
GARAN, Banka, 2012 yıl sonunda bir önceki yıla göre %0.08 azalışla 3.1 milyar TL kâr açıklam ıştır. 
  
TEBNK, Banka iştiraki TEB Faktoring A.Ş.'nin Fortis Faktoring A.Ş. ile birleşme çalışmalar ının baş ladığı ve birleşme öncesi gerçekleştirilecek

hisse devri için Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nin imzalanm ıştır. Buna göre  Fortis Faktoring A.Ş.'nin 14.5 mn TL'lik k ısm ı TEB Faktoring A.Ş.

tarafından sat ın al ınacaktır. hisse devri sonras ında TEB Faktoring A.Ş.  ile Fortis Faktoring A.Ş.'nin TEB Faktoring A.Ş.  yapıs ı altında

birleşmesi planlanmaktad ır. 
  
CLEBI, Şirket, Almanya'da Hessen Eyaleti Ekonomi , Ulaştırma ve Bölgesel Kalk ınma Bakanl ığı  tarafından açılan, Frankfurt Uluslararas ı
Havaliman ı'nda 7 y ıl süre ile bagaj, kargo ve posta, apron hizmetleri ile genel havac ılık hizmetlerini kapsayan yer hizmetleri iş ine ilişkin

ihaleye teklif vermiştir. 

  
EKGYO, Şirket 30.01.2013'te gerçekleştirilen, İstanbul Başakşehir Ayazma 3.Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i ihalesinde 2 firma

teklif vermiş olup, Pazarlık-Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumun 5 Şubat 2013'te yapılacağı açıklanm ıştır. 
 

KCHOL, Şirket'in kontrolünde bulunan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri AŞ'nin s ığır besiciliğine yönelik üretim birimlerinin Namet Gıda

tarafından devral ınmas ına ilişkin iş leme Rekbaet Kurulu izin vermiştir. 

 
DOHOL[DYHOL], Şirket, Commerz-Film GmbH'nin Doğan TV Holding'te bulunan paylar ı   üzerindeki satma opsiyonunu kullanmas ı
kapsam ında, %2,49 hisseyi 61.572.221 Euro bedelle nakden ve peş in olarak devir ve satın alınm ıştır. 
  
NUHCM, Şirket daha önce duyurmuş olduğu Nuh-Ay Çimento'daki %70 payının 19.391.900 TL (Beher Pay Fiyat ı: 27,70 TL) sat ış bedeli
karşı lığı Gökay Madencilik İnş. Ltd. Şti.ne satışı tamamlanm ıştır. 
  
GOODY, Goodyear EMEA Bölgesi yönetimi ve Goodyear Dunlop Avrupa Lastikleri Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde zirai lastik
sektöründen çıkma niyetini açıklam ıştır. Projenin ilk olarak Fransa'da bulunan Kuzey Amiens fabrikas ını etkilemesi beklenmektedir. Çıkış
plan ının bölgedeki diğer zirai lastik üretimini de  etkileyebileceği bekleniyor. Şirket Türkiye temsilciliği, proje ilgili çalışan temsilci organlar ı ve

diğer yerel onaylara bağlı olarak görüşülmekte olduğu belirtilmiş olup gerektiğinde konuyu değerlendirme karar ı alm ıştır. 
  
ISGSY, Şirket, iştiraki Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumlar ı A.Ş'deki paylarının tamam ını ilgili ş irketin mevcut pay sahiplerine satmaya

yönelik opsiyonunu kullandığını açıklam ıştır. 
 

NTHOL, Şirket iştiraki Urart Gümrüksüz Mağaza İş l. A.Ş, IC İÇTAŞ Zafer(Kütahya-Afyon-Uşak) Bölgesel Havaalanının Terminal Binalar ındaki

tüm Gümrüksüz Satış Mağazalarının 15 y ıllık süre için münhasıran ve tek kirac ı s ıfatıyla işletilmesi için IC  İÇTAŞ Zafer Bölgesel Havalimanı
Terminal Yat. ve İş l. A.Ş ile anlaşm ıştır. 
 

VKBYO, Temmuz 2008 ay ı BSMV ile ilgili olarak beyannamenin iptali ve ödenen 8.495,39 TL verginin iadesi için daval ı tarafın yaptığı temyiz
başvurusu sonuçlanmış ve dava Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. 
  
AVGYO, Şirket portföyünde yer alan ve  İstanbul-Şiş li Metrocity'de bulunan 187 numaral ı bağıms ız bölümün 240 m2'lik k ısm ı Metro Yatırım
Men. Değ. A.Ş'ye aylık 21.500 TL bedelle yeniden kiralanm ıştır. 
  
TRNSK, Şirket'in Makina Tak ım A.Ş hisselerinin Gözde GSYO'ya devri konusunda imzalanan Hisse Alım Sat ım Sözleşmesi çerçevesinde
banka ve finans kuruluş larına olan borçların tamam ı Gözde Giriş im tarafından ödenmiş olup, Şirket'in sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde
takdiyatların kaldırılmas ı çalışmalar ı baş lam ıştır. 
 

YGYO, Şirket, Silivri'de has ılat paylaşım ı şeklinde gerçekleştirilecek projede arsa Sahipleri ile anlaşarak, Gayrimenkul Satış Vaadi Arsa Payı
Karşı lığı İnşaat Yapım ı ve Has ılat Paylaşım ı Sözleşmesi, imar durumundaki sorunlar nedeniyle yürürlükten kaldırılm ış olup taraflar birbirini
ibra etmiştir. 

  
SERVE[BIMAS], Şirket, Bim Birleş ik Mağazalar A.Ş. tarafından 2013 okul sezonu için açmış olduğu kalem ucu ihalesini 285.460 TL bedelle
alm ıştır. 
 

ESEMS, Şirket genel olarak bayilik usulü ile toptan satt ığı ürünlerini, internet üzerinden de perakende olarak pazarlama ve satma karar ı alm ış
ve Şirket sitesinden devreye alm ıştır. 
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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." 

GARAN, BANKA KÂRLARI İÇİN SÜPHE YARATTI 
Dün tepki yükselişini 80 bin üzerine taşıyamayan IMKB seans sonunda gelen sat ış larla
negatif kapand ı. Bugün de tepki denemeleri olacakt ır ancak bankalar ın kâr riski bask ı
yaratabilir. Destek 77.500! 

     IMKB 100 endeksi, dünü % 0.25 düşüşle, 78.783 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.647, en yüksek 80.364 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 200 puan
altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 4.46 cent seviyesinde bulunuyor. En çok
değer kaybeden endeks %3.45 kayıpla Ulaştırma endeksi oldu.  

    Dün güne tepki hareketiyle baş layan piyasalara destek Aral ık d ış  ticaret verisinden
geldi. Piyasa beklentisi 9 milyar dolar olmas ına (2011 Aral ık'ın 8.1 milyar dolar açığının
üzerine çıkılacağı beklentisine) rağmen açık sadece 7.2 milyar dolar oldu. İthalatın % 4
azalmas ı büyüme için biraz rahatsız edici olsa da aç ığın düşmesi cari aç ık için olumlu!
Ancak Brent Petrol fiyat ı 16 Ocak'ta 109 dolar iken dün itibariyle 116 dolara yaklaştı. İki
haftada % 6 ralli yapan ve 120 dolara doğru giden fiyat nedeniyle benzine son bir

haftada 2 kez zam yapılan Türkiye için bu gelişme negatif! 

    Bankalar ın kârlar ında 4.Ç'de ortalama % 28 art ış  bekleniyordu. Yükselişte banka

karlar ı da itici güçtü. Ancak dün gelen GARAN'da analistlerin en düşük tahmininin bile
altında kalmas ı (Geçen yılın 4Ç'e göre % 4 geriledi) hayal kırıklığı yaratt ı. Diğer banka

karlar ının  Şubatın 2. haftas ında aç ıklanması   bekleniyor. Moody's aç ıklamas ıyla
baş layan negatif haberler nedeniyle IMKB'deki sat ıcılı seyrin 77.500 seviyesine kadar

sürmesi beklenebilir.  
    Çin'de konut fiyatları 2 yılın en büyük artışını kaydetti. Bu sabah Çin ve Japonya art ı iken

diğer asya borsalar ı hafif kayıptalar. Dün gerileyen Avrupa borsaları bugün yatay açılacak.

Bugünün gündeminde; 10:45 Fransa PMI, 10:50 Almanya PMI; 10:55 AB PMI; 12:00 AB
İşsizlik Oran ı, 15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam ı  (Bk: 155Bin) ve İşsizlik Oran ı  (Bk:7,8),

16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. yer almaktadır. 

  - S&P, Avrupa Merkez Bankas ı'nın kredi notunu, Banka'n ın parasal esnekliğini ve üye
ülkelerin ortalama notlar ının yüksekliğini dikkate alarak AAA olarak teyit etti. Görünüm ise
'durağan' olarak belirlendi.  

  - Üretim ve otoprodüktör lisansı sahiplerine sağlanan ve 31 Aral ık 2012'de sona eren
teşviğin süresi, 31 Aral ık 2015'e uzatıldı. 
  - TÜİK'in açıkladığı eçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2012 yılı Aralık ayında, 2011
yılının ayn ı ayına göre %1,4 artarak 12.646 mn dolar, ithalat %3,7 azalarak 19.825 mn
dolar olarak gerçekleşti. Böylece Aralık ayında d ış  ticaret açığı %11,6 azalarak 8.116 mn

dolardan 7.178 mn dolara geriledi.  

  - Hazine'nin 3 ayl ık iç borçlanma stratejisine göre, 15,2 milyar TL'lik ayl ık borç servisine
karşı lık, Hazine Şubat'ta 13 milyar TL borçlanmayı planl ıyor. 

  - BOJ Başkan Yardımc ıs ı Hirohide Yamaguchi, bankan ın politikalar ının yeni zayıflattığı
endişelerine karşı çıkarak, bankan ın ekonomik ve fiyat koşullar ın gerektirmesi hâlinde
daha fazla parasal geniş leme yapabileceğini söyledi.  
    - Torunlar G ıda Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Torun , "Halka arz plan ım ız olabilir.

Başkentgaz'da ihale bizde kald ı. Eğer onaylan ırsa, halka açılabilecek ş irket profili olarak

görünüyor. Cirolar ve ölçek itibariyle. Torunlar Gıda için de böyle bir çal ışmam ız vardı.
Nihai aşamaya gelmedi. Şirketin şeffaflaşmas ı ve büyümesi açıs ından halka açılman ın
doğru olduğunu düşünüyoruz " dedi. Torun, ş irket olarak Anadolu Yakas ı Elektrik Dağıtım
A.Ş. (AYEDAŞ) ihalesiyle de ilgilendiklerini belirtti.  

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, inşaat sektöründeki KDV düzenlemesine ili şkin,

"Bundan geri dönüş olmayacak. Gereksiz yere beklentiler olmas ın" dedi. 

  - ABD'de Senato, yapılan oylamada 16.4 trilyon Dolar olan federal hükümet borçlanma
tavanını artırmayan ancak borçlanma tavanı uygulamas ını 19 Mayıs'a kadar ask ıya alan

yasayı kabul etti. 

  - Benzin fiyatına litrede 10 kuruş luk zam yap ıldı. Benzin fiyatlarına yap ılan 10 kuruş luk

zam uluslararas ı piyasalardaki ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Zam sonras ında

benzinin litresi 4,85 liraya çıkacak. 

  - 2013 yılında TÜFE sepetine, kivi, badem içi, tahin, kadın ceket, bebek arabas ı ve araba

koltuğu eklenirken, greyfurt, kad ın pantolon-ceket tak ım ı, kadın tayyör takım, çocuk okul
giysileri ve dijital kamera sepetten çıkarıldı. 
  - China Securities Journal' ın haberine göre Çin hükümeti, emlak vergisi uygulamasına

geçilmesi için baş lattığı pilot program ın geniş letilmesi planlar ını erteleyecek. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,783.47 -0.25 

USD 1.7575 -0.62 

EURO 2.3875 -0.46 

€  / $  1.3579 0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0668 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 98.375 -0.25 

Gösterge Faiz  5.82 0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ASUZU 25.15 12.03 

ATEKS 7.76 10.54 

BRYAT 13.95 10.28 

UZERB 2.49 5.96 

YESIL  1.16 5.45 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 200.00 -12.66 

KARTN 287.00 -6.82 

EUROM 1.04 -6.31 

MANGO 0.45 -6.25 

LOGO 5.22 -5.78 

Dünya Borsalar ı 31.01.2013 % 

DJIA 13,861 -0.36 

NASDAQ 3,142 -0.01 

DAX 7,776 -0.45 

FTSE-100 6,277 -0.73 

NIKKEI 225 11,139 0.22 

S&P 500 1,498 -0.26 

Bovespa  59,761 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 Fransa PMI İmalat Oca. (Bek.42,9 Önc.42,9)  
10:50 Almanya PMI İmalat Oca. (Bek.48,8 Önc.48,8)  
10:55 AB PMI İmalat Oca. (Bek.47,5 Önc.47,5)  
12:00 AB İşs. Oran ı-Yıll ık Ara. (Bek.11,9% Önc.11,8%)  
15:30 ABD Tar ım D ışı İst. Oca. (Bek.155Bin)  

15:30 ABD İşsizlik Oran ı Oca. (Bek.7,8% Önc.7,8%)  
16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. Oca. (Önc.71,3)  
19:00 İtalya Bütçe Dengesi Oca. (önc.14.1Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASYAB AL 2.21-2.22 2.15 2.28 

TRKCM AL 2.59-2.60 2.51 2.67 

TCELL AL 10.90-10.95 10.65 11.30 



GARAN, Banka, 2012 yıl sonunda bir önceki yıla göre %0.08 azalışla 3.1 milyar TL kâr açıklam ıştır. 
  
TEBNK, Banka iştiraki TEB Faktoring A.Ş.'nin Fortis Faktoring A.Ş. ile birleşme çalışmalar ının baş ladığı ve birleşme öncesi gerçekleştirilecek

hisse devri için Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nin imzalanm ıştır. Buna göre  Fortis Faktoring A.Ş.'nin 14.5 mn TL'lik k ısm ı TEB Faktoring A.Ş.

tarafından sat ın al ınacaktır. hisse devri sonras ında TEB Faktoring A.Ş.  ile Fortis Faktoring A.Ş.'nin TEB Faktoring A.Ş.  yapıs ı altında

birleşmesi planlanmaktad ır. 
  
CLEBI, Şirket, Almanya'da Hessen Eyaleti Ekonomi , Ulaştırma ve Bölgesel Kalk ınma Bakanl ığı  tarafından açılan, Frankfurt Uluslararas ı
Havaliman ı'nda 7 y ıl süre ile bagaj, kargo ve posta, apron hizmetleri ile genel havac ılık hizmetlerini kapsayan yer hizmetleri iş ine ilişkin

ihaleye teklif vermiştir. 

  
EKGYO, Şirket 30.01.2013'te gerçekleştirilen, İstanbul Başakşehir Ayazma 3.Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i ihalesinde 2 firma

teklif vermiş olup, Pazarlık-Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumun 5 Şubat 2013'te yapılacağı açıklanm ıştır. 
 

KCHOL, Şirket'in kontrolünde bulunan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri AŞ'nin s ığır besiciliğine yönelik üretim birimlerinin Namet Gıda

tarafından devral ınmas ına ilişkin iş leme Rekbaet Kurulu izin vermiştir. 
 

DOHOL[DYHOL], Şirket, Commerz-Film GmbH'nin Doğan TV Holding'te bulunan paylar ı   üzerindeki satma opsiyonunu kullanmas ı
kapsam ında, %2,49 hisseyi 61.572.221 Euro bedelle nakden ve peş in olarak devir ve satın alınm ıştır. 
  
NUHCM, Şirket daha önce duyurmuş olduğu Nuh-Ay Çimento'daki %70 payının 19.391.900 TL (Beher Pay Fiyat ı: 27,70 TL) sat ış bedeli

karşı lığı Gökay Madencilik İnş. Ltd. Şti.ne satışı tamamlanm ıştır. 
  
GOODY, Goodyear EMEA Bölgesi yönetimi ve Goodyear Dunlop Avrupa Lastikleri Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde zirai lastik
sektöründen çıkma niyetini açıklam ıştır. Projenin ilk olarak Fransa'da bulunan Kuzey Amiens fabrikas ını etkilemesi beklenmektedir. Çıkış
plan ının bölgedeki diğer zirai lastik üretimini de  etkileyebileceği bekleniyor. Şirket Türkiye temsilciliği, proje ilgili çalışan temsilci organlar ı ve

diğer yerel onaylara bağlı olarak görüşülmekte olduğu belirtilmiş olup gerektiğinde konuyu değerlendirme karar ı alm ıştır. 
  
ISGSY, Şirket, iştiraki Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumlar ı A.Ş'deki paylarının tamam ını ilgili ş irketin mevcut pay sahiplerine satmaya

yönelik opsiyonunu kullandığını açıklam ıştır. 
 

NTHOL, Şirket iştiraki Urart Gümrüksüz Mağaza İş l. A.Ş, IC İÇTAŞ Zafer(Kütahya-Afyon-Uşak) Bölgesel Havaalanının Terminal Binalar ındaki

tüm Gümrüksüz Satış Mağazalarının 15 y ıllık süre için münhasıran ve tek kirac ı s ıfatıyla işletilmesi için IC  İÇTAŞ Zafer Bölgesel Havalimanı
Terminal Yat. ve İş l. A.Ş ile anlaşm ıştır. 
 

VKBYO, Temmuz 2008 ay ı BSMV ile ilgili olarak beyannamenin iptali ve ödenen 8.495,39 TL verginin iadesi için daval ı tarafın yaptığı temyiz

başvurusu sonuçlanmış ve dava Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. 
  
AVGYO, Şirket portföyünde yer alan ve  İstanbul-Şiş li Metrocity'de bulunan 187 numaral ı bağıms ız bölümün 240 m2'lik k ısm ı Metro Yatırım
Men. Değ. A.Ş'ye aylık 21.500 TL bedelle yeniden kiralanm ıştır. 
  
TRNSK, Şirket'in Makina Tak ım A.Ş hisselerinin Gözde GSYO'ya devri konusunda imzalanan Hisse Alım Sat ım Sözleşmesi çerçevesinde
banka ve finans kuruluş larına olan borçların tamam ı Gözde Giriş im tarafından ödenmiş olup, Şirket'in sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde
takdiyatların kaldırılmas ı çalışmalar ı baş lam ıştır. 
 

YGYO, Şirket, Silivri'de has ılat paylaşım ı şeklinde gerçekleştirilecek projede arsa Sahipleri ile anlaşarak, Gayrimenkul Satış Vaadi Arsa Payı
Karşı lığı İnşaat Yapım ı ve Has ılat Paylaşım ı Sözleşmesi, imar durumundaki sorunlar nedeniyle yürürlükten kaldırılm ış olup taraflar birbirini

ibra etmiştir. 

  
SERVE[BIMAS], Şirket, Bim Birleş ik Mağazalar A.Ş. tarafından 2013 okul sezonu için açmış olduğu kalem ucu ihalesini 285.460 TL bedelle

alm ıştır. 
 

ESEMS, Şirket genel olarak bayilik usulü ile toptan satt ığı ürünlerini, internet üzerinden de perakende olarak pazarlama ve satma karar ı alm ış
ve Şirket sitesinden devreye alm ıştır. 

01 Şubat 2013 Cuma
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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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." 

GARAN, BANKA KÂRLARI İÇİN SÜPHE YARATTI 
Dün tepki yükselişini 80 bin üzerine taşıyamayan IMKB seans sonunda gelen sat ış larla
negatif kapand ı. Bugün de tepki denemeleri olacakt ır ancak bankalar ın kâr riski bask ı
yaratabilir. Destek 77.500! 

     IMKB 100 endeksi, dünü % 0.25 düşüşle, 78.783 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.647, en yüksek 80.364 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 200 puan
altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 4.46 cent seviyesinde bulunuyor. En çok
değer kaybeden endeks %3.45 kayıpla Ulaştırma endeksi oldu.  

    Dün güne tepki hareketiyle baş layan piyasalara destek Aral ık d ış  ticaret verisinden
geldi. Piyasa beklentisi 9 milyar dolar olmas ına (2011 Aral ık'ın 8.1 milyar dolar açığının
üzerine çıkılacağı beklentisine) rağmen açık sadece 7.2 milyar dolar oldu. İthalatın % 4
azalmas ı büyüme için biraz rahatsız edici olsa da aç ığın düşmesi cari aç ık için olumlu!
Ancak Brent Petrol fiyat ı 16 Ocak'ta 109 dolar iken dün itibariyle 116 dolara yaklaştı. İki
haftada % 6 ralli yapan ve 120 dolara doğru giden fiyat nedeniyle benzine son bir

haftada 2 kez zam yapılan Türkiye için bu gelişme negatif! 

    Bankalar ın kârlar ında 4.Ç'de ortalama % 28 art ış  bekleniyordu. Yükselişte banka

karlar ı da itici güçtü. Ancak dün gelen GARAN'da analistlerin en düşük tahmininin bile
altında kalmas ı (Geçen yılın 4Ç'e göre % 4 geriledi) hayal kırıklığı yaratt ı. Diğer banka

karlar ının  Şubatın 2. haftas ında aç ıklanması   bekleniyor. Moody's aç ıklamas ıyla
baş layan negatif haberler nedeniyle IMKB'deki sat ıcılı seyrin 77.500 seviyesine kadar

sürmesi beklenebilir.  
    Çin'de konut fiyatları 2 yılın en büyük artışını kaydetti. Bu sabah Çin ve Japonya art ı iken

diğer asya borsalar ı hafif kayıptalar. Dün gerileyen Avrupa borsaları bugün yatay açılacak.

Bugünün gündeminde; 10:45 Fransa PMI, 10:50 Almanya PMI; 10:55 AB PMI; 12:00 AB
İşsizlik Oran ı, 15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam ı  (Bk: 155Bin) ve İşsizlik Oran ı  (Bk:7,8),

16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. yer almaktadır. 

  - S&P, Avrupa Merkez Bankas ı'nın kredi notunu, Banka'n ın parasal esnekliğini ve üye
ülkelerin ortalama notlar ının yüksekliğini dikkate alarak AAA olarak teyit etti. Görünüm ise
'durağan' olarak belirlendi.  

  - Üretim ve otoprodüktör lisansı sahiplerine sağlanan ve 31 Aral ık 2012'de sona eren
teşviğin süresi, 31 Aral ık 2015'e uzatıldı. 
  - TÜİK'in açıkladığı eçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2012 yılı Aralık ayında, 2011
yılının ayn ı ayına göre %1,4 artarak 12.646 mn dolar, ithalat %3,7 azalarak 19.825 mn
dolar olarak gerçekleşti. Böylece Aralık ayında d ış  ticaret açığı %11,6 azalarak 8.116 mn

dolardan 7.178 mn dolara geriledi.  

  - Hazine'nin 3 ayl ık iç borçlanma stratejisine göre, 15,2 milyar TL'lik ayl ık borç servisine
karşı lık, Hazine Şubat'ta 13 milyar TL borçlanmayı planl ıyor. 

  - BOJ Başkan Yardımc ıs ı Hirohide Yamaguchi, bankan ın politikalar ının yeni zayıflattığı
endişelerine karşı çıkarak, bankan ın ekonomik ve fiyat koşullar ın gerektirmesi hâlinde
daha fazla parasal geniş leme yapabileceğini söyledi.  
    - Torunlar G ıda Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Torun , "Halka arz plan ım ız olabilir.

Başkentgaz'da ihale bizde kald ı. Eğer onaylan ırsa, halka açılabilecek ş irket profili olarak

görünüyor. Cirolar ve ölçek itibariyle. Torunlar Gıda için de böyle bir çal ışmam ız vardı.
Nihai aşamaya gelmedi. Şirketin şeffaflaşmas ı ve büyümesi açıs ından halka açılman ın
doğru olduğunu düşünüyoruz " dedi. Torun, ş irket olarak Anadolu Yakas ı Elektrik Dağıtım
A.Ş. (AYEDAŞ) ihalesiyle de ilgilendiklerini belirtti.  

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, inşaat sektöründeki KDV düzenlemesine ili şkin,

"Bundan geri dönüş olmayacak. Gereksiz yere beklentiler olmas ın" dedi. 

  - ABD'de Senato, yapılan oylamada 16.4 trilyon Dolar olan federal hükümet borçlanma
tavanını artırmayan ancak borçlanma tavanı uygulamas ını 19 Mayıs'a kadar ask ıya alan

yasayı kabul etti. 

  - Benzin fiyatına litrede 10 kuruş luk zam yap ıldı. Benzin fiyatlarına yap ılan 10 kuruş luk

zam uluslararas ı piyasalardaki ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Zam sonras ında

benzinin litresi 4,85 liraya çıkacak. 

  - 2013 yılında TÜFE sepetine, kivi, badem içi, tahin, kadın ceket, bebek arabas ı ve araba

koltuğu eklenirken, greyfurt, kad ın pantolon-ceket tak ım ı, kadın tayyör takım, çocuk okul
giysileri ve dijital kamera sepetten çıkarıldı. 
  - China Securities Journal' ın haberine göre Çin hükümeti, emlak vergisi uygulamasına

geçilmesi için baş lattığı pilot program ın geniş letilmesi planlar ını erteleyecek. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,783.47 -0.25 

USD 1.7575 -0.62 

EURO 2.3875 -0.46 

€  / $  1.3579 0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0668 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 98.375 -0.25 

Gösterge Faiz  5.82 0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ASUZU 25.15 12.03 

ATEKS 7.76 10.54 

BRYAT 13.95 10.28 

UZERB 2.49 5.96 

YESIL  1.16 5.45 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 200.00 -12.66 

KARTN 287.00 -6.82 

EUROM 1.04 -6.31 

MANGO 0.45 -6.25 

LOGO 5.22 -5.78 

Dünya Borsalar ı 31.01.2013 % 

DJIA 13,861 -0.36 

NASDAQ 3,142 -0.01 

DAX 7,776 -0.45 

FTSE-100 6,277 -0.73 

NIKKEI 225 11,139 0.22 

S&P 500 1,498 -0.26 

Bovespa  59,761 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 Fransa PMI İmalat Oca. (Bek.42,9 Önc.42,9)  
10:50 Almanya PMI İmalat Oca. (Bek.48,8 Önc.48,8)  
10:55 AB PMI İmalat Oca. (Bek.47,5 Önc.47,5)  
12:00 AB İşs. Oran ı-Yıll ık Ara. (Bek.11,9% Önc.11,8%)  
15:30 ABD Tar ım D ışı İst. Oca. (Bek.155Bin)  

15:30 ABD İşsizlik Oran ı Oca. (Bek.7,8% Önc.7,8%)  
16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. Oca. (Önc.71,3)  
19:00 İtalya Bütçe Dengesi Oca. (önc.14.1Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASYAB AL 2.21-2.22 2.15 2.28 

TRKCM AL 2.59-2.60 2.51 2.67 

TCELL AL 10.90-10.95 10.65 11.30 

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

