
ISCTR, Banka, Gürcistan'ın Tiflis kentinde şube açılmas ı için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
THYAO, Şirket, Haziran 2013 döneminde Marsilya uçuş larının baş layacağını açıklam ıştır. 
  
TAVHL, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı'nın iş letmeciliğini kapsayan mevcut sözleşmenin 2021 Ocak ay ına kadar Şirket

ile devam edeceğini kaydederken, 3. havaliman ının açılmas ıyla Atatürk Havalimanı'nın tarifeli seferlere kapat ılacağını, daha önceki tarihe
Atatürk Havalimanı’nın fonksiyonlar ını devlet kendi isteğiyle ortadan kald ırmak isterse, Şirket'in zarar ının tazmin edileceğini ve Şirket'in

mağdur edilmeyeceğini ifade etmiştir. 

 

EKGYO, Şirket projelerinden Park Yaşam Mavişehir'de bulunan bloklar ile Altyap ı ve Çevre Düzenleme  İş leri'nin "K ısmi Geçici Kabulü"
yapılm ış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" onaylanm ıştır. 
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “2003 yılından 2012 sonuna kadar TOK İ’den 5.3 milyar liral ık arsa ald ık. 10 y ılda ald ığım ız
arsayı bir yılda al ıp Emlak Konut ’un 10 yılda yaptığı  iş i 2 yılda yapma imkânım ız olacak” dedi. Elde edecekleri nakitle ilgili, "Bu kaynakla 100

bin konut yapabilirsiniz. Sat ış dahi olmasa bu rakam ı üretebiliriz. Bir de bu konutların sat ışı yapılıp, oradan gelir elde edilecek. TOK İ, sosyal

konut üretimini ya da diğer projelerini h ızlandıracak. Avrupa yakas ındaki Yenişehir projesiyle ilgili çal ışmalar h ızlanacak. Finans merkezi

hayata geçecek. Mevcutta 5 milyon metrekare arsamız var. Bu arsalardaki hareketleri hızlandıracağız." dedi. 

  
ASELS, Şirket ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı aras ında "Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi" ile ilgili olarak 16.986.839 dolar tutar ında,  Türk
Silahl ı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan bir "Elektronik Harp Sistemi Projesi" ile ilgili olarak 28 mn TL ve 8 mn dolar tutar ında sözleşmeler

imzalanm ıştır. 
  
TSKB, Banka 4Ç12’de solo bazda 75 milyon TL olan piyasa beklentisinin %10 alt ında 68 milyon TL net kâr açıkladı. Böylece solo bazda 2012
yılı sonunda, bir önceki yıla göre %45 artışla 307.3 mn TL net kâr açıkland ı. (2011: 255.3 mn TL net kâr)  
  
SAHOL[CIMSA,AKCNS], Sabancı Çimento Grubu Başkanı Mehmet Göçmen, piyasa koşullar ının uygun olmas ı durumunda sat ın almalara

açık olduklar ını ve çevre ülkelerde fırsatlar olursa, sat ın almalar ı dşünebileceklerini belirtti.  
  
USAK, Şirket gayrimenkullerinden Türkiye Kalkınma Bankas ı lehine verilen 1.5 mn Euro ve 5 mn TL tutar ındaki ipotekler terkin edilmiş olup

taşınmaz üzerindeki ipotekler tamamen kaldırılm ıştır. 
  
ISFIN, Şirket, 2012 yılında, bir önceki yıla göre %33 azalışla 40.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 52.4 mn TL net kâr)  
  
VKBYO, Şirket, 2012 yılında, bir önceki yıla göre %138 azalışla 676 bin TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 1.8 mn TL net zarar) 

  
DOGUB, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.nin tamam ı ödenmiş 20 milyon TL sermayesi içinde 11.217.845
TL tutarında sermayeyi temsil eden ÖİB'ye ait %56,09 oran ındaki hissenin sat ışını onayladı. Doğusan hisseleri 5,2 milyon dolar ile en yüksek
teklifi veren Mayıs Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.'ye satıldı. 
  
  
12.02.2013 tarihli SPK Haftalık Bültenine göre;  
  
- Yapı Kredi Sigorta iştirakinin k ısmi bölünme yoluyla devredilmesi amacıyla yapacağı bedelsiz sermaye art ırım ı, Beyaz Filo yapacağı bedelli
sermaye art ırım ı, Tat Konserve ve Garanti Fin. Kir. yapacağı borçlanma aracı ihraçları için SPK’ya başvuruda bulunmuştur. 

- Çaytaş Ateş Tuğla, halka arz olmak için esas sözleşme değiş ikliğine uygun görüş verilmesi amac ıyla ihraç edeceği paylar ın Kurul kay ıt
başvurusunu yapm ıştır. 
- İş Yatırım Men. Değ. A.Ş mevcut kayıtlı sermaye tavan ının devamı, Petkim ve Söktaş Tekstil mevut kayıtlı sermaye tavan ının yükselmesi için
Kurul ’a başvurmuştur. 

- Kurul, Anadolu Ceviz Üretim A.Ş’nin halka arz olmak amac ıyla kay ıtlı  sermaye sistemine geçme başvurusu talep üzerine i ş lemden

kaldırılm ıştır. 
- Kurul, Eminiş Ambalaj ’ın bedelli sermaye art ırım ını, Yapı Kredi Bankas ı ve Ereğli Demir&Çelik ’in borçlanma aracı ihraçları Kurul tarafından
onaylanm ıştır. 
- Kurul, 12.02.2013 tarih ve 5/145 say ılı kararı ile payların ilk halka arz ı ile payları Borsada işlem gören ş irketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye

artırımlar ında uygulanacak kurallar belirlenmiştir. 
- Kurul, Galatasaray Sportif A.Ş’ye toplam 713.226 TL idari para cezas ı vermiştir. 

- Kurul, Odaş Elektrik ve Bisan Bisiklet ’in halka arzına ilişkin esas sözleşme değiş ikliği ve kayıtlı sermaye sistemi geçiş başvurusunu olumlu
karşı lam ıştır. 
- Kurul, Selçuk Gıda ’nın yapacağı eşanlı sermaye azatl ım-artırım karar ına ilişkin olarak başvuru dosyas ındaki evraklar ın güncelliğini yitirmesi
nedeniyle iş lemden kald ırılmas ına karar verilmiştir. 

  
Haftalık bültene ulaşmak için  tıklayınız 
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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." 

TEPKİ GELDİ AMA SATIŞ DA GECİKMEDİ 
3 gündür 77.250 -78.800 aral ığında hareket eden IMKB Pazartesi dipte, dün ortada
kapand ı. Bugün cari açık verisi ile bir tarafa doğru kırabilir.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.07 art ış la, 78.078 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.296, en yüksek 78.886 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 823 puan

üzerine ç ıktı.  TBMM’de kabul edilen terorizmin finansman ının önlenmesi kanununun
Türkiye’nin Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin ask ıya alınma riskini azaltt ığını
belirtmesi dün piyasalara moral verdi. Ancak 78.800 s ınırında yeniden satışların geldiği

görüldü.  
   Dün Amerikan ulusuna seslenen Obama’da konuşmas ında ekonomiye teşvik sağlama
plan ı kapsam ında asgari ücretlerin art ırılmas ı ve 50 milyar dolarl ık acil altyap ı harcamas ı
yapılmas ı çağrıs ında bulundu. Sürekli yükselen ABD borsalar ı dün de yükseldi. Ancak bir
sorun yaklaşıyor: IMKB ve DAX' ın yılbaşından beri getirisi yokken ABD borsalar ı %7

yukarda ve 21 trilyon $ piy. değ. ulaşt ılar. Orası da bozarsa vay dünyanın haline! 

   ABD'de gelir artırıcı tedbirler işe yarıyor. 2012 Ocak ay ında 27 milyar dolar açık veren

bütçe, 2013 Ocak' ında 3 milyar dolar fazla verdi. Otomatik harcama kesintileri de

planland ığı  gibi 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.  Bugün ABD ’de aç ıklanacak Ocak ay ı
perakende sat ış lar, halka yans ımas ını göstermesi açıs ından önemli.  
   Dün G -7 grubu kur savaş larına fazla girmedi. Ancak bir G-7 yetkilisi, grubun yapt ığı
açıklaman ın yanl ış yorumland ığını   söyleyince yen değer kazand ı   ve japonya borsas ı
bugün düştü. Hindistan % 0.6 yukarda.  Euro/dolar paritesi 1.35 direnci alt ında işlem

görüyor.  

  - Otomotiv sektörünün tepkisini çeken teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanl ığı’nın
hazırladığı  kararnameyle yapt ığı  yeni ayarlama Perşembe günü Resmi Gazete ’de

yayınlanacak. 

  - ABD Savunma Bakanl ığı Pentagon, 1 Mart'ta devreye girecek harcama kesintilerinin

ülkenin savunmasına zarar vereceğini bildirdi.  

  - İMKB Başkan Yard ımc ıs ı Mustafa Kemal Y ılmaz, endeksten s ıfır at ılmas ı konusuna

ilişkin olarak, konunun Borsa İstanbul çerçevesinde değerlendirilen bir konu olduğunu

ancak henüz herhangi bir kararın olmad ığını ifade etti. 

    - BDDK ile TCMB yapt ıkları   ortak aç ıklamada, BDDK'n ın Merkez Bankas ı'na görev
alan ıyla ilgili hat ırlatma yapan bir yaz ı  gönderdiği haberlerinin gerçeği yans ıtmad ığını,
birden fazla kurumu ilgilendiren düzenlemelerin Finansal  İstikrar Komitesi çerçevesinde
önceden görüşülerek, karar al ınmadan önce karşı lıklı   görüş   alış-veriş inde bulunma

uygulamas ına devam edileceğini ifade etmiştir. 

  - G-7'nin kurlar konusunda yapt ığı açıklamada, kurlardaki düzensiz hareketlerin istikrar
için olumsuz etkileri olduğu ancak kur seviyesi hedeflenmeyeceği belirtildi. Kurlar

konusundaki eylemlere ilişkin G -7 ülkelerinin yak ın dayan ışma içinde olacaklar ının
belirtildiği açıklamada, para politikalar ının yurt içi hedeflere odaklı kalacağı kaydedildi. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Sinop'taki nükleer santral için dört ülke ile
görüşmelerin sürdüğünü ve teknolojiye bağlı   olarak yat ırım tutar ının 22 -25 mlr dolar

aras ında olacağını bildirdi.  

    - Türkiye İhracatçılar Meclisi (T İM) Başkanı   Mehmet Büyükekşi, 2012'nin dördüncü
çeyreğine ilişkin gerçekleşmeleri ve 2013 y ılına yönelik beklentileri kapsayan ihracatç ı
eğilim anketi sonuçlar ını açıkladı. Buna göre ihracatç ının geçmişteki en büyük sorunu
olan döviz kurlar ı   yerini girdi maliyetlerine b ıraktı.  Büyükekş i, enerji verimliliği  ve

finansman maliyetleri konusunda çal ışma yaptıklarını ifade etti. 

  - Hazine bu ay ın ilk ihalesinde 1,3 milyar TL borçlandı. Hazine bu ay için 13 milyar TL
olarak belirlediği borçlanma projeksiyonunun %10’unu tamamlad ı. 

GÜNE BAKIŞ 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,078.81 1.07 

USD 1.7725 -0.20 

EURO 2.3835 0.38 

€  / $  1.3445 0.31 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0689 0.26 

VOB-30 Kontrat ı 96.900 0.91 

Gösterge Faiz  5.52 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 14.45 21.43 

EGYO 0.35 12.90 

ESEMS 3.35 11.67 

SERVE 1.14 10.68 

KONYA 376.00 9.94 

Düşenler  Kapan ış  % 

MEMSA 0.37 -13.95 

GOLDS 0.38 -11.63 

METAL 0.84 -10.64 

SKPLC 1.01 -10.62 

ATAC 1.06 -10.17 

Dünya Borsalar ı 12.02.2013 % 

DJIA 14,019 0.34 

NASDAQ 3,186 -0.17 

DAX 7,660 0.35 

FTSE-100 6,338 0.98 

NIKKEI 225 11,369 1.94 

S&P 500 1,519 0.16 

Bovespa  58,498 0.21 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Cari Denge Ara. (Önc. -4.48 Mlr$)  

10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Ara. (Önc.8,4%)  
12:00 AB Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,2% Önc. -0,3%) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
12:30 Almanya 5 Mlr Euro tutar ında tahvil ihrac ı 
12:30 İngiltere BOE Ayl ık Enflasyon Raporu 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.3,4%)  
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Oca. (Önc. -0,1%) 

1 5 : 3 0  A B D  P e r .  S a t . -Oto.  Har iç  Oca.   (Bek.0,1%
Önc.0,3%)  
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Ara. (Bek.0,3% Önc.0,3%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI AL 5.16-5.18 5.10 5.32 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 
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- Çaytaş Ateş Tuğla, halka arz olmak için esas sözleşme değiş ikliğine uygun görüş verilmesi amac ıyla ihraç edeceği paylar ın Kurul kay ıt
başvurusunu yapm ıştır. 
- İş Yatırım Men. Değ. A.Ş mevcut kayıtlı sermaye tavan ının devamı, Petkim ve Söktaş Tekstil mevut kayıtlı sermaye tavan ının yükselmesi için
Kurul ’a başvurmuştur. 

- Kurul, Anadolu Ceviz Üretim A.Ş’nin halka arz olmak amac ıyla kay ıtlı  sermaye sistemine geçme başvurusu talep üzerine i ş lemden

kaldırılm ıştır. 
- Kurul, Eminiş Ambalaj ’ın bedelli sermaye art ırım ını, Yapı Kredi Bankas ı ve Ereğli Demir&Çelik ’in borçlanma aracı ihraçları Kurul tarafından

onaylanm ıştır. 
- Kurul, 12.02.2013 tarih ve 5/145 say ılı kararı ile payların ilk halka arz ı ile payları Borsada işlem gören ş irketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye

artırımlar ında uygulanacak kurallar belirlenmiştir. 

- Kurul, Galatasaray Sportif A.Ş’ye toplam 713.226 TL idari para cezas ı vermiştir. 

- Kurul, Odaş Elektrik ve Bisan Bisiklet ’in halka arzına ilişkin esas sözleşme değiş ikliği ve kayıtlı sermaye sistemi geçiş başvurusunu olumlu
karşı lam ıştır. 
- Kurul, Selçuk Gıda ’nın yapacağı eşanlı sermaye azatl ım-artırım karar ına ilişkin olarak başvuru dosyas ındaki evraklar ın güncelliğini yitirmesi

nedeniyle iş lemden kald ırılmas ına karar verilmiştir. 

  
Haftalık bültene ulaşmak için  tıklayınız 
  

13 Şubat 2013 Çarşamba
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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." 

TEPKİ GELDİ AMA SATIŞ DA GECİKMEDİ 
3 gündür 77.250 -78.800 aral ığında hareket eden IMKB Pazartesi dipte, dün ortada
kapand ı. Bugün cari açık verisi ile bir tarafa doğru kırabilir.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.07 art ış la, 78.078 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.296, en yüksek 78.886 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 823 puan

üzerine ç ıktı.  TBMM’de kabul edilen terorizmin finansman ının önlenmesi kanununun
Türkiye’nin Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin ask ıya alınma riskini azaltt ığını
belirtmesi dün piyasalara moral verdi. Ancak 78.800 s ınırında yeniden satışların geldiği

görüldü.  
   Dün Amerikan ulusuna seslenen Obama’da konuşmas ında ekonomiye teşvik sağlama
plan ı kapsam ında asgari ücretlerin art ırılmas ı ve 50 milyar dolarl ık acil altyap ı harcamas ı
yapılmas ı çağrıs ında bulundu. Sürekli yükselen ABD borsalar ı dün de yükseldi. Ancak bir
sorun yaklaşıyor: IMKB ve DAX' ın yılbaşından beri getirisi yokken ABD borsalar ı %7

yukarda ve 21 trilyon $ piy. değ. ulaşt ılar. Orası da bozarsa vay dünyanın haline! 

   ABD'de gelir artırıcı tedbirler işe yarıyor. 2012 Ocak ay ında 27 milyar dolar açık veren

bütçe, 2013 Ocak' ında 3 milyar dolar fazla verdi. Otomatik harcama kesintileri de

planland ığı  gibi 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.  Bugün ABD ’de aç ıklanacak Ocak ay ı
perakende sat ış lar, halka yans ımas ını göstermesi açıs ından önemli.  
   Dün G -7 grubu kur savaş larına fazla girmedi. Ancak bir G-7 yetkilisi, grubun yapt ığı
açıklaman ın yanl ış yorumland ığını   söyleyince yen değer kazand ı   ve japonya borsas ı
bugün düştü. Hindistan % 0.6 yukarda.  Euro/dolar paritesi 1.35 direnci alt ında işlem

görüyor.  

  - Otomotiv sektörünün tepkisini çeken teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanl ığı’nın
hazırladığı  kararnameyle yapt ığı  yeni ayarlama Perşembe günü Resmi Gazete ’de

yayınlanacak. 

  - ABD Savunma Bakanl ığı Pentagon, 1 Mart'ta devreye girecek harcama kesintilerinin

ülkenin savunmasına zarar vereceğini bildirdi.  

  - İMKB Başkan Yard ımc ıs ı Mustafa Kemal Y ılmaz, endeksten s ıfır at ılmas ı konusuna

ilişkin olarak, konunun Borsa İstanbul çerçevesinde değerlendirilen bir konu olduğunu

ancak henüz herhangi bir kararın olmad ığını ifade etti. 

    - BDDK ile TCMB yapt ıkları   ortak aç ıklamada, BDDK'n ın Merkez Bankas ı'na görev
alan ıyla ilgili hat ırlatma yapan bir yaz ı  gönderdiği haberlerinin gerçeği yans ıtmad ığını,
birden fazla kurumu ilgilendiren düzenlemelerin Finansal  İstikrar Komitesi çerçevesinde
önceden görüşülerek, karar al ınmadan önce karşı lıklı   görüş   alış-veriş inde bulunma

uygulamas ına devam edileceğini ifade etmiştir. 

  - G-7'nin kurlar konusunda yapt ığı açıklamada, kurlardaki düzensiz hareketlerin istikrar
için olumsuz etkileri olduğu ancak kur seviyesi hedeflenmeyeceği belirtildi. Kurlar

konusundaki eylemlere ilişkin G -7 ülkelerinin yak ın dayan ışma içinde olacaklar ının
belirtildiği açıklamada, para politikalar ının yurt içi hedeflere odaklı kalacağı kaydedildi. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Sinop'taki nükleer santral için dört ülke ile
görüşmelerin sürdüğünü ve teknolojiye bağlı   olarak yat ırım tutar ının 22 -25 mlr dolar

aras ında olacağını bildirdi.  

    - Türkiye İhracatçılar Meclisi (T İM) Başkanı   Mehmet Büyükekşi, 2012'nin dördüncü
çeyreğine ilişkin gerçekleşmeleri ve 2013 y ılına yönelik beklentileri kapsayan ihracatç ı
eğilim anketi sonuçlar ını açıkladı. Buna göre ihracatç ının geçmişteki en büyük sorunu
olan döviz kurlar ı   yerini girdi maliyetlerine b ıraktı.  Büyükekş i, enerji verimliliği  ve

finansman maliyetleri konusunda çal ışma yaptıklarını ifade etti. 

  - Hazine bu ay ın ilk ihalesinde 1,3 milyar TL borçlandı. Hazine bu ay için 13 milyar TL
olarak belirlediği borçlanma projeksiyonunun %10’unu tamamlad ı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,078.81 1.07 

USD 1.7725 -0.20 

EURO 2.3835 0.38 

€  / $  1.3445 0.31 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0689 0.26 

VOB-30 Kontrat ı 96.900 0.91 

Gösterge Faiz  5.52 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 14.45 21.43 

EGYO 0.35 12.90 

ESEMS 3.35 11.67 

SERVE 1.14 10.68 

KONYA 376.00 9.94 

Düşenler  Kapan ış  % 

MEMSA 0.37 -13.95 

GOLDS 0.38 -11.63 

METAL 0.84 -10.64 

SKPLC 1.01 -10.62 

ATAC 1.06 -10.17 

Dünya Borsalar ı 12.02.2013 % 

DJIA 14,019 0.34 

NASDAQ 3,186 -0.17 

DAX 7,660 0.35 

FTSE-100 6,338 0.98 

NIKKEI 225 11,369 1.94 

S&P 500 1,519 0.16 

Bovespa  58,498 0.21 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Cari Denge Ara. (Önc. -4.48 Mlr$)  

10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Ara. (Önc.8,4%)  
12:00 AB Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,2% Önc. -0,3%) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
12:30 Almanya 5 Mlr Euro tutar ında tahvil ihrac ı 
12:30 İngiltere BOE Ayl ık Enflasyon Raporu 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.3,4%)  
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Oca. (Önc. -0,1%) 

1 5 : 3 0  A B D  P e r .  S a t . -Oto.  Har iç  Oca.   (Bek.0,1%
Önc.0,3%)  
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Ara. (Bek.0,3% Önc.0,3%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI AL 5.16-5.18 5.10 5.32 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2013&sayi=5
http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

