlığı ile anlaşma imzalanamamas ı sonras ında Türkiye için vermiş
olduğu kredi notlar ını 'talep edilmeden verilmiş ' kredi notlar ı statüsüne çekti. S&P ayrıca

Türkiye için verdiği notların 14 Şubat 2013'de geri çekme niyetinde olduğunu da belirtti.  

 -ABD Ba şkanı   Barack Obama, Borç tavan ı   görüşmelerinde yaşanabilecek bir

kördüğümün ülke ekonomisini tekrardan bir resesyona sürükleyebileceğini dile getirerek,

Kongre'nin ya kendisine borçlar ı   ödeme yetkisi vermesi gerekti ği n i  ya  da  bunu

kendilerinin çözmesi gerektiğini açıkladı. 
 -GYO-DER Yön. Kur. Bşk. Işık Gökkaya, konut sektöründeki yeni KDV düzenlemesine
ilişkin olarak; "Yeni düzenleme ile başta İstanbul olmak üzere neredeyse tüm markal ı
konutlarda KDV oran ı   yüzde 18 olacak. Bu maliyet art ışı da doğal olarak fiyatlara

yansıyacak. Dolayıs ıyla 2014'te sektörde yüzde 25-30 daralmadan bahsedebiliriz" dedi.  

 -Japonya Merkez Bankas ı (BOJ) Başkanı Masaaki Shirakawa, ülke ekonomisinin zayıf
olmayı  sürdürdüğüne dikkat çekti. Küresel yavaş laman ın devam etmesiyle ihracat ve

üretimin düştüğünü belirten Shirakawa, bankan ın "güçlü parasal geni ş lemesini"

sürdüreceğini söyledi.  
Nikkei gazetesinin haberine göre Japon hükümeti ve iktidardaki LDP, hisse senedi
piyasas ında y ılda 1 milyon Yen'e kadar elde edilen kazançlara 2023 yılına kadar vergi
muafiyeti vermeyi değerlendiriyor. Vergi muafiyetinin, 2013 mali y ılı vergi revizyonunun bir

parçası olarak gündeme gelmesi bekleniyor.  
 -Zaman gazetesinin haberine göre  İran milli gaz ş irketi NIGC de Başkentgaz ’ın sat ışıyla
yakından ilgileniyor. İranlı şirket, ihale için ilgili dokümanlar ı aldı. 
 -Michigan Üniversitesi'nde konuşan Bernanke, Kongre'nin borçlanma tavan ını
artırmas ına, hükümetin faturalar ını   ödeyemediği bir durumdan kaç ınmak için ihtiyaç
olduğunu 
vurguladı. Bernanke ayr ıca, ABD'de borç tavanı uygulamas ına son verilmesinin daha iyi

olacağını da savundu. 

GÜNE BAKIŞ 
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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 81,990.01 1.18 

USD 1.7705 -0.08 

EURO 2.3655 0.13 

€  / $  1.3381 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0574 0.31 

VOB-30 Kontrat ı 102.850 1.21 

Gösterge Faiz  5.98 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OZKGY 2.24 19.79 

ATEKS 6.40 15.94 

NTHOL 2.15 11.98 

OZGYO 1.10 10.00 

MERIT 7.50 7.14 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 279.00 -15.71 

MRTGG 0.97 -11.82 

EGYO 0.35 -7.89 

AKCNS 11.55 -5.33 

DNZYO  1.98 -4.81 

Dünya Borsalar ı 14.01.2013 % 

DJIA 13,507 0.14 

NASDAQ 3,118 -0.26 

DAX 7,730 0.18 

FTSE-100 6,108 -0.22 

NIKKEI 225 10,802 1.40 

S&P 500 1,471 -0.09 

Bovespa  62,081 0.95 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Ara. (Bek.0,9% Önc.0,9%)  
10:00 Almanya GSYH 2012 (Bek.0,8% Önc.3,0%)  
10:00 İspanya TÜFE Ara. (Bek.0,1% Önc. -0,1%) 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Eki. (Önc.9,1%)  
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Ara. (Önc.5.4Mlr TL)  
11:30 İngiltere TÜFE Ara. (Bek.0,5% Önc.0,2%)  
11:30 İngiltere Per. Fiyat End. Ara. (Önc.245,6)  
11:30 İspanya Tahvil ihraçlar ı 
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Kas. (Önc.10.2Mlr€) 

13:00 Türkiye 2 y ıl tahvil ihrac ı  
15:30 ABD FED Sanayi Endeksi Oca. (Bek.0,0 Önc. -8,1)

15:30 ABD Perakende Sat ışlar Ara. (Bek.0,2% Önc.0,3%)
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Kas. (Bek.0,3% Önc.0,4%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO AL 2.98-3.00 2.90 3.08 

BRSAN TUT 27.50-27.60 26.80 28.30 

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

