
YKBNK, Banka, tahsisli olarak 140 gün vadeli 80 mn TL nominal değerli banka bonolar ının satışını tamamlad ığını açıklam ıştır. 
  
PETKM, EPDK'n ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi, baş lang ıç tarihi 10 Ocak 2013, bitiş
tarihi ise 10 Ocak 2018 olan akaryak ıt dağıtıcı lisans ı aldı. 
 

THYAO, Şirket Yönetim Kurulu ve  İcra Komitesi Başkanı Hamdi Topçu, Reuters haber ajans ına yapt ığı açıklamada, ilk çeyrekte büyük
ihtimalle 100 adet dar gövdeli uçak sipariş edeceklerini söyledi.  
 
EKGYO, Şirket'in Sultanbeyli Konut ile Altyap ı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları İş i ihalesi yap ılm ış olup, ihaleye kat ılan 12 Şirket aras ından en

iyi teklifi 54.9 milyon TL ile Balpa İnşaat vermiştir. 

 

ZOREN, Şirket Genel Müdürü Sinan Ak, Pakistan'da yaşanan olaylar ın Türkiye'yi ve Şirket'in bölgedeki yat ırımlar ını   olumsuz yönde
etkileyeceğini düşünmediklerini söyledi. Ayr ıca Sinan Ak, Pakistan-Jhimpir bölgesinde bulunan toplam 56,4 megavat kurulu güce sahip
olacak santralin 6 megavatl ık ilk fazını 2011 yılında tamamlayarak üretime ald ıklarını, 50,4 megavatl ık ikinci faz ının çalışmalar ın sürdüğünü,
kurulu gücü 300 megavata yükseltme imkanı olduğunu ve bunu önümüzdeki dönemde değerlendireceklerini ifade etmiştir. 

  
ISFIN, Şirket, MASAK tarafından kendisine verilen 3.996.280 TL idari para cezası hususunda mahkemeye yap ılan itiraz reddedilmiştir. 

  
ANELE, Şirket, Yeni Doha Uluslararas ı Havaliman ı'nda altyüklenici s ıfatıyla yapılacak muhtelif elektrik işleri için ana yüklenici Six Construct-
Midmac JV ile imzalad ığı niyet mektubuna ilave iş ler eklenerek, 31.408.571 QAR (yaklaşık 8,63 mn ABD Doları) bir sözleşme imzalam 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." 

KOLAY PARA 

"Hiç düşmeyen borsa" görmeyen yatırımc ılar için IMKB tarihi günler yaşatıyor. Yılbaşından

beri % 11 yükselen borsa dün de olumlu kapandı. Bugün de süreç devam edecek gibi.  
     IMKB 100 endeksi, dünü % 0.11 art ış la, 86.438 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.783, en yüksek 86.787 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 97 puan

üzerine ç ıktı.  Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 4.88 cente yükseldi. Günün y ıldızları
AKBNK, THY ve EKGYO oldu. Henüz ciddi bir sat ış yiyen ve tarihi zirvesinden uzaklaşan
bir hisse bulunmuyor. K ısa sat ışlar çabuk bir şekilde karşı land ığından IMKB ve hisseler

kısa vadeli ortalamalar ının üzerinde kalmaya devam ediyor.  Bu durumda IMKB'nin
90.000 (5.1 cent ) hedefine doğru yükselişi sürüyor diyebiliriz. 
    Dün Euro Bölgesi ’nden ocak ay ı PMI 45,5 beklenirken 47,5 geldi. PMI'ın Almanya'da da
ocak ay ında 48,8 ile 11 ay ın zirvesine çıkmas ı Euro lehine havan ın oluşmas ına neden

oldu. Parite 1.3380 civar ına çıkarken borsalardan Almanya % 0.5, Fransa % 0.7, İngiltere

% 1.1 yükseldi. ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları sayıs ının beklenmedik bir

şekilde düşerek son 5 y ılın en düşük seviyesine gerilemesi, piyasalara ayr ı bir moral
etkisi yapt ı. Dow Jones % 0.33 yükselirken S&P500 ayn ı seviyeden kapand ı. Böylece
ABD'de tarihi zirveye doğru yavaş   ve kesintisiz yükseli ş i  devam etti. Dow'un tarihi

zirvesine sadece % 2,5 kaldı. 
    Bu sabah asya'da al ıcılı bir seyir gözleniyor. Bugünün gündeminde 11:00'de Almanya,
ocak ayı IFO güven endeksi, 11:30'da İngiltere, 4. Çeyrek büyüme verisi, 14:30'da Türkiye,
kapasite kullan ım oran ı ve 17:00'de  ABD, aralık ayı yeni konut satış ları açıklanacak. 

    - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin sat ış  ihalesi bugün saat 16:00'da Ankara'da
gerçekleştirilecek. Ö İB'nin, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'deki %100 oran ındaki

hissesinin aç ık art ırma yoluyla yap ılacak sat ış  ihalesine teklif sahipleri; Eksim Yat ırım
Holding-GENPA-MKS Marmara Entegre Kimya San. Ortak Giriş im Grubu, Fernas İnşaat,

Torunlar G ıda, Türkerler  İnşaat-Gama Holding Ortak Giriş im Grubu, Zorlu Holding ve

Akfen Holding-STFA Yat. Holding Ortak Giriş im Grubu katılacak. 

   - TCMB Başkanı Erdem Başçı,  kredi büyümesinde referans oran ın %15 olduğunu,

bunun üzerinde bir büyüme olursa tedbir alacaklar ını açıkladı. Başkan Başçı, reel efektif

döviz kuru endeksinin Ocak ’ta 120 e ş iğini geçmi ş   olabileceğini ve son ölçülü faiz
indiriminin ise buna karşı lık olduğunu ifade etti. Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan ise

ekonomik büyümede %4 olan hedefi şu anda yükseltmeyi düşünmediklerini bildirdi.  
    - Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde konuşan IMF Başkanı
Christine Lagarde Avrupa ekonomisinin önünde aşı lmas ı gereken engeller olduğunu

ancak 18 aylık süreçte yapılan işlere göre Avrupa'nın geleceği hakkında iyimser olduğunu
belirtti. Ayrıca Lagarde, yap ılmas ı gereken iş lerin yanında Euro Bölgesi'nin daha derin bir
bankac ılık ve mali birliği sağlamas ı gerektiğini dile getirmiştir. 

    - IIF Başkanı   Charles Dallara, küresel ekonominin kademeli olarak toparlanmaya
baş ladığını ve gelişen ülkelere fon akım ından en önemli payı Asya ülkelerinin alacağını
ve Türkiye'nin kredi notunun artmasının sürpriz olmayacağını   ifade etti. Dallara, fon

akımlar ına göre diğer ülkelere oranla daha dayanıklı olduğunu, cari açık kontrol alt ında

tutulursa Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyledi.  
  - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Japonya hükümetinin parasal genişleme çağrıları
ve Avrupa Merkez Bankas ı'nın Euro Bölgesi'ndeki borç krizini kontrol alt ına almak için
sağladı ğ ı   nakit enjeksiyonlar ının küresel  ekonomik  topar lanma kar şıs ında r isk
oluşturduğunu söyledi.  
  - Japonya Ekonomi Bakan ı Yardımc ıs ı Yasutoshi Nishimura, Yen'in dolar karşıs ında

100 seviyesinin alt ına gerilemesinin sorun teşkil etmeyeceğin, 10-120 yen düzeylerinin
ithalat maliyetlerini yükselteceğini ifade etti. 

    - Zaman Gazetesinin haberine göre, EPDK Başkanı Hasan Köktaş  Enerji tüketim
artışına bağlı olarak finansman ihtiyac ının giderek artt ığını bu nedenle hem elektrik hem

doğalgaz tarafında iletim sistemlerinin halka arz edilerek yeni finansman kaynaklar ı
bulmak gerektiğini söylemiştir. 

  - ABD'de Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu, spekületif olarak adland ırılan
aktivitelerde kullan ılan türevler ve di ğer finansal ürünlerin vergilendirilmesini önerdi.
Önerilen sistem, bu finansal ürünlerin y ıl sonunda piyasa fiyat ından değerlenmesini

gerektiriyor.  
   - Çin Devlet Döviz  İdaresi verilerine göre Eylül -Aralık ay ında Çin bankalar ı yabancı
müşterilerinden net 86.9 milyar Dolar sat ın ald ı. Bu, y ılın tamam ında al ınan miktar ın
yüzde 79'unu oluşturdu. 

  - IMF Başkanı Christine Lagarde ile Davos'ta biraraya gelen M ıs ır Başbakan ı Hisam

Kandil, IMF heyetinin 4.8 milyar Dolar kredi konusunda görüşmeleri sürdürmek için 2
hafta içinde Kahire'ye geri döneceğini söyledi.  
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  
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SILVR 1.05 10.53 
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INDES 4.62 7.44 

Düşenler  Kapan ış  % 
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VKBYO 1.16 -5.69 
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BRKSN 4.00 -4.31 

DOBUR 3.13 -3.99 

Dünya Borsalar ı 24.01.2013 % 

DJIA 13,825 0.33 

NASDAQ 3,130 -0.74 

DAX 7,748 0.53 

FTSE-100 6,265 1.09 

NIKKEI 225 10,621 1.28 

S&P 500 1,495 0.00 

Bovespa  61,170 -1.29 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:30 Japonya TÜFE Ara. (Bek. -0,2% Önc. -0,2%) 

1 1 : 0 0  A l m a n y a  I F O  İ ş   Or.  End.  Oca.  (Bek .103

Önc.102,4)  
11 :30  İngiltere GSYH -Çeyrek 4Ç Öncü (Bek. -0,1%

Önc.0,9%)  
1 1 : 3 0  İngi l tere GSYH -Yıll ık   4Ç  Öncü   (Bek . 0 , 2%
Önc.0,0%)  
11:30 Almanya 3 mlr Euro Hazine Bonosu ihalesi  

14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Oca. (Önc.97,9)  
14:30 Türkiye KKO Oca. (Önc.73,6%)  
1 7 : 0 0  A B D  Y e n i  K o n u t  S a t ışlar ı   Ara. (Bek.2,1%

Önc.4,4%)  
Yunanistan Bütçe Aç ığı Kas. (Önc.648Mn €) 

Dinamik Portföy Önerileri  
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belirtti. Ayrıca Lagarde, yap ılmas ı gereken iş lerin yanında Euro Bölgesi'nin daha derin bir
bankac ılık ve mali birliği sağlamas ı gerektiğini dile getirmiştir. 

    - IIF Başkanı   Charles Dallara, küresel ekonominin kademeli olarak toparlanmaya
baş ladığını ve gelişen ülkelere fon akım ından en önemli payı Asya ülkelerinin alacağını
ve Türkiye'nin kredi notunun artmasının sürpriz olmayacağını   ifade etti. Dallara, fon
akımlar ına göre diğer ülkelere oranla daha dayanıklı olduğunu, cari açık kontrol alt ında

tutulursa Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyledi.  
  - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Japonya hükümetinin parasal genişleme çağrıları
ve Avrupa Merkez Bankas ı'nın Euro Bölgesi'ndeki borç krizini kontrol alt ına almak için
sağladı ğ ı   nakit enjeksiyonlar ının küresel  ekonomik  topar lanma kar şıs ında r isk
oluşturduğunu söyledi.  
  - Japonya Ekonomi Bakan ı Yardımc ıs ı Yasutoshi Nishimura, Yen'in dolar karşıs ında

100 seviyesinin alt ına gerilemesinin sorun teşkil etmeyeceğin, 10-120 yen düzeylerinin
ithalat maliyetlerini yükselteceğini ifade etti. 

    - Zaman Gazetesinin haberine göre, EPDK Başkanı Hasan Köktaş  Enerji tüketim

artışına bağlı olarak finansman ihtiyac ının giderek artt ığını bu nedenle hem elektrik hem

doğalgaz tarafında iletim sistemlerinin halka arz edilerek yeni finansman kaynaklar ı
bulmak gerektiğini söylemiştir. 

  - ABD'de Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu, spekületif olarak adland ırılan

aktivitelerde kullan ılan türevler ve di ğer finansal ürünlerin vergilendirilmesini önerdi.
Önerilen sistem, bu finansal ürünlerin y ıl sonunda piyasa fiyat ından değerlenmesini

gerektiriyor.  
   - Çin Devlet Döviz  İdaresi verilerine göre Eylül -Aralık ay ında Çin bankalar ı yabancı
müşterilerinden net 86.9 milyar Dolar sat ın ald ı. Bu, y ılın tamam ında al ınan miktar ın
yüzde 79'unu oluşturdu. 

  - IMF Başkanı Christine Lagarde ile Davos'ta biraraya gelen M ıs ır Başbakan ı Hisam

Kandil, IMF heyetinin 4.8 milyar Dolar kredi konusunda görüşmeleri sürdürmek için 2
hafta içinde Kahire'ye geri döneceğini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,437.89 0.11 

USD 1.7705 -0.08 

EURO 2.3665 0.55 

€  / $  1.3376 0.43 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0562 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 108.350 -0.18 

Gösterge Faiz  5.86 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATAC 1.21 17.48 

BRMEN 0.57 11.76 

SILVR 1.05 10.53 

IHMAD 7.18 9.12 

INDES 4.62 7.44 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 21.60 -8.47 

VKBYO 1.16 -5.69 

TAVHL 10.60 -4.50 

BRKSN 4.00 -4.31 

DOBUR 3.13 -3.99 

Dünya Borsalar ı 24.01.2013 % 

DJIA 13,825 0.33 

NASDAQ 3,130 -0.74 

DAX 7,748 0.53 

FTSE-100 6,265 1.09 

NIKKEI 225 10,621 1.28 

S&P 500 1,495 0.00 

Bovespa  61,170 -1.29 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:30 Japonya TÜFE Ara. (Bek. -0,2% Önc. -0,2%) 

1 1 : 0 0  A l m a n y a  I F O  İ ş   Or.  End.  Oca.  (Bek .103

Önc.102,4)  
11 :30  İngiltere GSYH -Çeyrek 4Ç Öncü (Bek. -0,1%

Önc.0,9%)  
1 1 : 3 0  İngi l tere GSYH -Yıll ık   4Ç  Öncü   (Bek . 0 , 2%
Önc.0,0%)  
11:30 Almanya 3 mlr Euro Hazine Bonosu ihalesi  

14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Oca. (Önc.97,9)  
14:30 Türkiye KKO Oca. (Önc.73,6%)  
1 7 : 0 0  A B D  Y e n i  K o n u t  S a t ışlar ı   Ara. (Bek.2,1%

Önc.4,4%)  
Yunanistan Bütçe Aç ığı Kas. (Önc.648Mn €) 
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