
TTKOM, Vatan Gazetesinin haberine göre, Şirket Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, "Bu yıl için de ciddi bir yatırım plan ım ız var. Bunun en önemli
bölümünü fiber dönüşüm oluşturacak. Hem erişim hem çekirdek şebekeyi dönüştürüyoruz.” diye konuştu. 

 

THYAO, Şirket, Haziran ayında, Litvanya-Vilnius ve Estonya-Talinn'e sefer baş latma karar ı alırken, Bangladeş-Dakka, Katar-Doha ve Malezya-

Kuala Lumpur seferlerini art ırma karar ı alm ıştır. 
 

TKFEN, Sabah gazetesinin haberine göre, Şirket'in inşaat alan ında faaliyet gösteren iştiraki TekfenOz'u Omurga Yap ı isimli ş irkete satabilir.  

  
ULKER, Şirket, her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının asgari %70 ’ini nakden kar pay ı olarak dağıtılacağını açıkladı. 
  
EKGYO, Şirket projelerinden Körfezkent Emlak Konutlar ı 3. Etap Konut, Sosyal Donat ı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi ihalesi 26

Şubat 2013 günü saat 14:30'da yapılacağı açıklanm ıştır. 
  
AEFES, Şirket %100'üne sahip olduğu iştiraki Efes Breweries International N.V., European Bank of Reconstruction and Development' ın CJSC

Moscow Efes Brewery ş irketindeki %8,76'l ık pay ını satın alm ıştır. Aynı zamanda, EBI ve EBRD, ilgili sat ın al ıma ilişkin EBI tarafından
yapılacak ödeme için kullanılmak üzere bir kredi anlaşmas ı imzalam ış lardır. 
  
KARSN, Şirket, Renault ile Dacia'n ın yeni hafif ticari araç modeli olan Dokker' ın üretimini ve türev araç geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere
fizibilite çal ışmalar ına baş lanmas ı  için Niyet Mektubu imzalamıştır. Buna göre  Heksagon Mühendislik ve Tasar ım A.Ş.'nin de yer alacağı
projede, fizibilite çal ışmalar ının 4 ayl ık bir süre içinde başarıyla tamamlanmas ı  durumunda; araç geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve
üretimine 2014 y ılı  içinde Şirket'in Bursa/Akçalar fabrikasında başlamak üzere, yıllık 20 bin adet araç üretimini içeren nihai anlaşman ın
imzalanmas ı planlanmaktad ır. 
  
ANHYT, Şirket 2012 Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.6 art ışla, toplam 367.968.373 TL prim üretmiştir.(2011

Ocak-Aralık: 348.436.144 TL) 

  
ANSGR, Şirket 2012 Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 art ışla, toplam 2.234.633.499 TL prim üretmiştir. (2011
Ocak-Aralık: 1.926.090.486 TL) 

  
LOGO, Dünya Gazetesinin haberine göre, Şirket İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, buradan gelecek destekle birlikte yurtd ışı satış ların
toplam ciro içindeki payını %10'a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Habere göre Şirket, 2012'yi 45 mn TL'nin üzerinde bir gelir ve 10 mn TL
net kârla kapatmayı hedefliyor. 

  
ISGYO, Şirket, portföyünde bulunan otellerle ilgili olarak gelebilecek sat ın alma tekliflerinin değerlendirilmesi ve görüşmelerin yap ılmas ı
hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmas ına kara vermiştir. 

  
GLYHO, Şirket,  Naturelgaz'ın toplam sermayesinin %25'ine denk gelen STFA Yat ırım Holding A.Ş.'nin hisselerinin Global Enerji'ye devir

işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış olup bu devrin sonucunda Grubun Naturelgaz'daki pay sahipliği oranı %80'e çıktığını açıklam ıştır. 
 

EGCYO, Şirket'in %43,57 oran ında sahibi olduğu Tolina Tar ım Hayvanc ılık G ıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin unvan ı  tür değiş ikliği sonucunda

Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. olarak değişmiştir. 
 
PIMAS, Şirket Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığım ız Enwin Window Systems B.V.'nin tasfiye iş lemlerini tamamlam ıştır. 
  
FFKRL, Şirket, tahsili gecikmiş alacaklar ı  içerisinde yer alan 537.601 TL tutar ındaki alacağının sat ışı  ile ilgili olarak LBT Varl ık Yönetim
A.Ş.'nin "Has ılat paylaşım ı" yöntemiyle satışı teklifinin kabulüne karar vermiştir. 

  
CELHA, Kozlu Taşkömürü  İşletme Müessesi Müdürlüğü'ne ait Yenikuyu Tesisinde 20/01/2001 günü halat kayması sonucu meydana gelen

kaza sonucu oluşan hasar ın tazmini hususunda Şirket aleyhine aç ılan dava sonucu, dava Şirket'in aleyhine sonuçlanarak, toplam
796.915,55 TL tazminat ın Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ödenmesine karar verilmiştir. 

  
KRSAN, Şirket'in aktifinde bulunan Trabzon-Yomra'da bulunan 34.230 m2 sanayi alan ındaki arsan ın tamam ı için mevcut sanayi alanından

çıkarılarak, Yerleş im,Turizm,Ticaret ve Konut alan ına dönüştürülmesi için Yomra Belediye Başkanlığı'na başvurulmuştur. 
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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." 

REKORLARA ALIŞTIK 

Geçen hafta % 5 yükselen IMKB, dünyanın en çok kazandıran borsas ı olurken, yarın ki

TCMB toplantıs ı önem kazandı. 
    IMKB'in borsalardaki global yükseliş hareketini "daha pozitif" yansıtarak tarihi rekorlarını
yenilediği bir haftay ı geride b ıraktık. IMKB geçen haftayı % 4.9 art ış la -bütün borsalar
aras ında en fazla artan borsa olarak- 85.000 seviyesinden kapatt ı. 
    Tüm büyük hisselerin tarihi zirvelerini yenilemesi ile IMKB 100 Endeksi en yüksek
85.600ü gördü. Benzer  şekilde ABD'de ve bir çok ülkede Endeksler 5 y ılın zirvesine

çıkarak “bir yıllık risksiz getiriyi 15 günde” sağladı. Ocak ayında IMKB 100'ün yükseliş i %
8.7'i bulup tarihi rekorlar ını daha da yukarı çekerken Arjantin % 11, Portekiz % 10, İsveç %
8, İspanya %6, Japonya % 5, ABD % 4 yükseldi. 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! 

     Bu haftanın gündeminde öne ç ıkanlar: Sal ı Almanya'da ZEW Endkesi, Japonya ve

Türkiye Merkez Bankaları Toplantıları (Japonya'da enflasyon hedeflemesine geçilmesi,
Türkiye'de faiz indirimi karar ı  izlenecektir.) ile Google mali sonuçlar ı, Çarşamba Apple

mali sonuçları, Cuma ise Türkiye'de İmalat Sanayi Kapasite Kullan ım oran ı gelecek. 

    Bugün ABD piyasalar ı   kapal ı   olacak. Bu sabah Asya piyasalar ında yar ınki BOJ

açıklamalar ı öncesinde Japon Yeninde yaşanan kar sat ış ları ön planda. Japonya Borsası
% 1.5 ekside, Çin artıda.  
   IMKB'de yeni hedef para giriş inin devam ı  ile hedef 5.1 centteki dolar bazl ı  tarihi zirve

(90.000) olabilir. Ancak tüm hisselerin tarihi zirvelerini görmesi ve al ıcı kademelerindeki

azalma yükseliş hareketini yavaşlatabilir. Düzeltme gelmesi halinde ise 84.000 ilk önemli
destek olacakt ır. 

 - Başkent Doğalgaz'ın özelleştirmesine 6 ş irket teklif verdi. Bu ş irketler; Eksim Yat ırım
Holding-GENPAMKS Marmara Kimya, Fernas İnşaat, Torunlar G ıda, Türkerler  İnşaat-
Gama Holding AŞ, Zorlu Holding ve Akfen Holding-STFA Yatırım Holding AŞ oldu. 

 - Fitch Ratings'in k ıdemli direktörü Paul Rawkins, Türkiye'nin parasal geniş lemelerden

olumlu etkileneceğini, k ısa vadede parasal geniş lemenin olumlu etkisiyle risk almak

isteyen yatırımc ılar için çekici bir ülke olacağını ifade etmiştir. 

 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Doğalgazda ocak ay ı  itibariyle herhangi

bir fiyat artışı düşünülmediğini ifade etti.   
 - IMF’nin Yunanistan Temsilcisi Poul Thomsen, Yunanistan ’ın borcunun “çok yüklü”
olduğunu, kurumun tahminlerine göre Avrupal ı komşularının Atina ’dan baz ı alacaklar ını
kesmemeleri ya da daha fazla yard ım göndermemeleri durumunda Yunanistan’ın borç
ödemelerinin sürdürülebilir olamayacağını   kaydetti. Thomsen bu durumda, Atina

hükümetinin 2015 ve 2016 yıllar ı aras ında 12 milyar dolardan fazla ek yard ıma ihtiyac ı
olabileceğini belirtti. 

 - İtalya Merkez Bankası, küresel ekonomideki zayıflık ve hayal kırıklığı yaratan yerel taleple

birlikte 2013 y ılı   GSYH beklentilerini %0,2 daralmadan %1 daralmaya düşürdüğünü
açıkladı. Ayrıca Banka, ülkede resesyonun beklenenden kötü olacağı uyarıs ında bulundu.

 - Financial Times gazetesinin haberine göre Euro Bölgesi maliye bakanlar ı   Güney
Kıbrıs'a yap ılacak yard ım ı,  bu ülkenin borçlar ının yönetilebilir seviyeye çekilmesinin
maliyeti konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle en az iki ay öteleyecek. 
 - Konuya yak ın kaynaklar ın Japonya bas ınına verdiği bilgiye göre BOJ, enflasyon %2'ye
gelene kadar ve ekonomi güçlenene kadar ucu aç ık tahvil ve diğer varl ık al ımlar ı
taahhüdü verebileceği belirtildi. Ayr ıca Banka rezervleri için ödedi ği faizi azaltmay ı
planl ıyor. 

 - İngiltere Başbakan ı   David Cameron, talep ettikleri imtiyazlar ı   elde edemedikleri

takdirde, AB'nin başarıs ız olmas ının ve İngiltere'in AB'den ayrılma tehlikesinin söz konusu
olduğunu ifade etmiştir. 

 - ABD'de tüm piyasaları 21 Ocak günü Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olacak.

New York Stock Exchange ve Nasdaq'da bugün işleme açılmayacak, spot hisse senedi

iş lemleri yap ılmayacak. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 85,004.87 0.17 

USD 1.7595 0.23 

EURO 2.3425 0.00 

€  / $  1.3318 -0.46 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0425 -0.09 

VOB-30 Kontrat ı 107.175 0.21 

Gösterge Faiz  5.97 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEPET 2.29 16.24 

METAL 0.82 13.89 

EGLYO 2.79 11.60 

IHMAD 6.04 9.82 

AVGYO 0.58 9.43 

Düşenler  Kapan ış  % 

AKGUV 14.05 -13.00 

ESEMS 3.15 -10.00 

SERVE 0.80 -6.98 

HALKS 2.06 -5.94 

BLCYT 3.21 -5.59 

Dünya Borsalar ı 20.01.2013 % 

DJIA 13,650 0.39 

NASDAQ 3,135 -0.04 

DAX 7,702 -0.43 

FTSE-100 6,154 0.36 

NIKKEI 225 10,913 2.86 

S&P 500 1,486 0.34 

Bovespa  61,956 -0.38 

GÜNÜN TAKVİMİ 

ABD Başkanl ık Teslim Töreni  
Türkiye EKK Toplant ısı 
09:00 Almanya ÜFE Ara.(Bek.0,0% Önc. -0,1%) 

18:00 AB AB Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  
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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." 

REKORLARA ALIŞTIK 

Geçen hafta % 5 yükselen IMKB, dünyanın en çok kazandıran borsas ı olurken, yarın ki

TCMB toplantıs ı önem kazandı. 
    IMKB'in borsalardaki global yükseliş hareketini "daha pozitif" yansıtarak tarihi rekorlarını
yenilediği bir haftay ı geride b ıraktık. IMKB geçen haftayı % 4.9 art ış la -bütün borsalar
aras ında en fazla artan borsa olarak- 85.000 seviyesinden kapatt ı. 
    Tüm büyük hisselerin tarihi zirvelerini yenilemesi ile IMKB 100 Endeksi en yüksek
85.600ü gördü. Benzer  şekilde ABD'de ve bir çok ülkede Endeksler 5 y ılın zirvesine

çıkarak “bir yıllık risksiz getiriyi 15 günde” sağladı. Ocak ayında IMKB 100'ün yükseliş i %
8.7'i bulup tarihi rekorlar ını daha da yukarı çekerken Arjantin % 11, Portekiz % 10, İsveç %
8, İspanya %6, Japonya % 5, ABD % 4 yükseldi. 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! 

     Bu haftanın gündeminde öne ç ıkanlar: Sal ı Almanya'da ZEW Endkesi, Japonya ve

Türkiye Merkez Bankaları Toplantıları (Japonya'da enflasyon hedeflemesine geçilmesi,
Türkiye'de faiz indirimi karar ı  izlenecektir.) ile Google mali sonuçlar ı, Çarşamba Apple

mali sonuçları, Cuma ise Türkiye'de İmalat Sanayi Kapasite Kullan ım oran ı gelecek. 

    Bugün ABD piyasalar ı   kapal ı   olacak. Bu sabah Asya piyasalar ında yar ınki BOJ

açıklamalar ı öncesinde Japon Yeninde yaşanan kar sat ış ları ön planda. Japonya Borsası
% 1.5 ekside, Çin artıda.  
   IMKB'de yeni hedef para giriş inin devam ı  ile hedef 5.1 centteki dolar bazl ı  tarihi zirve

(90.000) olabilir. Ancak tüm hisselerin tarihi zirvelerini görmesi ve al ıcı kademelerindeki

azalma yükseliş hareketini yavaşlatabilir. Düzeltme gelmesi halinde ise 84.000 ilk önemli
destek olacakt ır. 

 - Başkent Doğalgaz'ın özelleştirmesine 6 ş irket teklif verdi. Bu ş irketler; Eksim Yat ırım
Holding-GENPAMKS Marmara Kimya, Fernas İnşaat, Torunlar G ıda, Türkerler  İnşaat-
Gama Holding AŞ, Zorlu Holding ve Akfen Holding-STFA Yatırım Holding AŞ oldu. 

 - Fitch Ratings'in k ıdemli direktörü Paul Rawkins, Türkiye'nin parasal geniş lemelerden

olumlu etkileneceğini, k ısa vadede parasal geniş lemenin olumlu etkisiyle risk almak
isteyen yatırımc ılar için çekici bir ülke olacağını ifade etmiştir. 

 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Doğalgazda ocak ay ı  itibariyle herhangi

bir fiyat artışı düşünülmediğini ifade etti.   
 - IMF’nin Yunanistan Temsilcisi Poul Thomsen, Yunanistan ’ın borcunun “çok yüklü”
olduğunu, kurumun tahminlerine göre Avrupal ı komşularının Atina ’dan baz ı alacaklar ını
kesmemeleri ya da daha fazla yard ım göndermemeleri durumunda Yunanistan’ın borç
ödemelerinin sürdürülebilir olamayacağını   kaydetti. Thomsen bu durumda, Atina

hükümetinin 2015 ve 2016 yıllar ı aras ında 12 milyar dolardan fazla ek yard ıma ihtiyac ı
olabileceğini belirtti. 

 - İtalya Merkez Bankası, küresel ekonomideki zayıflık ve hayal kırıklığı yaratan yerel taleple

birlikte 2013 y ılı   GSYH beklentilerini %0,2 daralmadan %1 daralmaya düşürdüğünü
açıkladı. Ayrıca Banka, ülkede resesyonun beklenenden kötü olacağı uyarıs ında bulundu.

 - Financial Times gazetesinin haberine göre Euro Bölgesi maliye bakanlar ı   Güney
Kıbrıs'a yap ılacak yard ım ı,  bu ülkenin borçlar ının yönetilebilir seviyeye çekilmesinin
maliyeti konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle en az iki ay öteleyecek. 
 - Konuya yak ın kaynaklar ın Japonya bas ınına verdiği bilgiye göre BOJ, enflasyon %2'ye
gelene kadar ve ekonomi güçlenene kadar ucu aç ık tahvil ve diğer varl ık al ımlar ı
taahhüdü verebileceği belirtildi. Ayr ıca Banka rezervleri için ödedi ği faizi azaltmay ı
planl ıyor. 

 - İngiltere Başbakan ı   David Cameron, talep ettikleri imtiyazlar ı   elde edemedikleri

takdirde, AB'nin başarıs ız olmas ının ve İngiltere'in AB'den ayrılma tehlikesinin söz konusu
olduğunu ifade etmiştir. 

 - ABD'de tüm piyasaları 21 Ocak günü Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olacak.

New York Stock Exchange ve Nasdaq'da bugün işleme açılmayacak, spot hisse senedi

iş lemleri yap ılmayacak. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 85,004.87 0.17 

USD 1.7595 0.23 

EURO 2.3425 0.00 

€  / $  1.3318 -0.46 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0425 -0.09 

VOB-30 Kontrat ı 107.175 0.21 

Gösterge Faiz  5.97 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEPET 2.29 16.24 

METAL 0.82 13.89 

EGLYO 2.79 11.60 

IHMAD 6.04 9.82 

AVGYO 0.58 9.43 

Düşenler  Kapan ış  % 

AKGUV 14.05 -13.00 

ESEMS 3.15 -10.00 

SERVE 0.80 -6.98 

HALKS 2.06 -5.94 

BLCYT 3.21 -5.59 

Dünya Borsalar ı 20.01.2013 % 

DJIA 13,650 0.39 

NASDAQ 3,135 -0.04 

DAX 7,702 -0.43 

FTSE-100 6,154 0.36 

NIKKEI 225 10,913 2.86 

S&P 500 1,486 0.34 

Bovespa  61,956 -0.38 

GÜNÜN TAKVİMİ 

ABD Başkanl ık Teslim Töreni  
Türkiye EKK Toplant ısı 
09:00 Almanya ÜFE Ara.(Bek.0,0% Önc. -0,1%) 

18:00 AB AB Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  
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