
ENKAI,Rusya başkenti Moskova ’da y ıllar önce in şaatına baş lanan “Moscow Sity ”   kompozisyonunda yer alan Avrupa ’nın en yüksek
“Federasyon” gökdeleni “Vostok” (doğu) kulesi inşaatının tamamlanmas ı işinin Türk Enka ş irketine verildiği açıkland ı. 
  
THYAO, Dünya Gazetesinin haberine göre, dünyada en fazla noktaya uçuş gerçekleştiren hava yolu unvan ını ele geçiren Şirket, bu yıl içinde
50 yeni noktaya daha sefer düzenlemeyi hedefliyor. THY, böylece halen 219 olan uçuş noktas ı sayıs ını ilk aşamada 250'ye çıkararak, dünya
beş inciliğinden üçüncü sıraya yükselmeyi planlıyor. 

Gazetenin haberinde THY'nin hedefleri şu şekilde s ıraland ı: 
- 2013'te uçulan ülke sayıs ı 110'a çıkarılacak. 

- Hedef 46 milyon yolcu, 9,7 milyar dolar ciro 

- Dış hatlarda taşınacak yolcu sayıs ı 27,3 milyon 

- Bu yıl filosunu yüzde 20 büyütecek  

- Geniş gövdeli 40 uçak daha filoya katılacak 

- Ortalama doluluk oran ında hedef yüzde 78,8  

- İlk yerli koltuğu şubat ayında kullan ılacak 

- Pilot okulu mart ayında devreye alınacak 

- Yerli uçak üretimine destek verilecek  
- Yoğun noktalar için CIP salonları açılacak 

  
BİM, Birleş ik Mağazalar, Deloitte'un haz ırladığı "Perakendeciliğin üresel Güçleri 2013 Raporu"na göre dünyanın bir numaral ı ş irketi seçildi. 
Tobin Q oran ıyla değerlendirilen B İM, 157 ş irketi geride b ıraktı.  Şirket ayr ıca 2006-2011 aras ında dünyanın en h ızlı   büyüyen 10'uncu
perakende mağazalar zinciri oldu. Ciro itibar ıyla da uluslararas ı 250 zincir arasında 185'inci s ıraya yükseldi. 
  
EREGL, Demir cevheri fiyatlar ı   düşüş  göstermeye baş ladı.  Çin'den talep azalmaya belirtisi gösteriyor. Sucden Financial brokeri Rob
Montefusco'ya göre, demir cevheri hammadde fiyatları 160 dolar/tondan 150 dolar/tona geriledi. 

  
SNGYO, Şirket, 2012 yılı içerisinde toplam 1.510 adet bağıms ız bölümden toplam 702 milyon TL sat ış geliri sağland ığını açıklam ıştır. 
 
AEFES, Şirket, 2012 y ılının son çeyreğindeki bira ve meşrubat faaliyetleri dahil konsolide sat ış hacmi 2011 y ılının aynı dönemine kıyasla %

23,2 yükselirken, 2012 yılının tamam ında ise bir önceki yıla göre %17,7 artış gösterdiğini açıklam ıştır. 
 

SAHOL, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2014 y ılında AvivaSA Emeklilik A.Ş'yi halka açmak istediklerini, ard ından da enerji

şirketini halka açmak istediklerini söyledi.  
 

BAGFS, Pankobirlik S ınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından 2013 üretim yılı ihtiyacı alımlar ı için açılan ihalede toplam
31.996.822 dolar tutar ında 54.784 ton Kompoze 12.30.12 Gübresi ve 13.550 ton A. Sülfat %21 Kimyevi gübresi sipariş i alınm ıştır. 
 

ALNTF, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Banka'nın % 75 hissesinin sat ış  iş lemini Mart ay ında tamamlayacaklar ını
belirterek, Qatar Commercial Bank ile münhasırlık anlaşmas ının 15 Mart'a kadar olduğunu, bu tarih öncesinde satış konusunda anlaşmaya

varabileceklerini söyledi. 
  
MARTI[MRGYO], Martı Otel daha önce açıklam ış olduğu 36 mn dolar limitli yat ırım kredisi ve 8 mn TL limitli k ısa vadeli döviz kredisi; Martı GYO

ise 34 mn dolar limitli yat ırım kredisi için Denizbank ile Kredi Sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
SARKY, Şirket, İstanbul-Altunizade'de bulunan SARKUYSAN-AK İ ş   Merkezi'ndeki bölümlerin sat ışı  ile ilgili olarak verilen tekliflerin
değerlendirilmesi sonucu en yüksek teklif veren AK İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.'ne 40.1 mn TL bedelle sat ılmas ına

karar vermiştir. 

  
KLGYO, Şirket, stoklar ında bulunan Sapphire Recidence sat ış larım ıza yeni KDV uygulamas ının olumsuz etkisi olmayacağını ve sat ış ların
eski KSV oranından devam edeceğini açıklam ıştır.  
  
TGSAS, Şirket, Türk Eximbank'tan TCMB kaynakl ı kısa vadeli İhracat Alacaklar ı iskonto program ı kapsam ında tahsis edilen 90 mn dolar

limitinden d ış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amac ıyla 5 mn dolar tutar ında Eximbank SÖRK kredisi kullanmıştır. 
  
KLNMA, Banka, aktiflerinde kay ıtlı olan depolu dükkanı, 96.000 TL bedelle 3. şahısa satm ıştır. 
  
ARSAN, Şirket %21,15 oran ında ortak olduğu Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin  enerji al ım ına yönelik olarak Türkiye Elektrik Ticaret Ve
Taahhüt A.Ş. ile yaptığı ikili anlaşma gereğince kulland ığı ve kullanacağı 91.632.160 TL tutar ındaki genel kredi sözleşmelerinin diğer Akedaş
Elektrik Perakende Sat ış A.Ş. hissedarlar ı ile birlikte şirketimizce müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalanmas ına karar vermiştir. 

  
ALYAG, Şirket ile Hakan G ıda ve Sanayi D ış Ticaret Ltd.Şti. arasında Yağlı Tohum İşleme Sözleşmesi imzalanm ıştır. Buna göre yıllık 100.000

Ton Soya Fasülyesi, Ayçiçek Çekirdeği, Kanola Tohumu, Keten ve Ketencik Tohumu gibi Yağlı Tohumlar fason olarak işlenecektir.   

16 Ocak 2013 Çarşamba

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

IMKB YÜKSEK İRTİFADA 

IMKB'ye göre geride kalan önemli hisselere yabancı fonlardan para giriş i ile IMKB'ye yeni
rekorlar k ırdırılıyor. 2012'de %53 yükselen borsa, Ocak ayının ilk yar ıs ında % 5.4 daha

yükseldi. Bugün ise dışarıs ı negatif ve tedirginlik artabilir.   
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.51 art ış la 82.406 puandan kapatt ı. Gün içerisinde eksiye
geçip en düşük 81.706'yı gören Endeks, en yüksek 82.512 (saat 11:45) puanı gördü.
Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.65 cente çıktı. 
   Borsan ın hergün rekor k ırarak ilerlemesi için her gün taze para giri ş inin olmas ı ve

bunun Endeks üzerinde etkili hisselerle olması gerekiyor. Dün HALKB tarihi zirvesini 19.0
TL'nin üzerine taşırken borsay ı da taşıyan hisse oldu. (HALKB PD/DD 2.14'e yükseldi.)
Ayrıca Maliye Bakanının TTKOM özelleştirmesinde netlik yok açıklamas ı ile TTKOM günün
yıldızı   oldu. Halka arz haberi ile 7.60 seviyesinden 6.34'e düşen h isse,  dün % 5
yükselerek 7.38'den kapandı ve kaybını telafi etti.  
   IMKB'nin büyük hisselerinden çoğu zirvelerine ulaştı ve hatta daha yukarı çektiler. Tarihi
zirvesine henüz ulaşmayan ve önümüzdeki süreçte endeksi yukar ı   çekmek için zirve
yolculuğuna çıkabilecek hisseler olarak şunlar gözükmektedir: AKBNK (9.57 TL), YKBNK
(5.92 TL), TTKOM (8.66 TL), ENKAI(6.43 TL), SISE(3.69TL) 

   Almanya'nın 3.Ç'de % 0.2 büyümenin ard ından son çeyrekte % 0.5 küçüldüğünün
açıklanmas ı Avrupa borsalar ına sat ış getirdi. Almanya % 0.7, Fransa % 0.3 düştü. ABD'de
ise Perakende sat ış lar gibi ekonomik verilerin iyi gelmesi ile S%P 500 % 0.1, Dow Jones

% 0.2 yükseldi.  
   Bu sabah Asya'da sat ıcılı   seyir var. Japonya borsas ında % 2.6 dü şüş   ile net bir

düzeltme hareketi görülüyor. Diğer borsalar ise tedirginlik band ında % 0.3 ile % 1.0

aras ında eksideler. Bugün 12:00'de JP Morgan ve 12:30'da Goldamn Sachs' ın bilanço
sonuçları 15:30'da ABD TÜFE'si izlenecektir. 

 -Hürriyet Gazetesinden Şükrü Kızılot'un köşesinde yazd ığı yazıya göre, eş ve çocuklar ile
anne, baba ve kardeş lere al ınan veya bağışlanan ev, dükkan, yaz ıhane, arsa, arazi,

otomobil, cip ya da bunlara verilen paraya veya banka hesab ına ortak etmeye, yüzde 35’e
kadar “gelir vergisi” geliyor. 

 -IMF yayınlad ığı raporda Hindistan bankalar ının varl ık kalitesinde kötüleşme ve yüksek
likidite bask ıları ile karşı karşıya olduklar ını, ancak finansal sistemin istikrar ı için risklerin
yönetilebilir göründüğünü bildirdi.  
 -ABD Başkanı Barack Obama'n ın Cumhuriyetçiler ile borçlanma tavan ının art ırılmas ını
müzakere etmeye isteksiz olduğunu duyurmas ına karşın, Kongre'deki Demokratlar

harcama kesintileri ve bütçe yasasın müzakere etmeye hazırlar. 

  -Fitch, ABD'nin büyüyen borç yükü ile başa çıkacak adımlar konusunda anlaşamamalar ı
durumunda kredi notunun riske gireceği uyarıs ı yaptılar. 

 -Türkiye, otomotivin anavatan ı   olan Detroit ’e ade ta  damgas ını   vurdu. Toyota,

Adapazarı’nda üreteceği yeni Corolla ’nın konsept versiyonunu tan ıtırken, Honda ise
sergilediği küçük SUV modelini Avrupa için Gebze’de üretebileceğinin sinyallerini verdi. 

 -Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Borsa  İstanbul A.Ş’nin teknolojik altyap ıs ını
güçlendirmek üzere stratejik ortakl ık görüşmeleri yürüttüğü gruplar arasında ABD ’nin en

büyük vadeli iş lemler ve opsiyon borsas ı  iş letmecisi CME Group Inc, Alman Deutsche

Boerse ve NYSE (New York Borsas ı) Euronext yer alıyor. 

 -Dünya Bankası,  2013 y ılı   için küresel büyüme tahminini yüzde 3.0'den yüzde 2.4'e
indirirken, 2012 yılında büyümenin yüzde 2.3 olduğunu öngördü.  
Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Marina Wes, Türkiye'nin büyüme tahmininin 2012
ve 2013'te s ıras ıyla %2.9 ve %4'te tutulduğunu, 2014 büyüme tahminin ise %5'ten %4.5'e
indirildiğini aç ıkladı. Dünya Bankası  2013 sonu TÜFE tahmini %5.2'den %6.1'e, 2014
tahminini ise %5'ten %5.2'ye revize etti. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser
ise , 2013'te ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve KOB İ'lere kredi kulland ıracaklar ını
belirtti. 
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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 82,406.13 0.51 

USD 1.7695 -0.06 

EURO 2.3585 -0.30 

€  / $  1.3306 -0.56 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0582 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 103.400 0.53 

Gösterge Faiz  6.20 -0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATEKS 7.26 13.44 

AKGUV 13.60 11.02 

ARSAN 2.87 9.96 

PTOFS 5.22 9.66 

DNZYO  2.17 9.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

EPLAS 1.59 -9.14 

ARTI 2.29 -5.37 

ISBIR 265.00 -5.02 

LOGO 4.33 -4.20 

MERIT 7.20 -4.00 

Dünya Borsalar ı 15.01.2013 % 

DJIA 13,535 0.20 

NASDAQ 3,111 -0.22 

DAX 7,676 -0.69 

FTSE-100 6,117 0.15 

NIKKEI 225 10,879 0.72 

S&P 500 1,472 0.11 

Bovespa  61,728 -0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 Japonya Makine Sipar i şler i  Kas. (Bek.0,3%

Önc.2,6%)  
07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Ara. (Önc.39,4)  
12:00 AB TÜFE Ara. (Bek.0,3% Önc. -0,2%) 

12:30 Almanya 10 y ıl vadeliborçlanma hedefleyecek  

13:00 Almanya Ekonomi Bakan ı Roesler'in sunumu.  

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.11,7%)  
15:30 ABD TÜFE Ara. (Bek.0,0% Önc. -0,3%) 

16:15 ABD Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,2% Önc.1,1%)  
16 :15  ABD Kapas i t e  Ku l l an ımı   Ara. (Bek.78,5%

Önc.78,4%9  

17:00 ABD NAHB Konut Piyasas ı   Endeksi (Bek.48,0

Önc.47,0)  
21:00 ABD FED Bej Kitap  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO TUT 2.98-3.00 2.90 3.08 

BRSAN TUT 27.50-27.60 26.80 28.30 
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ise 34 mn dolar limitli yat ırım kredisi için Denizbank ile Kredi Sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
SARKY, Şirket, İstanbul-Altunizade'de bulunan SARKUYSAN-AK İ ş   Merkezi'ndeki bölümlerin sat ışı  ile ilgili olarak verilen tekliflerin
değerlendirilmesi sonucu en yüksek teklif veren AK İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.'ne 40.1 mn TL bedelle sat ılmas ına

karar vermiştir. 

  
KLGYO, Şirket, stoklar ında bulunan Sapphire Recidence sat ış larım ıza yeni KDV uygulamas ının olumsuz etkisi olmayacağını ve sat ış ların
eski KSV oranından devam edeceğini açıklam ıştır.  
  
TGSAS, Şirket, Türk Eximbank'tan TCMB kaynakl ı kısa vadeli İhracat Alacaklar ı iskonto program ı kapsam ında tahsis edilen 90 mn dolar

limitinden d ış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amac ıyla 5 mn dolar tutar ında Eximbank SÖRK kredisi kullanmıştır. 
  
KLNMA, Banka, aktiflerinde kay ıtlı olan depolu dükkanı, 96.000 TL bedelle 3. şahısa satm ıştır. 
  
ARSAN, Şirket %21,15 oran ında ortak olduğu Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin  enerji al ım ına yönelik olarak Türkiye Elektrik Ticaret Ve
Taahhüt A.Ş. ile yaptığı ikili anlaşma gereğince kulland ığı ve kullanacağı 91.632.160 TL tutar ındaki genel kredi sözleşmelerinin diğer Akedaş
Elektrik Perakende Sat ış A.Ş. hissedarlar ı ile birlikte şirketimizce müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalanmas ına karar vermiştir. 

  
ALYAG, Şirket ile Hakan G ıda ve Sanayi D ış Ticaret Ltd.Şti. arasında Yağlı Tohum İşleme Sözleşmesi imzalanm ıştır. Buna göre yıllık 100.000

Ton Soya Fasülyesi, Ayçiçek Çekirdeği, Kanola Tohumu, Keten ve Ketencik Tohumu gibi Yağlı Tohumlar fason olarak işlenecektir.   

16 Ocak 2013 Çarşamba
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

IMKB YÜKSEK İRTİFADA 

IMKB'ye göre geride kalan önemli hisselere yabancı fonlardan para giriş i ile IMKB'ye yeni
rekorlar k ırdırılıyor. 2012'de %53 yükselen borsa, Ocak ayının ilk yar ıs ında % 5.4 daha

yükseldi. Bugün ise dışarıs ı negatif ve tedirginlik artabilir.   
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.51 art ış la 82.406 puandan kapatt ı. Gün içerisinde eksiye
geçip en düşük 81.706'yı gören Endeks, en yüksek 82.512 (saat 11:45) puanı gördü.
Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.65 cente çıktı. 
   Borsan ın hergün rekor k ırarak ilerlemesi için her gün taze para giri ş inin olmas ı ve

bunun Endeks üzerinde etkili hisselerle olması gerekiyor. Dün HALKB tarihi zirvesini 19.0
TL'nin üzerine taşırken borsay ı da taşıyan hisse oldu. (HALKB PD/DD 2.14'e yükseldi.)
Ayrıca Maliye Bakanının TTKOM özelleştirmesinde netlik yok açıklamas ı ile TTKOM günün
yıldızı   oldu. Halka arz haberi ile 7.60 seviyesinden 6.34'e düşen h isse,  dün % 5
yükselerek 7.38'den kapandı ve kaybını telafi etti.  
   IMKB'nin büyük hisselerinden çoğu zirvelerine ulaştı ve hatta daha yukarı çektiler. Tarihi
zirvesine henüz ulaşmayan ve önümüzdeki süreçte endeksi yukar ı   çekmek için zirve
yolculuğuna çıkabilecek hisseler olarak şunlar gözükmektedir: AKBNK (9.57 TL), YKBNK
(5.92 TL), TTKOM (8.66 TL), ENKAI(6.43 TL), SISE(3.69TL) 

   Almanya'nın 3.Ç'de % 0.2 büyümenin ard ından son çeyrekte % 0.5 küçüldüğünün
açıklanmas ı Avrupa borsalar ına sat ış getirdi. Almanya % 0.7, Fransa % 0.3 düştü. ABD'de
ise Perakende sat ış lar gibi ekonomik verilerin iyi gelmesi ile S%P 500 % 0.1, Dow Jones

% 0.2 yükseldi.  
   Bu sabah Asya'da sat ıcılı   seyir var. Japonya borsas ında % 2.6 dü şüş   ile net bir

düzeltme hareketi görülüyor. Diğer borsalar ise tedirginlik band ında % 0.3 ile % 1.0

aras ında eksideler. Bugün 12:00'de JP Morgan ve 12:30'da Goldamn Sachs' ın bilanço
sonuçları 15:30'da ABD TÜFE'si izlenecektir. 

 -Hürriyet Gazetesinden Şükrü Kızılot'un köşesinde yazd ığı yazıya göre, eş ve çocuklar ile
anne, baba ve kardeş lere al ınan veya bağışlanan ev, dükkan, yaz ıhane, arsa, arazi,

otomobil, cip ya da bunlara verilen paraya veya banka hesab ına ortak etmeye, yüzde 35’e
kadar “gelir vergisi” geliyor. 

 -IMF yayınlad ığı raporda Hindistan bankalar ının varl ık kalitesinde kötüleşme ve yüksek
likidite bask ıları ile karşı karşıya olduklar ını, ancak finansal sistemin istikrar ı için risklerin
yönetilebilir göründüğünü bildirdi.  
 -ABD Başkanı Barack Obama'n ın Cumhuriyetçiler ile borçlanma tavan ının art ırılmas ını
müzakere etmeye isteksiz olduğunu duyurmas ına karşın, Kongre'deki Demokratlar

harcama kesintileri ve bütçe yasasın müzakere etmeye hazırlar. 

  -Fitch, ABD'nin büyüyen borç yükü ile başa çıkacak adımlar konusunda anlaşamamalar ı
durumunda kredi notunun riske gireceği uyarıs ı yaptılar. 

 -Türkiye, otomotivin anavatan ı   olan Detroit ’e ade ta  damgas ını   vurdu. Toyota,

Adapazarı’nda üreteceği yeni Corolla ’nın konsept versiyonunu tan ıtırken, Honda ise
sergilediği küçük SUV modelini Avrupa için Gebze’de üretebileceğinin sinyallerini verdi. 

 -Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Borsa  İstanbul A.Ş’nin teknolojik altyap ıs ını
güçlendirmek üzere stratejik ortakl ık görüşmeleri yürüttüğü gruplar arasında ABD ’nin en

büyük vadeli iş lemler ve opsiyon borsas ı  iş letmecisi CME Group Inc, Alman Deutsche

Boerse ve NYSE (New York Borsas ı) Euronext yer alıyor. 

 -Dünya Bankası,  2013 y ılı   için küresel büyüme tahminini yüzde 3.0'den yüzde 2.4'e
indirirken, 2012 yılında büyümenin yüzde 2.3 olduğunu öngördü.  
Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Marina Wes, Türkiye'nin büyüme tahmininin 2012
ve 2013'te s ıras ıyla %2.9 ve %4'te tutulduğunu, 2014 büyüme tahminin ise %5'ten %4.5'e
indirildiğini aç ıkladı. Dünya Bankası  2013 sonu TÜFE tahmini %5.2'den %6.1'e, 2014
tahminini ise %5'ten %5.2'ye revize etti. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser
ise , 2013'te ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve KOB İ'lere kredi kulland ıracaklar ını
belirtti. 
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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 82,406.13 0.51 

USD 1.7695 -0.06 

EURO 2.3585 -0.30 

€  / $  1.3306 -0.56 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0582 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 103.400 0.53 

Gösterge Faiz  6.20 -0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATEKS 7.26 13.44 

AKGUV 13.60 11.02 

ARSAN 2.87 9.96 

PTOFS 5.22 9.66 

DNZYO  2.17 9.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

EPLAS 1.59 -9.14 

ARTI 2.29 -5.37 

ISBIR 265.00 -5.02 

LOGO 4.33 -4.20 

MERIT 7.20 -4.00 

Dünya Borsalar ı 15.01.2013 % 

DJIA 13,535 0.20 

NASDAQ 3,111 -0.22 

DAX 7,676 -0.69 

FTSE-100 6,117 0.15 

NIKKEI 225 10,879 0.72 

S&P 500 1,472 0.11 

Bovespa  61,728 -0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 Japonya Makine Sipar i şler i  Kas. (Bek.0,3%

Önc.2,6%)  
07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Ara. (Önc.39,4)  
12:00 AB TÜFE Ara. (Bek.0,3% Önc. -0,2%) 

12:30 Almanya 10 y ıl vadeliborçlanma hedefleyecek  

13:00 Almanya Ekonomi Bakan ı Roesler'in sunumu.  

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.11,7%)  
15:30 ABD TÜFE Ara. (Bek.0,0% Önc. -0,3%) 

16:15 ABD Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,2% Önc.1,1%)  
16 :15  ABD Kapas i t e  Ku l l an ımı   Ara. (Bek.78,5%

Önc.78,4%9  

17:00 ABD NAHB Konut Piyasas ı   Endeksi (Bek.48,0

Önc.47,0)  
21:00 ABD FED Bej Kitap  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO TUT 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

