
TCELL, Şirket, gelirlerinde ve karl ılığında artan öneme sahip olan kurumsal i ş imizde, pazarlama faaliyetlerinin ortak bir bak ış  açıs ı  ile
yönetimini sağlamak ve müşteri odağını derinleştirmek amac ıyla Kurumsal Pazarlama ve Sat ış  fonksiyonel grubuna bağlı  "Kurumsal

Pazarlama" fonksiyonu oluşturdu.  

  
EREGL, Şirket, 4. çeyrekte 167 mn TL net kâr beklentisinin %60 altında 66.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. Böylece 2012 yılında Şirket'in net kârı
bir önceki yıla göre %57 azalarak 424.2 mn TL net kar açıklam ıştır. (2011: 1.01 mlr TL) 

Şirket'in 2012 y ılı  faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, geçen yılın ilk yar ıs ında Ereğli tesislerinde gerçekleştirilen 2. Yüksek Fırın reline

çalışmalar ına bağlı  olarak üretimde düşüş ler yaşanm ış ve on iki ayl ık döneminde ham çelik üretimi 3.236.162 tonla geçen y ılın ayn ı
dönemine göre %4 düşüş  gösterdi.   İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 4.630.531 tonla %12,9 artt ı. Ereğli ve İskenderun

tesislerinin 31 Aral ık 2012 tarihi itibariyle yıllık toplam yatırım harcamalar ı tutarı (rutin sabit k ıymet ilaveleri hariç) 151.492.073 dolar oldu. 
"Sektördeki bu gelişmeler doğrultusunda, Şirket'in 2012 y ılında toplam yass ı ürün sat ış ları %3 artarak 6 milyon ton seviyesine ulaşm ıştır.
Yurtiçi yassı ürün satışı bir önceki yıla k ıyasla %13 artarak 5,4 milyon ton seviyesine çıkm ıştır. Avrupa ve Kuzey Afrika gibi ihraç pazarlarındaki

daralmaya bağlı olarak ihracat %44 oran ında gerileme göstermiştir ve 592 bin ton seviyesinde kalm ıştır. Şirket'in yurtiçi yassı çelik pazar
payını yükselttiği ve %34 düzeyine çıkarttığı tahmin edilmektedir.  

Grup ’un 2012 y ılında toplam uzun mamul sat ışı %86 artarak 1,5 milyon ton seviyesine ulaşm ıştır. Yurtiçi toplam uzun ürün sevkiyatı %54

oranında artarken  toplam uzun ürün ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre iki kat ından fazla artarak 481 bin ton seviyesine ulaşm ıştır.
Şirket'in Türkiye kangal pazarındaki payının %23 seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.  

 
PETKM, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Şirket'in sermaye art ırım ına gideceği yönündeki söylentilere il şkin, gündemde bedelli
sermaye art ırım ı olmad ığını, ancak imkanlar oluşursa düşünülebileceğini söyledi. Ayrıca Yavuz, Star rafinerisi için öngörülen 1,9 mlr dolarl ık
yatırım ın 1 mlr dolarl ık kısm ının bu yıl tamamlanacağını söyledi.  
  
EKGYO, Şirket projelerinden Sarphan Finanspark projesinin Asgari Şirket Payı toplam geliri yap ılan ek protokol ile birlikte 61.5 mn TL'den

147.092.943 TL'ye yükselmiştir. Ayrıca Avrupa Yakas ı Proje Alan ında, Çevre ve Şehircilik Bakanl ığı  ile Şirket aras ındaki protokol uyar ınca,

Master Plan haz ırlanmas ı konusundaki ihaleyi HOK International Ltd. -Dome Mimarl ık ve Buro Happold Ortak giriş imi kazanm ış olup,

sözleşme iş lemlerine baş lanm ıştır. 
  
FROTO,Avrupa’daki otomobil sat ış larında yüzde 26 düşüş yaşayan Ford, bununla birlikte Gölcük’te üretilen yeni Transit Custom ile hafif ticari
araç payını artırmayı başardı. Milliyet Gazetesinin haberine göre Ford, 19 AB ülkesinde 13 bin adet hafif ticari araç satarken, 2008 ’den bu
yana ilk kez bu sınıfta pazar payını yüzde 8.7’ye yükseltti. Ford, Türkiye, Rusya ve Romanya da dahil olmak üzere ticari araç satış larını yüzde 8
artırmayı başardı. Ford Türkiye’de sat ış larını geçen ay 29 artmıştı.  
  
ASUZU, Şirket, eski fabrika tesislerinin bulunduğu Kartal arazisini ihale yöntemi ile nakden satılmas ına ve konu ile ilgili olarak gerekli hazırlık
ve çalışmalar ın yapılmas ı için Şirket yönetiminin yetkili kılınmas ına karar vermiştir. 

  
TRKCM[SISE, ANACM], Şirketler, yeni SP Kanunu'nun "Ayr ılma Hakk ı"  baş lıklı   24. maddesi hükmünün uygulamas ına ilişkin ikincil

düzenlemelerin henüz yayınlanmam ış olmas ı nedeniyle; Trakya Cam, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
ile; Anadolu Cam, Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. ile; ŞişeCam ise Çayırova Cam Sanayi ile

birleşme başvurusundan sarfınazar etmiştir. Ayrıca Trakya Cam, Almanya'da bulunan ve enkapsüle otomotiv camlar ı alan ında faaliyet

gösteren Fritz Holding GmbH'ın %100 hissesinin sat ın alınmas ına yönelik "İyi Niyet Anlaşmas ı" imzalam ıştır. 
  
BMEKS, Şirket, 2012 yılında net kârını bir önceki yıla göre %21 azalışla 2.2 mn TL olarak açıklam ıştır. (2011: 3.9 mn TL) 

  
GOODY, Şirket, fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere,  İzmit fabrikas ında 22-28 Şubat 2013 tarihleri aras ında üretime ara verilmesine
karar vermiştir. 

  
DYHOL, Şirket, Doğan Gazetecilik A.Ş'nin %22 hissesini, Deutsche Bank AG'den 122.322.846 dolar (Hisse Başı: 5,29536 dolar) bedelle
satın alm ıştır. 
  
PRKME, Şirket, Şırnak-Silopi'de bulunan Asfaltit sahas ındaki H1 panosunda; asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü
tabakas ının 2.2 mn m3'lük dekapaj işi için Tellioğlu Petrol ile 9.9 mn TL tutar ında sözleşme imzalam ıştır. 
  
MUTLU, Şirket 2012 yılı kârından dağıtılabilir net kârının 7.994.700 TL'sini (Hisse Başı Net: 0,11985 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı
alm ıştır. 
  
TSPOR, Şirket, 01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait dağıtılabilir kârın 5.348.841 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,1818606 TL) nakit temettü
olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
AKSGY, Şirket, Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığındaki payının tamam ının Akfil Holding A.Ş'ye ve  Akfil Holding A.Ş.'deki % 45 oran ındaki payının
tamam ı ile Kuzey Kapadık'da yer alan 9.629 m2 arsan ın Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne sat ılmas ına karar vermiştir. 
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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." 

ABD REKORA GİDERKEN IMKB ’YE TCMB DESTEĞİ 
IMKB 100 endeksi, dünü % 0.47 artış la, 78.275 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
77.256, en yüksek 78.523 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 367 puan üzerine
çıktı.  
   TCMB, beklentilere paralel olarak; politika faizini değiştirmedi, zorunlu karşı lıkları artırdı
ama beklentilerin kar ışık olduğu alt ve üst bantta faiz indirimini yapt ı. 25 baz puanl ık
indirim ve enflasyonda aşağı yönlü beklenti açıklamas ı sonras ında gösterge tahvil faizi %
5.64 ile tarihinin en düşüğüne gerilerken, dolar kuru 1 kuruş  yükselerek 1.78 s ınırına
geldi. İlk seans ı 257 puan kay ıpla kapatan IMKB, 2. seans gelen güçlü banka al ımlar ı ile
günü artış la kapattı.  
     Almanya'da gelecek 6 aydaki ekonomik geli şmeleri tahmin etmeyi amaçlayan,
Mannheim merkezli ZEW Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından açıklanan yat ırımc ı ve
analist beklentileri endeksi, Ocak ay ındaki seviyesi olan 31.5'ten Şubat ay ında 48.2'ye

çıktı. Beklenti 35 olmas ı iken, çıkan sonuç Nisan 2010'dan bu yana en yüksek seviyeyi
işaret ediyor. Sonuç Euro/dolar paritesini biraz hareketlendirirken Avrupa borsalar ını
coşturdu: Almanya % 1.6, Fransa % 1.9, İtalya % 1.6 yükseldi.  Pazartesi 7.570
seviyesindeki DAX 2 günde 7.760'a yükselmiş oldu.  

   ABD ise Avrupa'daki coşkuya k ısmen kat ıldı.  Zaten yükseliş   trendinde olan ABD

pazartesi kapal ıydı. Salı gününü ise Dow % 0.4 art ış la 14.035, S&P500 % 0.7 art ış la
1.530 ile son y ıllar ın en yüksek seviyesinden kapatt ı. Birleşme-satınalmalar ın geçen yılın
ilk iki ay ına göre % 45 artmas ı piyasalar ı destekliyor. Bu arada ABD Başkanı Obama,
ekonomiye zarar verecek 1.2 trilyon dolarl ık harcama kesintilerinin 1 Mart'tan önce
engellenmesi için Kongre üzerindeki baskıyı yavaş yavaş artırıyor. 

   Bugünün gündeminde önemli bir veri bulunmamakta. Sabah itibariyle Asya borsaları
dünkü bat ı  ülkeleri hareketini takiben hafif art ıda. Avrupa borsalar ının yükselen trend
içinde hareketinin devamı bekleniyor. 

  - Merkez Bankas ı Para Politikas ı Kurulu (PPK),  politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oran ını değiştirmeyerek yüzde 5,5 düzeyinde tuttu. TCMB öte yandan, borçlanma
faiz oran ını yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, borç verme faiz oranını yüzde 8,75’ten yüzde
8,50 ’ye indirdi. 

   - İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan, İsviçre Frangının hala çok güçlü
olduğunu ve Banka olarak İsviçre Frangı'nın de ğeri  için üst s ınır politikalar ına son

vermekten hala çok uzak olduklarını söyledi.  
    - Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, son ekonomik
göstergelerin Euro Bölgesi'nin ekonomik performansının yılın ilk çeyreğinde 2012'nin 4.

çeyreğine göre iyileşme gösterdiğine dair umut verdiğini söyledi.  
  - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Atina'da Yunanistan Başbakan ı Antonis

Samaras ile bir araya geldi. Toplant ı sonras ı yapılan açıklamada Samaras, Yunanistan'a

özel yatırım sözü verdi ve desteklerini sürdüreceklerini söyledi.  
    - Enerji Bakan ı  Taner Y ıldız, önümüzdeki dönemde kaya gaz ı  aramalar ına ağırlık
vereceklerini ve ilgisi olan şirketlerin Türkiye'de çalışabileceğini kaydederek, "Bu yöntemi
biz de kullanmak istiyoruz ve bu gaz ı   ekonomiye kazand ırmal ıyız" dedi. Bu y ıl yerli

doğalgaz üretiminin 700 mn m3 olması beklenirken Türkiye'nin yıllık gaz tüketimi 2013'te
47,6 mlr m3 olarak öngörülüyor.  
   - ABD Başkanı Barack Obama, kongrenin Cumhuriyetçi liderlerine 1 Mart tarihinde
devreye girecek olan otomatik harcama kesintileri ihtimaline karşı mücadelede birlikte
çalışmaya hazır olduğunu belirtti.  

  - Japonya Merkez Bankas ı Politika Kurulu üyesi Yoshihisa Moritomo, Yen'in değerinde

son dönemde yaşanan düşüşün büyük ohlas ılıkla ihracata ve ş irket gelirlerine destek

olacağını, ekonominin yeniden ılıml ı bir toparlanmaya baş lamas ına yard ım edeceğini

söyledi. Moritomo ayrıca, BOJ'un büyük miktarda devlet tahvili al ım ı gibi güçlü parasal
geniş leme ad ımlar ına devam edeceğini söyledi.  
  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer, AMB'nin yeni bir faiz

indirimine gitmekten daha çok al ınm ış olan para politikas ı kararlar ının euro bölgesinn
geneline yayılan bir etki göstermesi ile ilgilendiğini söyledi.   
  - Çalık Grubu özelleştirilecek elektrik dağıtım bölgelerinden Toroslar ve Dicle ’ye, Kazancı
Holding ise AYEDAŞ ve Toroslar ’a teklif sundu. 

  - AIG, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyi stratejik büyüme yeri olarak seçti.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,274.87 0.47 

USD 1.7745 0.45 

EURO 2.3705 0.55 

€  / $  1.3388 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0661 0.25 

VOB-30 Kontrat ı 96.900 0.08 

Gösterge Faiz  5.47 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BASCM 2.85 18.75 

AVOD 1.09 7.92 

ERBOS 25.90 7.92 

MMCAS 3.57 7.21 

SANFM 1.24 6.90 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 12.65 -19.43 

MERIT 6.36 -12.88 

SKPLC 0.67 -10.67 

PRZMA 4.02 -10.47 

BERDN 0.34 -8.11 

Dünya Borsalar ı 19.02.2013 % 

DJIA 14,036 0.39 

NASDAQ 3,214 0.68 

DAX 7,752 1.62 

FTSE-100 6,379 0.96 

NIKKEI 225 11,372 -0.31 

S&P 500 1,531 0.73 

Bovespa  57,314 -0.52 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 Japonya D ış Tic. Den. Oca. (Önc. -643.3 Mlr ¥) 

09:00 Almanya ÜFE Oca. (Bek.0,3% Önc. -0,3%) 

09:00 Almanya TÜFE Oca. (Bek. -0,5% Önc. -0,5%) 

10:00 Türkiye K. Vd. D ış Borç Stoku Ara. (Önc.101 Mlr $)  
09:45 Fransa TÜFE Oca. (Bek. -0,2% Önc.0,3%)  
11:30 İngiltere BOE Toplant ı Tutanaklar ı Şub. 

11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı (3 Ayl ık) Ara. (Önc.7,7%)  
12:30 Almanya Tahvil ihrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -6,4%) 

15:30 ABD İnşaat Baş. Oca. (Bek. -3,4% Önc.12,1%)  
15:30 ABD İnşaat İzinleri % Oca. (Bek.1,2% Önc.1,0%)  
15:30 ABD ÜFE Oca. (Bek.0,4% Önc. -0,3%) 

17:00 AB Tük. Güven End. Şub. Öncü (Bek. -23,2 Önc. -23,9) 

21:00 ABD FED FOMC Toplant ısı Notlar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE TUT 2.95-2.96 2.87 3.06 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 
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PETKM, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Şirket'in sermaye art ırım ına gideceği yönündeki söylentilere il şkin, gündemde bedelli
sermaye art ırım ı olmad ığını, ancak imkanlar oluşursa düşünülebileceğini söyledi. Ayrıca Yavuz, Star rafinerisi için öngörülen 1,9 mlr dolarl ık
yatırım ın 1 mlr dolarl ık kısm ının bu yıl tamamlanacağını söyledi.  
  
EKGYO, Şirket projelerinden Sarphan Finanspark projesinin Asgari Şirket Payı toplam geliri yap ılan ek protokol ile birlikte 61.5 mn TL'den

147.092.943 TL'ye yükselmiştir. Ayrıca Avrupa Yakas ı Proje Alan ında, Çevre ve Şehircilik Bakanl ığı  ile Şirket aras ındaki protokol uyar ınca,

Master Plan haz ırlanmas ı konusundaki ihaleyi HOK International Ltd. -Dome Mimarl ık ve Buro Happold Ortak giriş imi kazanm ış olup,

sözleşme iş lemlerine baş lanm ıştır. 
  
FROTO,Avrupa’daki otomobil sat ış larında yüzde 26 düşüş yaşayan Ford, bununla birlikte Gölcük’te üretilen yeni Transit Custom ile hafif ticari
araç payını artırmayı başardı. Milliyet Gazetesinin haberine göre Ford, 19 AB ülkesinde 13 bin adet hafif ticari araç satarken, 2008 ’den bu

yana ilk kez bu sınıfta pazar payını yüzde 8.7’ye yükseltti. Ford, Türkiye, Rusya ve Romanya da dahil olmak üzere ticari araç satış larını yüzde 8
artırmayı başardı. Ford Türkiye’de sat ış larını geçen ay 29 artmıştı.  
  
ASUZU, Şirket, eski fabrika tesislerinin bulunduğu Kartal arazisini ihale yöntemi ile nakden satılmas ına ve konu ile ilgili olarak gerekli hazırlık
ve çalışmalar ın yapılmas ı için Şirket yönetiminin yetkili kılınmas ına karar vermiştir. 

  
TRKCM[SISE, ANACM], Şirketler, yeni SP Kanunu'nun "Ayr ılma Hakk ı"  baş lıklı   24. maddesi hükmünün uygulamas ına ilişkin ikincil

düzenlemelerin henüz yayınlanmam ış olmas ı nedeniyle; Trakya Cam, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.

ile; Anadolu Cam, Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. ile; ŞişeCam ise Çayırova Cam Sanayi ile

birleşme başvurusundan sarfınazar etmiştir. Ayrıca Trakya Cam, Almanya'da bulunan ve enkapsüle otomotiv camlar ı alan ında faaliyet

gösteren Fritz Holding GmbH'ın %100 hissesinin sat ın alınmas ına yönelik "İyi Niyet Anlaşmas ı" imzalam ıştır. 
  
BMEKS, Şirket, 2012 yılında net kârını bir önceki yıla göre %21 azalışla 2.2 mn TL olarak açıklam ıştır. (2011: 3.9 mn TL) 

  
GOODY, Şirket, fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere,  İzmit fabrikas ında 22-28 Şubat 2013 tarihleri aras ında üretime ara verilmesine
karar vermiştir. 

  
DYHOL, Şirket, Doğan Gazetecilik A.Ş'nin %22 hissesini, Deutsche Bank AG'den 122.322.846 dolar (Hisse Başı: 5,29536 dolar) bedelle

satın alm ıştır. 
  
PRKME, Şirket, Şırnak-Silopi'de bulunan Asfaltit sahas ındaki H1 panosunda; asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü
tabakas ının 2.2 mn m3'lük dekapaj işi için Tellioğlu Petrol ile 9.9 mn TL tutar ında sözleşme imzalam ıştır. 
  
MUTLU, Şirket 2012 yılı kârından dağıtılabilir net kârının 7.994.700 TL'sini (Hisse Başı Net: 0,11985 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı
alm ıştır. 
  
TSPOR, Şirket, 01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait dağıtılabilir kârın 5.348.841 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,1818606 TL) nakit temettü
olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
AKSGY, Şirket, Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığındaki payının tamam ının Akfil Holding A.Ş'ye ve  Akfil Holding A.Ş.'deki % 45 oran ındaki payının
tamam ı ile Kuzey Kapadık'da yer alan 9.629 m2 arsan ın Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne sat ılmas ına karar vermiştir. 
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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." 

ABD REKORA GİDERKEN IMKB ’YE TCMB DESTEĞİ 
IMKB 100 endeksi, dünü % 0.47 artış la, 78.275 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
77.256, en yüksek 78.523 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 367 puan üzerine
çıktı.  
   TCMB, beklentilere paralel olarak; politika faizini değiştirmedi, zorunlu karşı lıkları artırdı
ama beklentilerin kar ışık olduğu alt ve üst bantta faiz indirimini yapt ı. 25 baz puanl ık
indirim ve enflasyonda aşağı yönlü beklenti açıklamas ı sonras ında gösterge tahvil faizi %
5.64 ile tarihinin en düşüğüne gerilerken, dolar kuru 1 kuruş  yükselerek 1.78 s ınırına
geldi. İlk seans ı 257 puan kay ıpla kapatan IMKB, 2. seans gelen güçlü banka al ımlar ı ile
günü artış la kapattı.  
     Almanya'da gelecek 6 aydaki ekonomik geli şmeleri tahmin etmeyi amaçlayan,
Mannheim merkezli ZEW Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından açıklanan yat ırımc ı ve
analist beklentileri endeksi, Ocak ay ındaki seviyesi olan 31.5'ten Şubat ay ında 48.2'ye

çıktı. Beklenti 35 olmas ı iken, çıkan sonuç Nisan 2010'dan bu yana en yüksek seviyeyi
işaret ediyor. Sonuç Euro/dolar paritesini biraz hareketlendirirken Avrupa borsalar ını
coşturdu: Almanya % 1.6, Fransa % 1.9, İtalya % 1.6 yükseldi.  Pazartesi 7.570
seviyesindeki DAX 2 günde 7.760'a yükselmiş oldu.  

   ABD ise Avrupa'daki coşkuya k ısmen kat ıldı.  Zaten yükseliş   trendinde olan ABD

pazartesi kapal ıydı. Salı gününü ise Dow % 0.4 art ış la 14.035, S&P500 % 0.7 art ış la
1.530 ile son y ıllar ın en yüksek seviyesinden kapatt ı. Birleşme-satınalmalar ın geçen yılın
ilk iki ay ına göre % 45 artmas ı piyasalar ı destekliyor. Bu arada ABD Başkanı Obama,
ekonomiye zarar verecek 1.2 trilyon dolarl ık harcama kesintilerinin 1 Mart'tan önce
engellenmesi için Kongre üzerindeki baskıyı yavaş yavaş artırıyor. 

   Bugünün gündeminde önemli bir veri bulunmamakta. Sabah itibariyle Asya borsaları
dünkü bat ı  ülkeleri hareketini takiben hafif art ıda. Avrupa borsalar ının yükselen trend
içinde hareketinin devamı bekleniyor. 

  - Merkez Bankas ı Para Politikas ı Kurulu (PPK),  politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oran ını değiştirmeyerek yüzde 5,5 düzeyinde tuttu. TCMB öte yandan, borçlanma
faiz oran ını yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, borç verme faiz oranını yüzde 8,75’ten yüzde
8,50 ’ye indirdi. 

   - İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan, İsviçre Frangının hala çok güçlü
olduğunu ve Banka olarak İsviçre Frangı'nın de ğeri  için üst s ınır politikalar ına son

vermekten hala çok uzak olduklarını söyledi.  
    - Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, son ekonomik
göstergelerin Euro Bölgesi'nin ekonomik performansının yılın ilk çeyreğinde 2012'nin 4.

çeyreğine göre iyileşme gösterdiğine dair umut verdiğini söyledi.  
  - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Atina'da Yunanistan Başbakan ı Antonis

Samaras ile bir araya geldi. Toplant ı sonras ı yapılan açıklamada Samaras, Yunanistan'a

özel yatırım sözü verdi ve desteklerini sürdüreceklerini söyledi.  
    - Enerji Bakan ı  Taner Y ıldız, önümüzdeki dönemde kaya gaz ı  aramalar ına ağırlık
vereceklerini ve ilgisi olan şirketlerin Türkiye'de çalışabileceğini kaydederek, "Bu yöntemi
biz de kullanmak istiyoruz ve bu gaz ı   ekonomiye kazand ırmal ıyız" dedi. Bu y ıl yerli

doğalgaz üretiminin 700 mn m3 olması beklenirken Türkiye'nin yıllık gaz tüketimi 2013'te
47,6 mlr m3 olarak öngörülüyor.  
   - ABD Başkanı Barack Obama, kongrenin Cumhuriyetçi liderlerine 1 Mart tarihinde
devreye girecek olan otomatik harcama kesintileri ihtimaline karşı mücadelede birlikte
çalışmaya hazır olduğunu belirtti.  

  - Japonya Merkez Bankas ı Politika Kurulu üyesi Yoshihisa Moritomo, Yen'in değerinde

son dönemde yaşanan düşüşün büyük ohlas ılıkla ihracata ve ş irket gelirlerine destek

olacağını, ekonominin yeniden ılıml ı bir toparlanmaya baş lamas ına yard ım edeceğini

söyledi. Moritomo ayrıca, BOJ'un büyük miktarda devlet tahvili al ım ı gibi güçlü parasal
geniş leme ad ımlar ına devam edeceğini söyledi.  
  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer, AMB'nin yeni bir faiz

indirimine gitmekten daha çok al ınm ış olan para politikas ı kararlar ının euro bölgesinn
geneline yayılan bir etki göstermesi ile ilgilendiğini söyledi.   
  - Çalık Grubu özelleştirilecek elektrik dağıtım bölgelerinden Toroslar ve Dicle ’ye, Kazancı
Holding ise AYEDAŞ ve Toroslar ’a teklif sundu. 

  - AIG, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyi stratejik büyüme yeri olarak seçti.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,274.87 0.47 

USD 1.7745 0.45 

EURO 2.3705 0.55 

€  / $  1.3388 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0661 0.25 

VOB-30 Kontrat ı 96.900 0.08 

Gösterge Faiz  5.47 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BASCM 2.85 18.75 

AVOD 1.09 7.92 

ERBOS 25.90 7.92 

MMCAS 3.57 7.21 

SANFM 1.24 6.90 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 12.65 -19.43 

MERIT 6.36 -12.88 

SKPLC 0.67 -10.67 

PRZMA 4.02 -10.47 

BERDN 0.34 -8.11 

Dünya Borsalar ı 19.02.2013 % 

DJIA 14,036 0.39 

NASDAQ 3,214 0.68 

DAX 7,752 1.62 

FTSE-100 6,379 0.96 

NIKKEI 225 11,372 -0.31 

S&P 500 1,531 0.73 

Bovespa  57,314 -0.52 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 Japonya D ış Tic. Den. Oca. (Önc. -643.3 Mlr ¥) 

09:00 Almanya ÜFE Oca. (Bek.0,3% Önc. -0,3%) 

09:00 Almanya TÜFE Oca. (Bek. -0,5% Önc. -0,5%) 

10:00 Türkiye K. Vd. D ış Borç Stoku Ara. (Önc.101 Mlr $)  
09:45 Fransa TÜFE Oca. (Bek. -0,2% Önc.0,3%)  
11:30 İngiltere BOE Toplant ı Tutanaklar ı Şub. 

11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı (3 Ayl ık) Ara. (Önc.7,7%)  
12:30 Almanya Tahvil ihrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -6,4%) 

15:30 ABD İnşaat Baş. Oca. (Bek. -3,4% Önc.12,1%)  
15:30 ABD İnşaat İzinleri % Oca. (Bek.1,2% Önc.1,0%)  
15:30 ABD ÜFE Oca. (Bek.0,4% Önc. -0,3%) 

17:00 AB Tük. Güven End. Şub. Öncü (Bek. -23,2 Önc. -23,9) 

21:00 ABD FED FOMC Toplant ısı Notlar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE TUT 2.95-2.96 2.87 3.06 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 

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

