
YKBNK, Banka, yurtiçinde 1.1 mlr TL'ye kadar değişik vadelerde, TL cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve ihraca ilişkin

işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
TCELL, Şirket, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ığı  tarafından gerçekleştirilen ve mobil iletiş im altyap ıs ı bulunmayan nüfusu
500'ün alt ında olan 1.799 yerleş im yerinde kapsama sağlanmas ı ve 3 y ıl iş letilmesine ilişkin ihalede en düşük teklifi 312.77 mn TL ile
vermiştir. İlgili ihale süreci, ihale komisyonunun değerlendirmesini tamamlamas ı ile önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır. 
  
TUPRS, Fitch, Şirket'in uzun vadeli yerel ve yabanc ı para birimi cinsinden BBB- olan notunu onaylad ı, durağan olan görünümü korudu.  
  
SISE, SPK, Şişecam' ın kayıtlı sermaye tavan ını 2 mlr TL'den 2.5 mlr TL'ye yükseltilmesini onaylamıştır. 
  
EKGYO, Şirket, 2012 y ılı  içerisinde 9126 adet bağıms ız bölümün sat ıldığını ve bu sat ış lardan toplam 3.25 milyar TL gelir elde ettiğini

açıklam ıştır. 
  
AVIVA, Şirket, 2012 y ılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %12.9 art ışla toplam 339.9 mn TL prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2011 Ocak-Aralık: 300,95 mn TL) 
 

SKPLC, Şirket çoğunluk hissedarlar ı, potansiyel yat ırımc ı Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Şirket hisselerinin sat ışı  ile ilgili olarak, bağlayıcı
olmayan görüşmelere baş lam ıştır. 
  
VESTL, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı  Turan Erdoğan, "Dikon markal ı  ürünlerle pazar payım ızı  yüzde 20'den yüzde 30'a
çıkaracağız." dedi.Vestel, Avrupa'da sat ın ald ığı ş irketlerin aras ına İtalyan 'Dikom'u da ekledi. Finlandiya'da Nokia'n ın alt ş irketlerinden

Finlux'u, Danimarka'da ev eşyaları üreticisi Vestfrost'u ve İngiltere'de Servis'i ald ıklarını hatırlatan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı
Turan Erdoğan, "Avrupa'da yerel markalar ı alarak yay ılıyoruz. İtalya'da televizyonda, Telefunken gibi farkl ı markalar ım ızla yüzde 20 pazar
payına sahibiz. Dikon markal ı ürünlerle pazar payım ızı yüzde 30'a çıkaracağız. İtalya'da özellikle televizyonda iyi bir pazar payına sahibiz" dedi. 
  
NUHCM, Şirket, bağlı ortaklığı NUH-AY Çimento San. ve Tic. Ltd. Şti.'deki %70 pay ının tamam ını 11 mn dolar (19.4 mn TL-Beher Hisse Başı
27,70 TL) bedelle Gökay İnş. Mad. Nak.Turz.San. ve Tic.Ltd.Şti'ye satılmas ına karar vermiştir. 

  
LKMNH, Şirket Irak-Erbil'de daha önce açıkladığı görüntüleme tanı ve laboratuar hizmeti verecek bir merkez açılmas ına yönelik olarak 2000
m2'lik bir binan ın kiralanmas ına karar vermiştir. 

  
RGYAS[TEKFN], Şirket daha önce kamuya duyurduğu Florya Gayrimenkul Yat. A.Ş bünyesinde, Tekfen Gayr. Yat. A.Ş ve Toros Tar ım ile

kurulacak ortakl ığın tesisi için gerekli izinler alınm ıştır. 
  
MCTAS, Şirket yeni ortakl ıklar ve ş irket sat ınalmalar ı  ile inorganik büyümeyi stratejik planlar ına ald ığını ve önümüzdeki dönemde ortaya
çıkacak, teknoloji, dan ışmanl ık  v e  e ğitim sektörlerinde alan ında karl ı   ve büyüme potansiyeli olan  ş irketlere yat ırım  f ırsatlar ının
değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

  
EGLYO[EGCYH], Şirket, giriş im sermayesi yat ırım portföyünü oluşturmak amac ıyla Enda Enerji Holding A.Ş.'yi 5.984.962 TL (Beher Hisse

Başı: 1,3455 TL) bedelle EGC Elektrik A.Ş ve Ende hissedarlar ından sat ın alınmas ına karar vermiştir. 
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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." 

PARA HER YERDE ZİRVELERİ YUKARI ÇEKİYOR 

IMKB'de -YKBNK hariç- tüm büyük hisselerin tarihi zirvelerini yenilemesi ile IMKB 85 bini
de gördü. Benzer şekilde ABD'de ve bir çok ülkede Endeksler 5 yılın zirvesine çıkarak

“bir yıllık risksiz getiriyi 15 günde” sağladı. Bugün 90 bin yolcuğu için 85bin üzerinde
kapan ış önemli.  
    IMKB 100 endeksi, dünü % 0.93 art ış la, 84,860 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84,295, en yüksek 85,395 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 778 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4 82 cente yükseldi. Endeksteki yükselişin
yarısı AKBNK ve ortağı SAHOL'deki primden geldi. 

    Dün Avrupa'da Almanya % 0.6, Fransa % 1.0 yükseliş yaşanırken ABD'de Dow Jones

ve S&P500 % 0.6 yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. 
Ocak ay ında IMKB 100'ün yükseliş i % 8.51'i bulup tarihi rekorlar ını daha da yukar ı
çekerken Arjantin % 11, Portekiz % 10,  İsveç % 8,  İspanya %6, Japonya % 5, ABD % 4

yükseldi.Bu sayede Hisse yat ırımcıları   15 gün içinde 1 y ıllık tahvil faizinden fazla

kazandılar. Dikkat çeken bir nokta da Asya'da G.Kore ve Malezya ise % 1 ekside iken Çin
% 2, Hindistan % 3 art ış sağlayabildi. Yani bu bölge ş imdilik cazip değil! Geçen yılın en

çok kazandıran borsas ı Venezüela'da da borsa % 3 yükseldi. 
    Bu sabah ABD Endeks futurelar ı   başa ba ş  olduğu halde, Çin 4.Ç'de % 7.9 ile
beklentilerin üzerinde büyüyünce ve Japonya'da Hükümet-MB anlaşınca (karar 22 Ocak'ta

açıklanacak) Asya borsalar ında yükselişler hakim . Global likiditeyi art ırıcı ve Japonya

lehine diğer ülkeler aleyhine ticaret etkisi nedeniyle Japonya'n ın bu hamlesine diğer
MB'ların nas ıl karşı lık vereceğini önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. 

   Bugün veri gündemi zayıf. Borsalar yükseliş  trendine devam etmek isteyecektir. Önceki
gün 83 ve 84 bini geçen IMKB 100, dün de 85 bini geçmi şti. Bugünkü hedef 86 bin
olacaktır. Bunu gerçekleştirse dolar bazl ı zirve olan 5.1 cent (90.000) yak ın zamanda

görülebilir. Ancak IMKB'de  -YKBNK hariç - tüm büyük hisselerin tarihi zirvelerini
yenilemeleri ve göreceli olarak benzerlerine göre pahal ı   hale gelmesi  a l ımlar ı
yavaşlatabilir.   

 -Çin Ulusal  İstatistik Bürosu'nun verdiği bilgiye göre ülke ekonomisi 2012 4'ncü çeyrekte
2011'in ayn ı dönemine göre yüzde 7.9 büyüdü. 3'ncü çeyrekte büyüme oran ı yüzde 7.4
olmuştu.  
 - Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası'ndan bir kaynak, AMB'nin

bankalar ın, teminat olarak gösterdikleri varl ıklara ilişkin s ınırlı   bilgi paylaşabilmeleri

avantajından yararlanmas ını sonland ırmak istediğini söyledi. Yetkililer hâlâ sat ılamaz

varlıkları değerlendirme yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor. 

 - IMF Başkanı  Christine Lagarde, başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya genelinde
ülkelerin maliye ve reform vaatlerini yerine getirmesinin gerektiğini söyledi. IMF Başkanı
Lagarde, ABD'nin borç tavan ını   yükseltmesindeki gecikmenin "felaket" olabileceği

uyarıs ında da bulundu. 

 - Japonya Maliye bakan ı Bakanı Taro Aso, hükümet ve BOJ arasında yap ılacak yeni bir

anlaşman ın, deflasyonu yenmede karşı laşıylacak zorluklarla birlikte çalışılmas ını garanti

altına alacağını   söyledi. Japonya Merkez Bankas ı,  21-22 Ocak'ta yapacağı  politika

toplantıs ında, yüzde 2 enflasyon hedefi yakalanan ve ekonomi daha sağlam temellere

oturana kadar açık uçlu bir şekilde devlet tahvili ve diğer varlıklar sat ın alma taahhütünde
bulunmay ı   değerlendirecek. BOJ ayn ı   zamanda, bankalar ın kendisinde tuttuklar ı
rezervlere faiz ödemeyi sona erdirmeyi de görüşecek. 

 - Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, "Bu tahvil al ımlar ının y ılın büyük bölümünde
devam etmesine ihtiyac ım ız olacağına inan ıyorum. Al ımlar ın bunun ötesinde devam
edip etmeyeceğine FOMC karar verecek" diye konuştu. 

 - ABD Hazine Bakan ı   Timothy Geithner, ABD ekonomisinin finansal krizden

toparlanman ın  n iha i  a şamalar ına yak ın oldu ğunu, Avrupa'da toparlanmas ının  i se

ABD'nin gerisinde olduğunu ifade etmiştir. 

 - Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakan ı Binali Y ıldırım, İstanbul'a yap ılacak üçüncü
hava liman ının ihalesi ile ilgili haz ırlıkların tamamland ığını ve bir hafta içinde muhtemelen
ihaleye çıkılacağını belirtmiştir. 

 - Otomotiv sektörünün motor ve aktarma organlar ı   yatırımlar ının stratejik te şvik

kapsam ına girmesi için yüzde 40 katma değer yaratma şartının hafifletilmesi yönünde
çalışma ba ş latıldı.  HaberTürk Gazetesinin haberine göre, böylece sektörün yat ırım
projelerine yerli üretim yan sanayi de dahil edilebilecek.  
 - İran devlet televizyonunun kaynak belirtmeden verdiği habere göre  İran ile Uluslararas ı
Atom Enerjisi Ajans ı UAEA, İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin 12 Şubat'ta

Tahran'da yeniden baş lamas ı konusunda anlaşmaya vardılar. Açıklama, UAEA uzmanları
ile İranlı müzakerecilerin Viyana'da yaptıkları görüşmenin ard ından geldi.  
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,860.26 0.93 

USD 1.7555 -0.74 

EURO 2.3425 -0.28 

€  / $  1.3379 0.68 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0444 -0.37 

VOB-30 Kontrat ı 106.950 0.97 

Gösterge Faiz  5.97 0.10 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SERVE 0.86 19.44 

NUGYO 8.60 11.98 

AVIVA 5.90 11.11 

SKPLC 2.11 11.05 

RAYSG 1.24 10.71 

Düşenler  Kapan ış  % 

KUYAS 66.00 -8.33 

ISBIR 253.00 -6.30 

OZGYO 1.07 -5.31 

TARAF 8.32 -4.37 

EGLYO 2.50 -4.21 

Dünya Borsalar ı 17.01.2013 % 

DJIA 13,596 0.63 

NASDAQ 3,136 0.59 

DAX 7,735 0.58 

FTSE-100 6,132 0.46 

NIKKEI 225 10,610 0.09 

S&P 500 1,481 0.56 

Bovespa  62,194 0.66 

GÜNÜN TAKVİMİ 

16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. Oca. (Bek.75
Önc.72,9)  
18:00 Türkiye Başkent Doğ. Dağ. ihalesi son teklif tarihi  

Dinamik Portföy Önerileri  
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PARA HER YERDE ZİRVELERİ YUKARI ÇEKİYOR 

IMKB'de -YKBNK hariç- tüm büyük hisselerin tarihi zirvelerini yenilemesi ile IMKB 85 bini
de gördü. Benzer şekilde ABD'de ve bir çok ülkede Endeksler 5 yılın zirvesine çıkarak

“bir yıllık risksiz getiriyi 15 günde” sağladı. Bugün 90 bin yolcuğu için 85bin üzerinde
kapan ış önemli.  
    IMKB 100 endeksi, dünü % 0.93 art ış la, 84,860 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84,295, en yüksek 85,395 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 778 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4 82 cente yükseldi. Endeksteki yükselişin
yarısı AKBNK ve ortağı SAHOL'deki primden geldi. 

    Dün Avrupa'da Almanya % 0.6, Fransa % 1.0 yükseliş yaşanırken ABD'de Dow Jones

ve S&P500 % 0.6 yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. 
Ocak ay ında IMKB 100'ün yükseliş i % 8.51'i bulup tarihi rekorlar ını daha da yukar ı
çekerken Arjantin % 11, Portekiz % 10,  İsveç % 8,  İspanya %6, Japonya % 5, ABD % 4

yükseldi.Bu sayede Hisse yat ırımcıları   15 gün içinde 1 y ıllık tahvil faizinden fazla

kazandılar. Dikkat çeken bir nokta da Asya'da G.Kore ve Malezya ise % 1 ekside iken Çin
% 2, Hindistan % 3 art ış sağlayabildi. Yani bu bölge ş imdilik cazip değil! Geçen yılın en

çok kazandıran borsas ı Venezüela'da da borsa % 3 yükseldi. 
    Bu sabah ABD Endeks futurelar ı   başa ba ş  olduğu halde, Çin 4.Ç'de % 7.9 ile
beklentilerin üzerinde büyüyünce ve Japonya'da Hükümet-MB anlaşınca (karar 22 Ocak'ta

açıklanacak) Asya borsalar ında yükselişler hakim . Global likiditeyi art ırıcı ve Japonya

lehine diğer ülkeler aleyhine ticaret etkisi nedeniyle Japonya'n ın bu hamlesine diğer
MB'ların nas ıl karşı lık vereceğini önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. 

   Bugün veri gündemi zayıf. Borsalar yükseliş  trendine devam etmek isteyecektir. Önceki
gün 83 ve 84 bini geçen IMKB 100, dün de 85 bini geçmi şti. Bugünkü hedef 86 bin
olacaktır. Bunu gerçekleştirse dolar bazl ı zirve olan 5.1 cent (90.000) yak ın zamanda

görülebilir. Ancak IMKB'de  -YKBNK hariç - tüm büyük hisselerin tarihi zirvelerini
yenilemeleri ve göreceli olarak benzerlerine göre pahal ı   hale gelmesi  a l ımlar ı
yavaşlatabilir.   

 -Çin Ulusal  İstatistik Bürosu'nun verdiği bilgiye göre ülke ekonomisi 2012 4'ncü çeyrekte
2011'in ayn ı dönemine göre yüzde 7.9 büyüdü. 3'ncü çeyrekte büyüme oran ı yüzde 7.4
olmuştu.  
 - Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası'ndan bir kaynak, AMB'nin

bankalar ın, teminat olarak gösterdikleri varl ıklara ilişkin s ınırlı   bilgi paylaşabilmeleri
avantajından yararlanmas ını sonland ırmak istediğini söyledi. Yetkililer hâlâ sat ılamaz

varlıkları değerlendirme yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor. 

 - IMF Başkanı  Christine Lagarde, başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya genelinde
ülkelerin maliye ve reform vaatlerini yerine getirmesinin gerektiğini söyledi. IMF Başkanı
Lagarde, ABD'nin borç tavan ını   yükseltmesindeki gecikmenin "felaket" olabileceği
uyarıs ında da bulundu. 

 - Japonya Maliye bakan ı Bakanı Taro Aso, hükümet ve BOJ arasında yap ılacak yeni bir
anlaşman ın, deflasyonu yenmede karşı laşıylacak zorluklarla birlikte çalışılmas ını garanti

altına alacağını   söyledi. Japonya Merkez Bankas ı,  21-22 Ocak'ta yapacağı  politika
toplantıs ında, yüzde 2 enflasyon hedefi yakalanan ve ekonomi daha sağlam temellere

oturana kadar açık uçlu bir şekilde devlet tahvili ve diğer varlıklar sat ın alma taahhütünde
bulunmay ı   değerlendirecek. BOJ ayn ı   zamanda, bankalar ın kendisinde tuttuklar ı
rezervlere faiz ödemeyi sona erdirmeyi de görüşecek. 

 - Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, "Bu tahvil al ımlar ının y ılın büyük bölümünde
devam etmesine ihtiyac ım ız olacağına inan ıyorum. Al ımlar ın bunun ötesinde devam
edip etmeyeceğine FOMC karar verecek" diye konuştu. 

 - ABD Hazine Bakan ı   Timothy Geithner, ABD ekonomisinin finansal krizden

toparlanman ın  n iha i  a şamalar ına yak ın oldu ğunu, Avrupa'da toparlanmas ının  i se

ABD'nin gerisinde olduğunu ifade etmiştir. 

 - Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakan ı Binali Y ıldırım, İstanbul'a yap ılacak üçüncü
hava liman ının ihalesi ile ilgili haz ırlıkların tamamland ığını ve bir hafta içinde muhtemelen
ihaleye çıkılacağını belirtmiştir. 

 - Otomotiv sektörünün motor ve aktarma organlar ı   yatırımlar ının stratejik te şvik

kapsam ına girmesi için yüzde 40 katma değer yaratma şartının hafifletilmesi yönünde
çalışma ba ş latıldı.  HaberTürk Gazetesinin haberine göre, böylece sektörün yat ırım
projelerine yerli üretim yan sanayi de dahil edilebilecek.  
 - İran devlet televizyonunun kaynak belirtmeden verdiği habere göre  İran ile Uluslararas ı
Atom Enerjisi Ajans ı UAEA, İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin 12 Şubat'ta

Tahran'da yeniden baş lamas ı konusunda anlaşmaya vardılar. Açıklama, UAEA uzmanları
ile İranlı müzakerecilerin Viyana'da yaptıkları görüşmenin ard ından geldi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,860.26 0.93 

USD 1.7555 -0.74 

EURO 2.3425 -0.28 

€  / $  1.3379 0.68 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0444 -0.37 

VOB-30 Kontrat ı 106.950 0.97 

Gösterge Faiz  5.97 0.10 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SERVE 0.86 19.44 

NUGYO 8.60 11.98 

AVIVA 5.90 11.11 

SKPLC 2.11 11.05 

RAYSG 1.24 10.71 

Düşenler  Kapan ış  % 

KUYAS 66.00 -8.33 

ISBIR 253.00 -6.30 

OZGYO 1.07 -5.31 

TARAF 8.32 -4.37 

EGLYO 2.50 -4.21 

Dünya Borsalar ı 17.01.2013 % 

DJIA 13,596 0.63 

NASDAQ 3,136 0.59 

DAX 7,735 0.58 

FTSE-100 6,132 0.46 

NIKKEI 225 10,610 0.09 

S&P 500 1,481 0.56 

Bovespa  62,194 0.66 

GÜNÜN TAKVİMİ 

16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. Oca. (Bek.75
Önc.72,9)  
18:00 Türkiye Başkent Doğ. Dağ. ihalesi son teklif tarihi  

Dinamik Portföy Önerileri  

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

