
TUPRS, Tüpraş 'ın 2017 y ılında, 18 milyon ton olan ülke talebinin 11 milyon tonunu kar şı lıyor olacağını   söyledi.Dünya Gazetesine
açıklamalarda bulunan Memioğlu, "Halen 15 milyon ton civar ındaki motorin tüketiminin yaklaşık 10 milyon tonu ithalatla karşı lanıyor.

Ekonomik büyüme ve motorin tüketim art ışı dikkate al ındığında, Star rafinerisinin devreye gireceği 2017 y ılında tüketimin 3 milyon ton daha
artarak 18 milyon tona ulaşmas ı, yani toplam motorin açığının 13 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Bu açığı ülkemizin üretim kapasitesiyle
karşılayabilmek mümkün değil."dedi. 

  
AKBNK, Banka, yurtdışında yapacağı toplam 1 milyar ABD Dolar ı veya muadili yabanc ı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihrac ı kararı
kapsam ında; Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Citi  ve HSBC, bir dizi yatırımc ı toplantıs ı yapılmas ı ve yurtdışına TL

cinsinden bir tahvil ihrac ı düzenlenmesi için yetkilendirilmiştir. 

  
HALKB, Banka, yurtdışına toplamda 2 milyar ABD Dolar ı veya muadili yabanc ı para cinsinden, farkl ı vadelerde bir veya birden fazla tahvil veya

benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Commerzbank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'ı
yatırımc ı toplantıları için yetkilendirmiştir. Banka, tahviller için Moody's ve Fitch'den al ınacak derecelendirme notlar ının sıras ıyla Baa2 ve BBB-
olmas ını beklemektedir.  

  
YKBNK, Banka, 2.4 milyar TL'ye kadar çeş itli vadelerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinin al ındığını
açıklam ıştır. 
  
THYAO, Şirket, Hava-İ ş   sendikas ı   ile yapt ığı Toplu İş  Görüşmeleri çerçevesinde anlaşmaya var ılamad ığını   bundan sonraki süreçte
görüşmelerin arabulucu ile devam edeceğini belirtmiştir. 

  
AKGRT, Şirket, Ocak-Aralık 2012 döneminde bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %15 art ışla 1.31 mlr TL toplam prim üret imi
gerçekleştirmiştir. (Ocak-Aralık 2011: 1.14 mlr TL). 

  
SISE, Şirket, bağlı ortaklıklarından Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 y ılında yurt içi ve yurt dışında halka arz ına yönelik olarak
gerekli haz ırlıkların yap ılmas ı  hususunda Genel Müdürlüğün yetkili k ılınmas ına karar vermiştir. Ayrıca Şirket, 2013 y ılında ş irketimizin
yurtdışında yabancı para cinsinden tahvil ihrac ına yönelik gerekli hazırlıkların yapılmas ı hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
ARCLK, Şirket,yıl içerisinde, yurtdışında sat ılmak üzere toplamda 1 milyar ABD Dolar ı veya muadili yabanc ı  para tutar ına  kadar  tahvil, 
finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına ilişkin çal ışmalara baş lamas ı için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine
karar vermiştir. 

  
INDES, Index Bilgisayar, 2015 için belirlediği 2 milyar dolarl ık ciro hedefini tutturabilmek için emin ad ımlarla yoluna devam ediyor. Dünya
Gazetesine açıklamalarda bulunan ş irketin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Erol Bilecik, 2013 yılının sektör için değil ancak kendileri için
2012'den farkl ı bir y ıl olacağını  tahmin ediyor. Bilecik, "Ekonomi yönetimi, 2013 yılında Türkiye'nin yıllık büyümesinin yüzde 4 civar ında,

enflasyonun ise yüzde 5 veya alt ında olacağını tahmin ediyor. Doğal olarak çok yüksek vitesli bir oyun oynanmayacak gibi görünüyor. Bunda,
2012'deki soru işaretleri bir miktar dağılm ış olmas ının, tabletlerin biraz daha ön plana çıkm ış olmas ının ve Windows 8'in kendi içinde olgun
satın alma kimliğine ulaşm ış olmas ının etkili olacağı kanaatindeyim." dedi. Apple distribütörlüğünün 2013 içerisinde kendilerine önemli bir
avantaj sunacağını   söyleyen Bilecik, buna ek olarak Adobe ürünlerinin de performanslar ını   olumlu yönde etkileyeceğini belirterek,

"Tüketicinin her iki ürün grubuna da olumlu baktığını düşünürsek, bu yılın Index için daha olumlu geçeceğini öngörüyoruz." dedi.  
  
MANGO, Şirket, ihracatta özellikle Rusya'da yaşanan zorluklar ve düşük verimlilik nedeniyle paketleme tesislerinde istenilen kapasiteye bir
türlü ulaşamam ış olduğundan Adana'da bulunan 50.000 Ton/y ıl kapasiteli Narenciye Paketleme Tesisi ile İstanbul'da bulunan 3,5 ton

kapasiteli tesisi sat ışa çıkarm ış olup bu tesislerin sat ışından 15-20 milyon TL aras ı gelir beklenmektedir.  

 
ATAC, Şirket, Libya Arap Halk Cumhuriyetinde iç savaş dolayıs ıyla, 2 y ıldır beklemede olan  yapım projesi ile ilgili çal ışmalar yeniden

baş lam ıştır. Projenin konusu, Hrawa ve Wadi Al Ahmar bölgelerindeki çiftliklere, yapay Nehir suyundan su sağlama iş inin projelendirme ve

yapım ı iş i olup projenin bedeli 49.773.801 Dinar'd ır. 
  
DNZYO, Şirket, ç ıkarılm ış 14.985.000 TL sermayesini, Deniz Yat. Men. K ıy. A.Ş'ne tahsisli olarak 35.015.000 TL art ırarak 50 mn TL'ye

yükseltme kararı alm ıştır. Ayrıca Şirket GYO dönüşüm başvurusunu SPK'ya yapm ıştır. 
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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." 

BORSALARIN REKOR YÜRÜYÜŞÜ 

Global likidite bolluğunda Almanya, ABD borsalar ı ile beraber Türkiye borsası da tarihi
zirvesine doğru hergün biraz daha yol alıyor. Bugün Asya hafif ekside. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.81 art ış la 86.341 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.681, en yüksek 86.497 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 694 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 4.87 cent seviyesinde bulunuyor. Tarihi

rekor seviye 5.1 cente (90.000) mesafe azal ırken banka hisseleri endeksi sürüklemeye
devam ediyor. Örneğin 15 Ocak'ta tarihi zirvesi 6.60' ı gören ISCTR, bu seviyeyi geçtikten
sonra yükseliş ini h ızlandırdı ve 12 seansta % 13 yükselerek aynı dönemde % 5 yükselen
IMKB'ye katkıs ı en çok olan hisse oldu. Aynı dönemde VAKBN ve AKBNK % 10 ile diğer

katkıs ı yüksek bankalar oldu.    
   Dün Avrupa borsalar ı   karışık seyir izledi. Almanya % 0.2, İngiltere % 0.3 artarken,

Fransa % 0.4 düştü. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 16.4 trilyonluk borç tavan ını   19
Mayıs'a kadar ertelemesi ve teknoloji hisselerinin, beklenenden iyi kazanç açıklamalar ı
üzerine ralli yapmasıyla New York Borsas ı yükseldi. Dow Jones % 0.5 artarak 13.780'e
çıkarken, S&P 500 % 0.2 artarak 1.495'e çıktı. Apple'in bilançosunun beklentilerin alt ında

kalmas ı nedeniyle bu sabah Futurelar biraz gevşek. 

   Bu sabah Asya'da Japonya hariç sat ıcılı bir seyir gözleniyor. Japonya'da Abe'nin para
birimi yeni aşağı  çekme hamlelerinden ötürü di ğer asya ülkelerinin bu y ılki ihracat

büyümesi s ınırlı olabilir. Bugün veri gündeminde PMI verileri öne çıkmakta. 

 -95 oktan benzine 8 kuruş  zam yap ıldı. Zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin

litresinin İstanbul ve İzmir'de 4.73 ile 4.74 liraya yükselmesi bekleniyor.  
 -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Yıldırım, İstanbul'a yap ılacak üçüncü
havaliman ı   ihalesinin 3 May ıs 2013 tarihinde saat 10.00'da gerçekle ştirileceğini; 
havaalan ı  için seçilen araziye ilişkin haritalar ve altyap ı projelerinin tamamland ığını ve

zemin etüdüne yönelik raporun da çıkma aşmas ında olduğunu kaydetti. 

 -IMF Küresel ekonomi için büyüme tahminini a şağı  çekti. IMF Euro bölgesindeki
durgunluğun dünya ekonomisini bask ı altında b ıraktığını  belirterek 2013 için büyüme
tahminini %3.6'dan %3.5'e indirdi. Küresel büyümenin işsizliği azaltacak kadar güçlü
olmayacağını  belirten IMF, dünya ekonomisi için aşağı  yönlü risklerin devam etti ğini

belirtti.  

 -Başbakan Yrd. Ali Babacan, Türkiye için en büyük riskin d ış   dalgalanmalardan

kaynaklanabileceğini, son zamanlarda dikkatle takip ettikleri ülkenin Japonya olduğunu

ve TCMB'nin son dönemde uygulad ığı politikalar ın  s ıcak para konusunda kontrolü
sağladığını ifade etmiştir. 

 -İngiltere Başbakan ı David Cameron, 2015'te yap ılacak seçimleri kazanmas ı halinde

ülkesinin AB üyeliği ile ilgili olarak referanduma gitme sözü verdi.  
 -ABD'de Temsilciler Meclisi, borçlanma tavan ını   19 May ıs tar ihine kadar ask ıya

alınmas ını öngören yasa tasarıs ını 144'e karşı 285 oy ile kabul etti. 

 -İspanya Merkez Bankas ı'nın açıkladığı son ayl ık raporundaki tahminlere göre  İspanya'da

GSYİH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre %0.6 daraldı.   
 -Areva of France ve Mitsubishi Heavy of Japan Sinop ’ta kurulacak ve yaklaşık 5000 MWe

kurulu kapasiteye sahip olmas ı beklenen olan nükleer santrale birlikte teklif verecek.  
 -Çin'de, PMI Ocak ayında öncü verilerle 2 y ılın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak ayında

PMI, 51.9 puan oldu. Bu seviye en son Ocak 2011'de görülmüştü. PMI, Aralık ayında 51.5

puan  

seviyesindeydi. 

-Moody's, Mıs ır'da 5 bankan ın kredi notlarını olas ı bir indirim için izlemeye aldı. 
 -2012 yılında global doğrudan yabanc ı yatırımlar yüzde 18 düşüş göstererek 1.3 trilyon
Dolar oldu.  2012'de yaşanan bu dü şüş   i le doğrudan yabanc ı   yatırımlar ı   2009 y ılı
seviyesine geriledi. 2012 y ılında Türkiye'ye doğrudan yabanc ı yatırımlar ı da yüzde 22.1
düşüş le 2011 y ılındaki 15.9 milyar Dolar'dan 12.4 milyar Dolar seviyesine indi. 2010

yılında doğrudan yatırımlar 9.0 milyar Dolar seviyesindeydi. 

 -BP, Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu

Doğal Gaz Boru Hatt ından (TANAP) hisse alarak ortak oldu. Anlaşma gereği TANAP'dan

yüzde 12'lik hisse al ım ı konusunda çerçeve protokolünün imzalandığını ifade etti.BP ile

ilgili son gelişmeye kadar TANAP' ın  yüzde 80'i SOCAR' ın, geriye kalan yüzde 20'lik
bölümü ise Türkiye'den BOTAŞ ile TPAO'nun ortaklığında idi. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,340.97 0.81 

USD 1.7720 0.08 

EURO 2.3535 0.02 

€  / $  1.3318 -0.06 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0554 0.25 

VOB-30 Kontrat ı 108.550 0.56 

Gösterge Faiz  5.86 0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LKMNH 3.69 15.31 

METAL 1.04 14.29 

BRKSN 4.18 13.59 

RANLO 0.54 10.20 

ISKUR 11,100.00 9.90 

Düşenler  Kapan ış  % 

SERVE 0.74 -5.13 

OZKGY 2.00 -4.76 

AKMGY 23.70 -4.05 

UZERB 2.42 -3.59 

AYCES 7.78 -3.47 

Dünya Borsalar ı 23.01.2013 % 

DJIA 13,779 0.49 

NASDAQ 3,154 0.33 

DAX 7,708 0.15 

FTSE-100 6,198 0.30 

NIKKEI 225 10,487 -2.08 

S&P 500 1,495 0.15 

Bovespa  61,966 0.44 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi Oca.Öncü (Bek.44,9 Önc.44,6)
10:00 Fransa PMI Hizmet Oca.Öncü (Bek.45,5 Önc.45,2)
10:30 Almanya PMI Sanayi Oca.Geç. (Bek.46,8 Önc.46)
10:30 Almanya PMI Hizmet Oca.Geç. (Bek.52 Önc.52)  
11:00 AB Cari Aç ık Kas. (Önc.3.9Mlr €) 

11:00 AB PMI Sanayi Oca.Geç. (Bek.46,6 Önc.46,19  

11:00 AB PMI Hizmet Oca.Geç. (Bek.48 Önc.47,8)  
11:00 İtalya Per. Sat. Kas. (Bek.-0,1% Önc. -1,0%) 

15:30 ABD Haf. İşs. Başv.(Bek.360Bin Önc.335Bin)  
17:00 ABD Öncü göstergeler Ara. (Bek.0,3% Önc. -0,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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Gazetesine açıklamalarda bulunan ş irketin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Erol Bilecik, 2013 yılının sektör için değil ancak kendileri için
2012'den farkl ı bir y ıl olacağını  tahmin ediyor. Bilecik, "Ekonomi yönetimi, 2013 yılında Türkiye'nin yıllık büyümesinin yüzde 4 civar ında,

enflasyonun ise yüzde 5 veya alt ında olacağını tahmin ediyor. Doğal olarak çok yüksek vitesli bir oyun oynanmayacak gibi görünüyor. Bunda,
2012'deki soru işaretleri bir miktar dağılm ış olmas ının, tabletlerin biraz daha ön plana çıkm ış olmas ının ve Windows 8'in kendi içinde olgun
satın alma kimliğine ulaşm ış olmas ının etkili olacağı kanaatindeyim." dedi. Apple distribütörlüğünün 2013 içerisinde kendilerine önemli bir
avantaj sunacağını   söyleyen Bilecik, buna ek olarak Adobe ürünlerinin de performanslar ını   olumlu yönde etkileyeceğini belirterek,

"Tüketicinin her iki ürün grubuna da olumlu baktığını düşünürsek, bu yılın Index için daha olumlu geçeceğini öngörüyoruz." dedi.  
  
MANGO, Şirket, ihracatta özellikle Rusya'da yaşanan zorluklar ve düşük verimlilik nedeniyle paketleme tesislerinde istenilen kapasiteye bir
türlü ulaşamam ış olduğundan Adana'da bulunan 50.000 Ton/y ıl kapasiteli Narenciye Paketleme Tesisi ile İstanbul'da bulunan 3,5 ton

kapasiteli tesisi sat ışa çıkarm ış olup bu tesislerin sat ışından 15-20 milyon TL aras ı gelir beklenmektedir.  

 
ATAC, Şirket, Libya Arap Halk Cumhuriyetinde iç savaş dolayıs ıyla, 2 y ıldır beklemede olan  yapım projesi ile ilgili çal ışmalar yeniden

baş lam ıştır. Projenin konusu, Hrawa ve Wadi Al Ahmar bölgelerindeki çiftliklere, yapay Nehir suyundan su sağlama iş inin projelendirme ve
yapım ı iş i olup projenin bedeli 49.773.801 Dinar'd ır. 
  
DNZYO, Şirket, ç ıkarılm ış 14.985.000 TL sermayesini, Deniz Yat. Men. K ıy. A.Ş'ne tahsisli olarak 35.015.000 TL art ırarak 50 mn TL'ye

yükseltme kararı alm ıştır. Ayrıca Şirket GYO dönüşüm başvurusunu SPK'ya yapm ıştır. 
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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." 

BORSALARIN REKOR YÜRÜYÜŞÜ 

Global likidite bolluğunda Almanya, ABD borsalar ı ile beraber Türkiye borsası da tarihi
zirvesine doğru hergün biraz daha yol alıyor. Bugün Asya hafif ekside. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.81 art ış la 86.341 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.681, en yüksek 86.497 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 694 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 4.87 cent seviyesinde bulunuyor. Tarihi

rekor seviye 5.1 cente (90.000) mesafe azal ırken banka hisseleri endeksi sürüklemeye
devam ediyor. Örneğin 15 Ocak'ta tarihi zirvesi 6.60' ı gören ISCTR, bu seviyeyi geçtikten
sonra yükseliş ini h ızlandırdı ve 12 seansta % 13 yükselerek aynı dönemde % 5 yükselen
IMKB'ye katkıs ı en çok olan hisse oldu. Aynı dönemde VAKBN ve AKBNK % 10 ile diğer

katkıs ı yüksek bankalar oldu.    
   Dün Avrupa borsalar ı   karışık seyir izledi. Almanya % 0.2, İngiltere % 0.3 artarken,

Fransa % 0.4 düştü. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 16.4 trilyonluk borç tavan ını   19
Mayıs'a kadar ertelemesi ve teknoloji hisselerinin, beklenenden iyi kazanç açıklamalar ı
üzerine ralli yapmasıyla New York Borsas ı yükseldi. Dow Jones % 0.5 artarak 13.780'e
çıkarken, S&P 500 % 0.2 artarak 1.495'e çıktı. Apple'in bilançosunun beklentilerin alt ında

kalmas ı nedeniyle bu sabah Futurelar biraz gevşek. 

   Bu sabah Asya'da Japonya hariç sat ıcılı bir seyir gözleniyor. Japonya'da Abe'nin para
birimi yeni aşağı  çekme hamlelerinden ötürü di ğer asya ülkelerinin bu y ılki ihracat

büyümesi s ınırlı olabilir. Bugün veri gündeminde PMI verileri öne çıkmakta. 

 -95 oktan benzine 8 kuruş  zam yap ıldı. Zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin

litresinin İstanbul ve İzmir'de 4.73 ile 4.74 liraya yükselmesi bekleniyor.  
 -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Yıldırım, İstanbul'a yap ılacak üçüncü
havaliman ı   ihalesinin 3 May ıs 2013 tarihinde saat 10.00'da gerçekle ştirileceğini; 
havaalan ı  için seçilen araziye ilişkin haritalar ve altyap ı projelerinin tamamland ığını ve

zemin etüdüne yönelik raporun da çıkma aşmas ında olduğunu kaydetti. 

 -IMF Küresel ekonomi için büyüme tahminini a şağı  çekti. IMF Euro bölgesindeki
durgunluğun dünya ekonomisini bask ı altında b ıraktığını  belirterek 2013 için büyüme
tahminini %3.6'dan %3.5'e indirdi. Küresel büyümenin işsizliği azaltacak kadar güçlü
olmayacağını  belirten IMF, dünya ekonomisi için aşağı  yönlü risklerin devam etti ğini
belirtti.  

 -Başbakan Yrd. Ali Babacan, Türkiye için en büyük riskin d ış   dalgalanmalardan
kaynaklanabileceğini, son zamanlarda dikkatle takip ettikleri ülkenin Japonya olduğunu

ve TCMB'nin son dönemde uygulad ığı politikalar ın  s ıcak para konusunda kontrolü
sağladığını ifade etmiştir. 

 -İngiltere Başbakan ı David Cameron, 2015'te yap ılacak seçimleri kazanmas ı halinde

ülkesinin AB üyeliği ile ilgili olarak referanduma gitme sözü verdi.  
 -ABD'de Temsilciler Meclisi, borçlanma tavan ını   19 May ıs tar ihine kadar ask ıya
alınmas ını öngören yasa tasarıs ını 144'e karşı 285 oy ile kabul etti. 

 -İspanya Merkez Bankas ı'nın açıkladığı son ayl ık raporundaki tahminlere göre  İspanya'da
GSYİH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre %0.6 daraldı.   
 -Areva of France ve Mitsubishi Heavy of Japan Sinop ’ta kurulacak ve yaklaşık 5000 MWe

kurulu kapasiteye sahip olmas ı beklenen olan nükleer santrale birlikte teklif verecek.  
 -Çin'de, PMI Ocak ayında öncü verilerle 2 y ılın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak ayında

PMI, 51.9 puan oldu. Bu seviye en son Ocak 2011'de görülmüştü. PMI, Aralık ayında 51.5

puan  

seviyesindeydi. 

-Moody's, Mıs ır'da 5 bankan ın kredi notlarını olas ı bir indirim için izlemeye aldı. 
 -2012 yılında global doğrudan yabanc ı yatırımlar yüzde 18 düşüş göstererek 1.3 trilyon
Dolar oldu.  2012'de yaşanan bu dü şüş   i le doğrudan yabanc ı   yatırımlar ı   2009 y ılı
seviyesine geriledi. 2012 y ılında Türkiye'ye doğrudan yabanc ı yatırımlar ı da yüzde 22.1
düşüş le 2011 y ılındaki 15.9 milyar Dolar'dan 12.4 milyar Dolar seviyesine indi. 2010

yılında doğrudan yatırımlar 9.0 milyar Dolar seviyesindeydi. 

 -BP, Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu

Doğal Gaz Boru Hatt ından (TANAP) hisse alarak ortak oldu. Anlaşma gereği TANAP'dan

yüzde 12'lik hisse al ım ı konusunda çerçeve protokolünün imzalandığını ifade etti.BP ile

ilgili son gelişmeye kadar TANAP' ın  yüzde 80'i SOCAR' ın, geriye kalan yüzde 20'lik
bölümü ise Türkiye'den BOTAŞ ile TPAO'nun ortaklığında idi. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,340.97 0.81 

USD 1.7720 0.08 

EURO 2.3535 0.02 

€  / $  1.3318 -0.06 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0554 0.25 

VOB-30 Kontrat ı 108.550 0.56 

Gösterge Faiz  5.86 0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LKMNH 3.69 15.31 

METAL 1.04 14.29 

BRKSN 4.18 13.59 

RANLO 0.54 10.20 

ISKUR 11,100.00 9.90 

Düşenler  Kapan ış  % 

SERVE 0.74 -5.13 

OZKGY 2.00 -4.76 

AKMGY 23.70 -4.05 

UZERB 2.42 -3.59 

AYCES 7.78 -3.47 

Dünya Borsalar ı 23.01.2013 % 

DJIA 13,779 0.49 

NASDAQ 3,154 0.33 

DAX 7,708 0.15 

FTSE-100 6,198 0.30 

NIKKEI 225 10,487 -2.08 

S&P 500 1,495 0.15 

Bovespa  61,966 0.44 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi Oca.Öncü (Bek.44,9 Önc.44,6)
10:00 Fransa PMI Hizmet Oca.Öncü (Bek.45,5 Önc.45,2)
10:30 Almanya PMI Sanayi Oca.Geç. (Bek.46,8 Önc.46)
10:30 Almanya PMI Hizmet Oca.Geç. (Bek.52 Önc.52)  
11:00 AB Cari Aç ık Kas. (Önc.3.9Mlr €) 

11:00 AB PMI Sanayi Oca.Geç. (Bek.46,6 Önc.46,19  

11:00 AB PMI Hizmet Oca.Geç. (Bek.48 Önc.47,8)  
11:00 İtalya Per. Sat. Kas. (Bek.-0,1% Önc. -1,0%) 

15:30 ABD Haf. İşs. Başv.(Bek.360Bin Önc.335Bin)  
17:00 ABD Öncü göstergeler Ara. (Bek.0,3% Önc. -0,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

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

