
AKBNK, Banka, yurtiçinde 1.2 mlr TL'ye kadar farkl ı vadelerde TL cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi konusunda gerekli
işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 

 

TAVHL, Şirket CEO'su Sani Şener, New York La Guardia Havaliman ı iş letme hakk ı için ADP ile yeterlilik başvurusu yapacaklarını açıklam ıştır.
  
SAHOL, Şirket Perakende ve Sigorta Grup Başkanı   Haluk Dinçer, sigorta sektöründe değer yaratma potansiyeli olan tüm fırsatlarla
ilgileneceklerini ifade etmiştir. 

  
AKFEN, Şirket, ÖİB tarafından yapılacak Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş özelleştirilmesi ihalesine STFA Yat. Hol. A.Ş ile eş it paylarla kurulmuş
Ortak Giriş im Grubu tarafından teklif verilmesine dair Ortak Girişim Sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
VESTL, Şirket'in 100% oran ında hissedar ı olduğu Vestel Ticaret A.Ş. ile ICAL S.P.A aras ında imzalanan anlaşma ile İtalya'da tüketici
elektroniği segmentinde bilinirliği yüksek markalar olan "Dikom" ve "@Dikom" markalarının alım ı gerçekleşmiştir. 

  
SNGYO, Şirket, 2012 yılında devam eden 6 adet projesinde toplam 1.871 adet ünite teslimatı gerçekleştirmiştir. 

  
KCHOL, Şirket CEO'su Turgay Durak, 2013 yılında sat ış gelirlerinin %6 büyümeyle 130 milyar TL'ye ulaşmas ını beklediklerini, faaliyet kârının
ise ciroya paralel olarak %6 artmas ını hedeflediklerini ifade etti. 

  
GLYHO, Şirket'in bağlı ortaklığı Global Menkul Değerler A.Ş.'in %5 hissedar ı olan AZ International Holdings S.A., ilave %5 hisse satın almak

suretiyle Global Menkul'deki hisse oranını %10'a çıkarmaya yönelik alım opsiyonunu kulland ığını bildirmiştir. 

  
ITTFH, Şirket'in Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. adına 1 adet 500 kWp güneş enerjisi santrali bağlantı başvurusu, yap ılan teknik
değerlendirme sonucunda olumlu sonuçlanmış olup, mevzuata uygun proje haz ırlanıp ilgili makamlardan onay al ındıktan sonra tesis

kurulabilecektir.  

  
AVOD, Şirket, kapasite art ırım ı ve pazar payı güçlendirmesi amacıyla, meyve-sebze iş leme teorisi ve pazarlama dağıtım ağı geliştirilmesi ile

ilgili potansiyel üçüncü tüzel kiş ilerle yapılacak yatırım amac ıyla piyasa araştırmas ı tamamlad ığını ve yatırım iş leminin hisse devri, ortakl ık ya

da stratejik işbirliği şeklinde gerçekleştirilmesi ile ilgili yap ılacak görüşmesine istinaden karar verilmesine karar verilmiştir. 

  
ARSAN, Şirket iştirakleri Akedaş El. Dağ. A.Ş, ve Akedaş El. Per. A.Ş'nin genel kurul toplant ıları sonucunda, dağıtım lisans ı sahibi tüzel kiş iler

tarafından dağıtım ve perakende sat ış  faaliyetlerinin ayr ı tüzel kiş ilikler alt ında yürütülmesine ilişkin karar ı gereğince k ısmi bölünme iş lemi

gerçekleştirilerek, Akedaş El. Dağ.'ın sermayesi 25 mn TL'den 24 mn TL'ye düşürülmesine, düşürülen kısm ın Akedaş El. Per. A.Ş ortaklarına

hisseleri oran ında devredilerek sermayesinin 2 mn TL olmas 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." 

HEDEF 90.000 Mİ 98.000 Mİ? 
Oluk oluk paran ın akt ığı  IMKB, daha y ılbaşında 78.000 seviyesindeyken biner biner

kademeleri geçmekte. Dün 83 ve 84 bini kolay geçen IMKB'de 85.000'de aşı lırsa ana
hedef 5.1 cent (90.000) olacakt ır. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 2.03 art ış la, 84,082 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82,516, en yüksek 84,173 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1,676 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.75 cente yükseldi. Banka Endeksi % 2.9
yükselerek para giriş inin olduğu endeks oldu. Faiz ve TL ’de ise sakin bir seyir vard ı. 
   Dün belirttiğimiz gibi, "temel"den ziyade geride kald ığı düşünülen ve tarihi zirvesinden
uzak hisselere yönelim devam etti. GARAN (9.80 TL) AKBNK (9.57 TL), YKBNK (5.92 TL)
bugün/yarın tarihi zirvelerini görünce belki bir miktar kâr sat ışı  ile karşı laşı labilir. Bu

hisselerin zirveye ç ıkmas ı   halinde IMKB'de 85.000 seviyesini görecektir. Eğer sat ış
gelirse 85.000 direnç olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde para girişinin devamı ile hedef
5.1 cent(90.000) olacakt ır. Kaldı ki Deustche Bank'ın Türkiye Raporunda 2013 yılı için
IMKB hedef fiyatı 98.000 olarak belirlendi.  Bu rapor, Türkiye ile ilgili potansiyelin bittiği
değil, devamı şeklinde de alg ılamaya yol açmakta. 
  Yurtdışında önemli bir sorun yok! Dün Almanya % 0.2, Fransa % 0.3 yükselirken, ABD'de
endeksler başabaş seviyelerinde kapand ı. 
   Bu sabah Asya'da Japonya eksi baş layıp art ıya geçerken, Hindistan ve Rusya hafif
artıda. Bugünün veri gündeminde  İspanya-Fransa tahvil ihaleleri, ABD Haftal ık işsizlik

verileri, ABD konut baş lang ıçları ile Bank of America, Citigroup ve Intel kar aç ıklamalar ı
olacak. 

-AMB politika yapıcılarından Ewald Nowotny, Avrupa bankalar ının AMB'den daha az para

aldıklarını ve bu durumun iyi bir i şaret olduğunu ifade ederken, buna rağmen Euro

bölgesinin 2013 yılında resesyonda kalmaya devam edebileceini belirtti.  

 -Rusya Merkez Bankas ı   Başkan Yard ımc ıs ı   Alexei Ulyukayev, yenin değerini

düşürdüğünü, rekabetçili ğini korumak isteyen di ğer ülkeler in de benzer ad ımlar

atabileceğini ve ekonomide yeniden kur savaş larının baş layacağını belirtti. 

 -ABD'de SEC'in Komiseri Daniel M. Gallagher, 2.6 trilyon dolarl ık para fonu sektöründeki
kurallar ın denetlenmesine yönelik 2. planın Mart sonundan önce hazır olacağını söyledi.  
 -AMB Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Euro Bölgesi'ndeki finansal piyasalar ın
tekrardan normal iş lemeye baş ladığını ifade etti. AMB İcra Kurulu üyesi Peter Praet ise
AMB'nin Euro Bölgesi borç krizini çözmeye yönelik çabalar ı dahilinde, temel görevi olan
tüketici fiyatlarını yönetmekten vazgeçemeyeceğini söyledi.  
 -IMF İcra Kurulu dün yapt ığı  toplantıda Yunanistan' ın 4  y ıllık kredi ile desteklenen

Geniş letilmiş   Fon Kolayl ığı  (EFF) program ının birinci ve ikinci gözden geçirmelerini
tamamlad ı. Gözden geçirmelerin tamamlanması  ile birlikte Yunanistan'da 3.24 milyar
Avro tutarında kredi diliminin serbest b ırakılmas ı onayland ı. Serbest b ırakılan 3.24 milyar

Avro ile birlikte EFF program ı  çerçevesinde şu ana kadar Yunanistan'a verilen kredi
miktar ı da 4.86 milyar Avro'ya ulaştı. 
 -Bej Kitap'a göre 12 FED bölgesinin tamamı, Kas ım ayı ortas ından bu yana yavaş veya

ılıml ı büyüme gösterdiklerini bildirdi. Bölgesel FED'lerin tamamı tüketici harcamalarında

bir miktar büyüme ve istikrarl ı veya büyüyen gayrimenkul aktivitesi rapor ettiler. Neredeyse
tüm bölgelerde yeni ve ikinci el konut sat ış larında toparlanma olduğu ifade edilirken,

konut fiyatlar ının artt ığı da belirtildi. Bununla birlikte Bej Kitap, istihdam şartalrının son

rapordan bu yana çok fazla değişmediğini de vurgulad ı. 
 -Portekiz Başbakan ı   Pedro Passos Coelho, dün gerçekle ştirilen 2013 y ılının i lk

borçlanma ihalelerinden elde edilen sonuçlar ı  "şahane" olarak ta ımlarken, Portekiz'in

kurtarma program ından gelecek y ıl başarılı şekide çıkmaya doğru ilerlediğinden emin
olduğunu söyledi.  
 -Çin Demiryolu Bakanı Sheng Guangzu, hükümetin ekonomik büyümeyi canlandırmak

için demiryolu sektörüne yat ırım ı artıracağını söyledi. Sheng'in verdiği bilgiye göre 2013
yılı için 2012'ye göre yüzde 30 artış la 650 milyar Yuan yatırım planlan ıyor. 2012 yılında 500

milyar Yuan yatırım hedeflenmiş, 507 milyar Yuan yatırım gerçekleştirilmişti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,082.15 2.03 

USD 1.7685 -0.06 

EURO 2.3490 -0.40 

€  / $  1.3288 -0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0520 -0.30 

VOB-30 Kontrat ı 105.925 2.44 

Gösterge Faiz  6.12 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AVIVA 5.31 16.96 

AKGUV 15.55 14.34 

EPLAS 1.75 10.06 

ESEMS 3.35 9.84 

AVOD 0.94 9.30 

Düşenler  Kapan ış  % 

BERDN 0.37 -7.50 

MERIT 6.72 -6.67 

MEMS1 0.45 -4.26 

OZKGY 2.08 -4.15 

BASCM 2.45 -3.54 

Dünya Borsalar ı 16.01.2013 % 

DJIA 13,511 -0.17 

NASDAQ 3,118 0.22 

DAX 7,691 0.20 

FTSE-100 6,104 -0.22 

NIKKEI 225 10,600 -2.56 

S&P 500 1,473 0.02 

Bovespa  61,787 0.10 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB AMB Ayl ık Raporunu yay ınlayacak 

11:30 İspanya Tahvil ihraçlar ı gerçekleştirecek 

12:00 AB İnşaat Bitimleri Kas. (Önc. -1,6%) 

15:30 ABD İnşaat İzinleri Ara. (Bek.0,3% Önc.3,7%)  
15:30 ABD İnşaat Baş. Ara. (Bek.2,8% Önc. -3,0%) 

15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.371Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı 
(Önc.3109Bin)  
17:00 ABD Philadelphia Fed İm. End. Oca. (Bek.6,1 

Önc.4,6)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  
Fiyat 

Aral ığı 

Stop

Loss 

Hedef 

Satış 
Fiyatı 

EKGYO 
HEDEFE 

ULAŞTI 
2.98-3.00 2.90 3.08 

BRSAN
HEDEFE 

ULAŞTI 
27.50-27.60 26.80 28.30 
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artıda. Bugünün veri gündeminde  İspanya-Fransa tahvil ihaleleri, ABD Haftal ık işsizlik

verileri, ABD konut baş lang ıçları ile Bank of America, Citigroup ve Intel kar aç ıklamalar ı
olacak. 

-AMB politika yapıcılarından Ewald Nowotny, Avrupa bankalar ının AMB'den daha az para

aldıklarını ve bu durumun iyi bir i şaret olduğunu ifade ederken, buna rağmen Euro

bölgesinin 2013 yılında resesyonda kalmaya devam edebileceini belirtti.  

 -Rusya Merkez Bankas ı   Başkan Yard ımc ıs ı   Alexei Ulyukayev, yenin değerini

düşürdüğünü, rekabetçili ğini korumak isteyen di ğer ülkeler in de benzer ad ımlar

atabileceğini ve ekonomide yeniden kur savaş larının baş layacağını belirtti. 

 -ABD'de SEC'in Komiseri Daniel M. Gallagher, 2.6 trilyon dolarl ık para fonu sektöründeki
kurallar ın denetlenmesine yönelik 2. planın Mart sonundan önce hazır olacağını söyledi.  
 -AMB Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Euro Bölgesi'ndeki finansal piyasalar ın
tekrardan normal iş lemeye baş ladığını ifade etti. AMB İcra Kurulu üyesi Peter Praet ise
AMB'nin Euro Bölgesi borç krizini çözmeye yönelik çabalar ı dahilinde, temel görevi olan
tüketici fiyatlarını yönetmekten vazgeçemeyeceğini söyledi.  
 -IMF İcra Kurulu dün yapt ığı  toplantıda Yunanistan' ın 4  y ıllık kredi ile desteklenen

Geniş letilmiş   Fon Kolayl ığı  (EFF) program ının birinci ve ikinci gözden geçirmelerini
tamamlad ı. Gözden geçirmelerin tamamlanması  ile birlikte Yunanistan'da 3.24 milyar
Avro tutarında kredi diliminin serbest b ırakılmas ı onayland ı. Serbest b ırakılan 3.24 milyar

Avro ile birlikte EFF program ı  çerçevesinde şu ana kadar Yunanistan'a verilen kredi
miktar ı da 4.86 milyar Avro'ya ulaştı. 
 -Bej Kitap'a göre 12 FED bölgesinin tamamı, Kas ım ayı ortas ından bu yana yavaş veya

ılıml ı büyüme gösterdiklerini bildirdi. Bölgesel FED'lerin tamamı tüketici harcamalarında

bir miktar büyüme ve istikrarl ı veya büyüyen gayrimenkul aktivitesi rapor ettiler. Neredeyse
tüm bölgelerde yeni ve ikinci el konut sat ış larında toparlanma olduğu ifade edilirken,

konut fiyatlar ının artt ığı da belirtildi. Bununla birlikte Bej Kitap, istihdam şartalrının son

rapordan bu yana çok fazla değişmediğini de vurgulad ı. 
 -Portekiz Başbakan ı   Pedro Passos Coelho, dün gerçekle ştirilen 2013 y ılının i lk

borçlanma ihalelerinden elde edilen sonuçlar ı  "şahane" olarak ta ımlarken, Portekiz'in

kurtarma program ından gelecek y ıl başarılı şekide çıkmaya doğru ilerlediğinden emin
olduğunu söyledi.  
 -Çin Demiryolu Bakanı Sheng Guangzu, hükümetin ekonomik büyümeyi canlandırmak

için demiryolu sektörüne yat ırım ı artıracağını söyledi. Sheng'in verdiği bilgiye göre 2013
yılı için 2012'ye göre yüzde 30 artış la 650 milyar Yuan yatırım planlan ıyor. 2012 yılında 500

milyar Yuan yatırım hedeflenmiş, 507 milyar Yuan yatırım gerçekleştirilmişti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,082.15 2.03 

USD 1.7685 -0.06 

EURO 2.3490 -0.40 

€  / $  1.3288 -0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0520 -0.30 

VOB-30 Kontrat ı 105.925 2.44 

Gösterge Faiz  6.12 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AVIVA 5.31 16.96 

AKGUV 15.55 14.34 

EPLAS 1.75 10.06 

ESEMS 3.35 9.84 

AVOD 0.94 9.30 

Düşenler  Kapan ış  % 

BERDN 0.37 -7.50 

MERIT 6.72 -6.67 

MEMS1 0.45 -4.26 

OZKGY 2.08 -4.15 

BASCM 2.45 -3.54 

Dünya Borsalar ı 16.01.2013 % 

DJIA 13,511 -0.17 

NASDAQ 3,118 0.22 

DAX 7,691 0.20 

FTSE-100 6,104 -0.22 

NIKKEI 225 10,600 -2.56 

S&P 500 1,473 0.02 

Bovespa  61,787 0.10 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB AMB Ayl ık Raporunu yay ınlayacak 

11:30 İspanya Tahvil ihraçlar ı gerçekleştirecek 

12:00 AB İnşaat Bitimleri Kas. (Önc. -1,6%) 

15:30 ABD İnşaat İzinleri Ara. (Bek.0,3% Önc.3,7%)  
15:30 ABD İnşaat Baş. Ara. (Bek.2,8% Önc. -3,0%) 

15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.371Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı 
(Önc.3109Bin)  
17:00 ABD Philadelphia Fed İm. End. Oca. (Bek.6,1 

Önc.4,6)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  
Fiyat 

Aral ığı 

Stop

Loss 

Hedef 

Satış 
Fiyatı 

EKGYO 
HEDEFE 

ULAŞTI 
2.98-3.00 2.90 3.08 

BRSAN
HEDEFE 

ULAŞTI 
27.50-27.60 26.80 28.30 
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