
GARAN[DENIZ], Reuters haber ajans ı   Citibank Türkiye'nin bireysel bankacılık biriminin sat ışının Nisan ay ına kadar tamamlanacağını
duyurdu. Reuters haberde, sat ın almak isteyen bankalar aras ında Denizbank ve Garanti Bankas ı'nın da bulunduğunu belirtirken, bireysel

bankac ılık birimine bağlı şubelerin ve kredi kartlar ı iş inin ayrı ayrı satışının da söz konusu olabileceğini belirttiğini yazdı. 
  
HALKB, Banka, 2012 yılı 4. çeyreğinde solo bazda 711 mn TL beklentinin %4 üzerinde 742,2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. Böylece Bankanı net

kârı 2012 yılında bir önceki yıla göre %27 artışla 2.6 mlr TL seviyesinde açıklam ıştır (2011: 2 mlr TL net kâr) 
 

EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Sultangazi Habipler Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i kapsam ında projede yer alan ticari

ünitelerde revizyona gidilmiş, daha önce al ınan ruhsatlardaki rezidans daire say ıs ı değişmeyecek ve ticari ünite sayıs ı 195 olacak şekilde,

toplam 602 adet bağıms ız bölüm için Tadilat Yapı Ruhsat ı alınm ıştır. Şirket, Sermaye Artırım ı Suretiyle İhraç Edilecek Paylar ının Halka Arz

Edilmesine İlişkin Aracılık Hizmetleri Al ım İş i'nin ihalesi 14.03.2013 Perşembe günü saat 14:30'da yapılacağını açıklam ıştır. Ayrıca Şirket,

Kuasar İstanbul projesindeki tüm bağıms ız bölümlerin satışını 1.032.724.890 toplam sat ış tutarı üzerinden gerçekleşmiştir. 
 

ASELS, Savunma Sanayii Müsteşarlığı  ile ASELSAN A.Ş. aras ında Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme (ULAK)
Projesi ile ilgili olarak 46.8 mn dolar tutar ında bir sözleşme imzalanm ıştır. 
  
ZOREN, Şirket Gen. Md. Sinan Ak, Şirket'in 750 MW kurulu gücünün, 2017 başında 1400 MW'yi bulacağını, 600 MW'lık jeotermal hedefinin

yarıs ına talip olduklar ını ifade etmiştir. Sinan Ak ayrıca, kömür ya da doğalgazla çalışan bir baz yük santral yapmak istediklerini de açıkladı. 
 

BAGFS, TEOTRADE firmasından Yunanistan'a ihraç edilmek üzere toplam tutarı 2.535.400 dolar olan 3.000 ton NP kompoze gübre 2.000 ton
NPK kompoze gübre ve 1.800 ton Amonyum Sülfat gübre sipariş leri al ınm ıştır. 
  
RHEAG, Şirket 2013 yılına ilişkin değerlendirmesinde, portföydeki şirketlerin büyümeden kaynaklanan sınırlı işletme sermayesi ihtiyaçlar ının
karşı lanacağını, ilerleyen dönemlerde yaratılacak yeni kaynaklar ile Dentistanbul'da büyüme vizyonu  ışığında yeni merkezler açmak ve yeni
yatırımlar yapılmas ı planland ığını açıklam ıştır. 
  
TKNSA, Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %0.4 artışla 50.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 50.2 mn TL net kâr)  
  
YKGYO, Şirket'in net zararı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %32 azalarak 7.1 mn TL olarak açıklanm ıştır. (2011:10.5 mn TL) 

  
ATAGY, Şirket Tekirdağ-Çorlu'da bulunan gayrimenkulün yıkım ve proje işleri için yapılan ihalede, 65.500-TL ile en düşük fiyat teklifini veren
Farzımahal Mimarl ık Tasarım LTd. Şti'ne verilmesine karar verilmiştir. 

  
MANGO, Mahkeme, iflas erteleme talebi ile başvuru yapan Şirket'e muhafaza tedbir karar ı vermiş  ve Şirket hakk ında yap ılan ve yap ılmas ı
olas ı hukuki takipler, tüm icra ve iflas takipleri ile muhafaza iş lemleri gibi tedbir uygulamalar ı durdurulmuştur. 
 

CEMTS, Şirket'in net kârı 2012 yılında bir önceki yıla göre %64 azalarak 8.5 mn TL olarak açıklam ıştır. (2011: 23.8 mn TL) 

  
KRSAN, Şirket, miktar baz ında son 10 y ılın en yüksek üretim rakamına 2013 y ılının ilk iki ay ında ulaştığını açıklam ıştır. 2013 yılı ilk 2 ay ında
6.694 ton bal ık üreten Şirket, bu dönemde en fazla balık iş leyen 1. ş irket olduğunu açıklam ıştır. 
  
EKIZ, Şirket, ile Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. aras ında Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalanm ıştır. Bu sözleşme
kapsam ında 1.000 ton/ay ham zeytinyağı fason olarak iş lenecektir. 

  
AVOD, Şirket artan üretim ihtiyacını artırmak amac ı ile Banadora G ıda Yaş Meyve Sebze Kozmatik Ürünleri San.Tic. A.Ş. nin sat ın alınmas ı ile
ilgili ön mutabakata varılm ıştır. 
 

ATPET, Bilgin Petrol ile Şirket aras ında, Y ıllık 350 ton motor yağı  ve endüstriyel yağ   satışının hedeflendiği bir bayilik sözle şmesi

imzalanm ıştır. 
  
ULAS, Şirket Akif Polat Turizm Otelcilik Tic.San.A.Ş.'ne ait turizm tesisinin sat ın alınmas ına ilişkin görüşmelere baş lam ıştır. 
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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." 

YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLDU 

Borsa, cari açık ve HALKB kârı beklentilerden iyi gelmesiyle yükseldi ama akşama doğru
satışlarla eksiye geçti. Bugün destekler aranacaktır. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.17 düşüş le, 77.943 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.943, en yüksek 79.301 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 135 puan

altına indi. Güne iyi baş layan piyasa (Banka Endeksi bir ara % 2 artıya geçmişti) akşama
doğru satış ların artmas ı ile eksiye geçti.   
   Aralık ay ı Cari aç ığı 5.4 milyar dolar beklenirken 4.7  milyar dolar olarak aç ıkland ı.
Böylece 2012 açığı % 37 azal ışla 49 milyar dolara indi. Üstelik brüt enerji ithalatının hariç
tutulmas ı   durumunda 2012 y ılında 11.2 milyar dolar i le cari fazla veri ldi. Haber

sonras ında piyasalar olumlu seyir izledi.  Ancak 2011/4Çde 16.5 milyar dolar cari aç ık
veren Türkiye o çeyrek % 5 büyümüştü. 2012/4Çde 9.8 milyar dolar açıkla tahminen % 1

büyüdü. 2013'de % 4 büyümesi beklenen Türkiye'de cari açığın artmas ı bekleniyor. Bunu

dün Maliye Bakanı da söyleyince haberin etkisi nötre döndü.  
   2012 yılı  içinde IMKB'nin en büyük halka arzını gerçekleştiren HALKB dün 4.Ç. karını
açıkladı ve beklentileri aşarak 742 mn TL oldu. 2012'de özkaynaklarını % 42 artırarak 12.3

milyar TL ’ye çıkartan bankan ın özkaynak kârl ılığı % 24.8 gibi ciddi yüksek seviyede
gerçekleşti. Bugün ISCTR, VAKBN ve YKBNK ve TEBNK karlar ı   açıklanacak. Dün
bankalar eksiye geçerken bu banka hisseleri beklentileri nedeniyle günü % 2 -3 art ıda
kapattı.  
   Dün Avrupa borsalar ı Aralık ayı  sanayi üretiminin beklentileri aşmas ı  ile günü art ıda
tamamlarken ABD borsalar ı   zirvede kalmaya devam etti. IMKB ve bir çok borsan ın
yılbaşından beri getirisi yokken ABD borsalar ı % 7 yukarda ve 21 trilyon dolar piyasa
değerine ulaştılar. ABD borsalar ının düzeltme sat ışına geçmesi piyasalar için bir risk
olarak ortaya çıkmakta! 

   Bugünün veri gündeminde Avrupa'daki büyüme verileri öne çıkmakta. Sabah itibariyle
asya piyasalar ında hafif art ışlar var. IMKB için dünkü sat ış ların ard ından 77.200'deki

desteği tekrar gündeme gelebilir. Tepkilerde ise 78.500 direnç olarak izlenecektir.  

    - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 y ılı   Ekim-Aralık dönemine ili şkin

dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi

günü sonuna kadar uzatıldı. 
   - PwC tarafından bugün yay ınlanan bir rapora göre kaya gaz ı-petrolü üretimi, petrol
fiyatını 50 Dolar/varil seviyesine kadar indirerek global ekonomiye y ılda 2.7 trilyon Dolar

katkı yapabilir. 

  - Rus devlet petrol ş irketi Rosneft, 30 milyar Dolar kredi karşı lığında Çin'e olan petrol
arzını 2 katına çıkarabilir ve Rosnetf hali haz ırda bu konuyu Çin devlet petrol ş irketi China

National Petroleum Corp ile görüşüyor. 
    - Akkuyu Nükleer Santrali'nin Genel Müdürü Alexander Superfin, 20 milyar dolarl ık
santral projesinin %35'lik diliminin Türk firmalar ına verileceğini söyledi. Tahminlere göre
bu, yaklaşık olarak 7 buçuk milyar dolarl ık bir rakama denk geliyor. Şirketler, bu sürece
ihaleyle dahil olacak. 

  - Mıs ır Başbakan ı Hisham Kandil, IMF'den 4.8 milyar Dolar kredi al ınmas ı için ihtiyaç
duyulan ekonomik reform plan ının revizyonunu tamamlad ıklarını bildirdi.  

    - Morgan Stanley, TCMB'nin 19 Şubat toplant ıs ında faiz oranlar ında veya zorunlu

karşı lıklarda değiş ikliğe gitmemesi halinde bunun TL'de değerlenmeye yol açabileceğini

ve ileriki bir aşamlada daha fazla faiz indirimi ihtiyac ı ortaya çıkarabileceğini vurgulad ı.
GSYH'nın yüzde 6.9'u olarak tahmin ettikleri cari i şlemler aç ığı üzerinde aşağı  yönlü
bask ının arttığını belirten Morgan Stanley, bu tahminini yüzde 6.6 seviyesine çekti. 
  - Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşler'den sorumlu üyesi Olli Rehn, bölgedeki yavaş
büyüme ve istihdam art ışındaki uzayan toparlanma beklemesinden kemer s ıkma

programlar ının sorumlu olmad ığını   söyledi. Rehn, Euro Bölgesi'ndeki büyümenin
2013'ün ikinci yarıs ında artıya döneceğini öngördü.  
   - BOJ, politika kurulu toplant ıs ında para politikas ını değiştirmedi, ancak ekonomiye

yönelik değerlendirmelerini yükseltti. BOJ, Yen'deki son değer kayıpları ve global talepteki

toparlanma işaretlerinin Japonya'n ın ihracata dayal ı ekonomisi için bir miktar rahatlama
sağladığını belirtti.  
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, bu y ıl büyümede iyileşme ve işsizlik oran ında

düşüş  beklemesine karşın, FED'in tahvil al ım program ını  sona erdirmesi çağrıs ında

bulunmak için henüz hazır olmad ığını söyledi.  
   - ABD'de Senato Az ınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, harcama kesintilerinin
önlenmesine yönelik bir son dakika anlaşmas ı beklemediğini ve otomatik harcama

kesintilerinin planlad ığı gibi 1 Mart'ta devreye gireceğini belirti.  

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin "Cari açığı artıran kredilerle ilgili ihtiyaç duyulursa bu
kredilerde h ızlı büyüyen bankalar için banka bazında önlemler alabiliriz" dedi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,943.39 -0.17 

USD 1.7665 -0.34 

EURO 2.3725 -0.46 

€  / $  1.3451 0.04 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0651 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 96.700 -0.21 

Gösterge Faiz  5.53 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 17.50 21.11 

DITAS 3.30 12.63 

ACSEL 35.00 10.41 

MANGO 0.32 10.34 

ASUZU 27.20 6.25 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.90 -10.89 

METAL 0.75 -10.71 

GOLDS 0.34 -10.53 

ARTI 2.00 -9.09 

KARKM 1.88 -4.57 

Dünya Borsalar ı 13.02.2013 % 

DJIA 13,983 -0.26 

NASDAQ 3,197 0.33 

DAX 7,712 0.67 

FTSE-100 6,359 0.33 

NIKKEI 225 11,251 -1.04 

S&P 500 1,520 0.06 

Bovespa  58,406 -0.16 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GSYH 4Ç Geçici (Bek.0,5% Önc.0,9%)  
11:00 İtalya GSYH 4Ç Geçici (Bek. -0,5% Önc. -0,2%) 

11:00 AB ECB Ayl ık Ekonomi Raporunu Aç ıklayacak 

12:00 AB GSYH 4Ç Öncü (Bek. -0,4% Önc. -0,1%) 

15:30 ABD Haft. İşs. Başv. (Önc.366Bin)  
Yunanistan GSYH 4Ç Öncü (Önc. -6,9%) 
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Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI TUT 5.16-5.18 5.10 5.32 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 
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olas ı hukuki takipler, tüm icra ve iflas takipleri ile muhafaza iş lemleri gibi tedbir uygulamalar ı durdurulmuştur. 

 
CEMTS, Şirket'in net kârı 2012 yılında bir önceki yıla göre %64 azalarak 8.5 mn TL olarak açıklam ıştır. (2011: 23.8 mn TL) 

  
KRSAN, Şirket, miktar baz ında son 10 y ılın en yüksek üretim rakamına 2013 y ılının ilk iki ay ında ulaştığını açıklam ıştır. 2013 yılı ilk 2 ay ında

6.694 ton bal ık üreten Şirket, bu dönemde en fazla balık iş leyen 1. ş irket olduğunu açıklam ıştır. 
  
EKIZ, Şirket, ile Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. aras ında Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalanm ıştır. Bu sözleşme

kapsam ında 1.000 ton/ay ham zeytinyağı fason olarak iş lenecektir. 

  
AVOD, Şirket artan üretim ihtiyacını artırmak amac ı ile Banadora G ıda Yaş Meyve Sebze Kozmatik Ürünleri San.Tic. A.Ş. nin sat ın alınmas ı ile
ilgili ön mutabakata varılm ıştır. 
 
ATPET, Bilgin Petrol ile Şirket aras ında, Y ıllık 350 ton motor yağı  ve endüstriyel yağ   satışının hedeflendiği bir bayilik sözle şmesi

imzalanm ıştır. 
  
ULAS, Şirket Akif Polat Turizm Otelcilik Tic.San.A.Ş.'ne ait turizm tesisinin sat ın alınmas ına ilişkin görüşmelere baş lam ıştır. 
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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." 

YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLDU 

Borsa, cari açık ve HALKB kârı beklentilerden iyi gelmesiyle yükseldi ama akşama doğru
satışlarla eksiye geçti. Bugün destekler aranacaktır. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.17 düşüş le, 77.943 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.943, en yüksek 79.301 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 135 puan

altına indi. Güne iyi baş layan piyasa (Banka Endeksi bir ara % 2 artıya geçmişti) akşama
doğru satış ların artmas ı ile eksiye geçti.   
   Aralık ay ı Cari aç ığı 5.4 milyar dolar beklenirken 4.7  milyar dolar olarak aç ıkland ı.
Böylece 2012 açığı % 37 azal ışla 49 milyar dolara indi. Üstelik brüt enerji ithalatının hariç
tutulmas ı   durumunda 2012 y ılında 11.2 milyar dolar i le cari fazla veri ldi. Haber

sonras ında piyasalar olumlu seyir izledi.  Ancak 2011/4Çde 16.5 milyar dolar cari aç ık
veren Türkiye o çeyrek % 5 büyümüştü. 2012/4Çde 9.8 milyar dolar açıkla tahminen % 1

büyüdü. 2013'de % 4 büyümesi beklenen Türkiye'de cari açığın artmas ı bekleniyor. Bunu

dün Maliye Bakanı da söyleyince haberin etkisi nötre döndü.  
   2012 yılı  içinde IMKB'nin en büyük halka arzını gerçekleştiren HALKB dün 4.Ç. karını
açıkladı ve beklentileri aşarak 742 mn TL oldu. 2012'de özkaynaklarını % 42 artırarak 12.3

milyar TL ’ye çıkartan bankan ın özkaynak kârl ılığı % 24.8 gibi ciddi yüksek seviyede
gerçekleşti. Bugün ISCTR, VAKBN ve YKBNK ve TEBNK karlar ı   açıklanacak. Dün
bankalar eksiye geçerken bu banka hisseleri beklentileri nedeniyle günü % 2 -3 art ıda
kapattı.  
   Dün Avrupa borsalar ı Aralık ayı  sanayi üretiminin beklentileri aşmas ı  ile günü art ıda
tamamlarken ABD borsalar ı   zirvede kalmaya devam etti. IMKB ve bir çok borsan ın
yılbaşından beri getirisi yokken ABD borsalar ı % 7 yukarda ve 21 trilyon dolar piyasa
değerine ulaştılar. ABD borsalar ının düzeltme sat ışına geçmesi piyasalar için bir risk
olarak ortaya çıkmakta! 

   Bugünün veri gündeminde Avrupa'daki büyüme verileri öne çıkmakta. Sabah itibariyle
asya piyasalar ında hafif art ışlar var. IMKB için dünkü sat ış ların ard ından 77.200'deki

desteği tekrar gündeme gelebilir. Tepkilerde ise 78.500 direnç olarak izlenecektir.  

    - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 y ılı   Ekim-Aralık dönemine ili şkin

dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi

günü sonuna kadar uzatıldı. 
   - PwC tarafından bugün yay ınlanan bir rapora göre kaya gaz ı-petrolü üretimi, petrol
fiyatını 50 Dolar/varil seviyesine kadar indirerek global ekonomiye y ılda 2.7 trilyon Dolar

katkı yapabilir. 

  - Rus devlet petrol ş irketi Rosneft, 30 milyar Dolar kredi karşı lığında Çin'e olan petrol
arzını 2 katına çıkarabilir ve Rosnetf hali haz ırda bu konuyu Çin devlet petrol ş irketi China

National Petroleum Corp ile görüşüyor. 
    - Akkuyu Nükleer Santrali'nin Genel Müdürü Alexander Superfin, 20 milyar dolarl ık
santral projesinin %35'lik diliminin Türk firmalar ına verileceğini söyledi. Tahminlere göre
bu, yaklaşık olarak 7 buçuk milyar dolarl ık bir rakama denk geliyor. Şirketler, bu sürece
ihaleyle dahil olacak. 

  - Mıs ır Başbakan ı Hisham Kandil, IMF'den 4.8 milyar Dolar kredi al ınmas ı için ihtiyaç
duyulan ekonomik reform plan ının revizyonunu tamamlad ıklarını bildirdi.  

    - Morgan Stanley, TCMB'nin 19 Şubat toplant ıs ında faiz oranlar ında veya zorunlu
karşı lıklarda değiş ikliğe gitmemesi halinde bunun TL'de değerlenmeye yol açabileceğini

ve ileriki bir aşamlada daha fazla faiz indirimi ihtiyac ı ortaya çıkarabileceğini vurgulad ı.
GSYH'nın yüzde 6.9'u olarak tahmin ettikleri cari i şlemler aç ığı üzerinde aşağı  yönlü
bask ının arttığını belirten Morgan Stanley, bu tahminini yüzde 6.6 seviyesine çekti. 
  - Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşler'den sorumlu üyesi Olli Rehn, bölgedeki yavaş
büyüme ve istihdam art ışındaki uzayan toparlanma beklemesinden kemer s ıkma

programlar ının sorumlu olmad ığını   söyledi. Rehn, Euro Bölgesi'ndeki büyümenin
2013'ün ikinci yarıs ında artıya döneceğini öngördü.  
   - BOJ, politika kurulu toplant ıs ında para politikas ını değiştirmedi, ancak ekonomiye

yönelik değerlendirmelerini yükseltti. BOJ, Yen'deki son değer kayıpları ve global talepteki

toparlanma işaretlerinin Japonya'n ın ihracata dayal ı ekonomisi için bir miktar rahatlama
sağladığını belirtti.  
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, bu y ıl büyümede iyileşme ve işsizlik oran ında

düşüş  beklemesine karşın, FED'in tahvil al ım program ını  sona erdirmesi çağrıs ında

bulunmak için henüz hazır olmad ığını söyledi.  
   - ABD'de Senato Az ınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, harcama kesintilerinin
önlenmesine yönelik bir son dakika anlaşmas ı beklemediğini ve otomatik harcama

kesintilerinin planlad ığı gibi 1 Mart'ta devreye gireceğini belirti.  

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin "Cari açığı artıran kredilerle ilgili ihtiyaç duyulursa bu
kredilerde h ızlı büyüyen bankalar için banka bazında önlemler alabiliriz" dedi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,943.39 -0.17 

USD 1.7665 -0.34 

EURO 2.3725 -0.46 

€  / $  1.3451 0.04 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0651 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 96.700 -0.21 

Gösterge Faiz  5.53 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 17.50 21.11 

DITAS 3.30 12.63 

ACSEL 35.00 10.41 

MANGO 0.32 10.34 

ASUZU 27.20 6.25 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.90 -10.89 

METAL 0.75 -10.71 

GOLDS 0.34 -10.53 

ARTI 2.00 -9.09 

KARKM 1.88 -4.57 

Dünya Borsalar ı 13.02.2013 % 

DJIA 13,983 -0.26 

NASDAQ 3,197 0.33 

DAX 7,712 0.67 

FTSE-100 6,359 0.33 

NIKKEI 225 11,251 -1.04 

S&P 500 1,520 0.06 

Bovespa  58,406 -0.16 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GSYH 4Ç Geçici (Bek.0,5% Önc.0,9%)  
11:00 İtalya GSYH 4Ç Geçici (Bek. -0,5% Önc. -0,2%) 

11:00 AB ECB Ayl ık Ekonomi Raporunu Aç ıklayacak 

12:00 AB GSYH 4Ç Öncü (Bek. -0,4% Önc. -0,1%) 

15:30 ABD Haft. İşs. Başv. (Önc.366Bin)  
Yunanistan GSYH 4Ç Öncü (Önc. -6,9%) 

14-1 5  ŞUB.  Güney  A f r i ka  G -20 Mal iye Bakanlar ı
Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI TUT 5.16-5.18 5.10 5.32 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 

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

