
ASELS, Şirket, bir yurtd ışı müşteri ihtiyac ı kapsam ında Radyolink Terminal ve Tekrarlay ıcı İstasyonlar ı konusunda 5,1 mn dolar tutar ında

sipariş alınm ıştır. 
 

TSKB, Banka, IFC'den Türkiye genelinde çevre kirlili ğini azaltma ve kaynak verimliliğini geliştirme yat ırımlar ının finansman ı  için temin
edilmesi öngörülen 60 mn dolar tutar ındaki kredi için Yetkilendirme Anlaşmas ı imzalam ıştır. 
 

FROTO, Şirket 4. çeyrekte 166 mn TL net kâr beklentisinin %20 üzerinde 199.4 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4. çeyrek: 155.8 mn TL net
kâr) Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %2 artışla 675 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 662.1 mn TL kâr).  
  
EKGYO, Şirket projelerinen "Avrupa Konutlar ı Ispartakule 3"de 7. Blok İnşaat İş lerinin k ısmi geçici kabulü yapılm ış olup "K ısmi Geçici Kabul
Tutanağı" onaylanm ıştır. Ayrıca, Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen, Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 3. Etap Konut, Sosyal Donatı İle
Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İş i ihalesine 9 ş irket kat ılm ış olup 8 tekliften en yüksek teklifi Belda  İnşaat-Çakır İnşaat İş Ortaklığı
115.9 mn TL ile vermiştir. 

  
AKSA, Şirket'İn Yalova fabrikas ında çıkan yang ın sonucu hasar gören varl ıklarla ilgili taslak bir hasar tazmin talebi oluşturulmuştur. Buna

göre sigorta poliçelerine taraf olan sigorta ş irketleri tarafından ilk etapta 5 mn dolar avans tazminat ödemesi yapılmaktad ır. Ayrıca Şirket,

2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %65 art ışla 14.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 8.8 mn TL). Böylece Şirket,
2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %71 artışla 165.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 97 mn TL) 

 

GUBRF, Şirket Gn. Md. Osman Balta, ş irketin 10 y ıl önce %15 civar ında olan pazar pay ını %30'lara çıkardığını, 2013 yılında 2,4 mlr TL ciro

hedeflediklerini ve tesis yat ırımlar ının hız kazanacağını ifade etmiştir. 

  
BAGFS, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %80 azalışla 2.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 12.4 mn TL).
Böylece Şirket, 2012 y ılı sonunda bir önceki y ıla göre %67 azal ışla 23.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2011: 73.8 mn TL), Ayr ıca Şirket,
dağıtılabilir kârının 8.068.034 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,762 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
MUTLU, Şirket hakim ortağı "Mutlu Holding"in ulusal ve uluslararas ı gruplarla stratejik işbirliği görüşmelerine devam ettiğini açıklam ıştır. 
  
RHEAG, Şirket, gündeminde bedelli sermaye art ırım ı olmad ığını açıklam ıştır. 
  
DENTA, Şirket, 2012 yılı kârından 22.3 mn TL tutar ında temettünün (Hisse Başı Net: 0,2707857 TL) nakden dağıtılmas ına karar vermiştir. 

  
IZMDC, Şirket, bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin, tamam ı nakit olmak üzere toplam 41.3 mn TL artırılarak 130

mn TL'ye yükseltilmesine katılma karar ı alm ıştır. 
  
KONYA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28 azalışla 7.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 10.9 mn TL).
Böylece Şirket, 2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %22 art ışla 37 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 30.4 mn TL), Ayrıca Şirket, dağıtılabilir

kârının 80.021.884 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 13,96 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
DARDL, Şirket Yön. Kur. Bşk. Niyazi Önen, geçtiğimiz yıllarda birçok ş irket ile finansal ve stratejik ortakl ık görüşmesi yapt ıklarını ancak bu
arayıştan vazgeçtiklerini açıkladı. Sabah Gazetesinin haberine göre, yola özkaynaklarıyla devam edeceklerini söyleyen Önen, Çanakkale'deki
fabrika arazilerini bankalara devrederek borçlar ını silmek üzere yürütülen görüşmelerde birkaç ay içinde anlaşma sağlanmas ının beklediğini

kaydetti. 

  
RYGYO, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %146 artışla 16.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 6.9 mn TL).
Böylece Şirket, 2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %34 artışla 31 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 23.2 mn TL) 

  
GLYHO, Şirket'in 2009 y ılında Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihalesi çerçevesinde dahil olduğu Ortak Giriş im Grubu tarafından süreli olarak
verilen ve süresi dolmuş olan 50 mn dolar tutar ındaki teminat mektubunun Ankara BŞB tarafından nakde çevrilmesini önleme amacıyla

mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığı, Danıştay nezdindeki davan ın ise devam ettiği açıklanm 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." 

IMKB POZİTİF AYRIŞTI 

IMKB, borsaları % 2 civar ında negatif etkileyen İtalya seçim sonuçlar ından etkilenmeyip

dünü önceki düşüş lere tepki ile kapattı. Bugün tepkiye devam etmek istebilir.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.1 art ış la, 77.514 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 75.831, en yüksek 77.955 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 844 puan

üzerine çıktı. En çok değer kazanan endeks % 2.3 art ış la IMKB 10 Banka endeksi oldu.
Rekabet kurumunun minimum ceza vereceği beklentisi bankalar ın prim yapmas ına etkili

oldu. 

   İtalya seçim sonuçlarının karmaşas ı ile beraber Euro/dolar 1.3020'ye kadar gerilemişti.

Dün Avrupa borsalar ı  ile beraber IMKB de güne negatif baş ladı. Avrupa borsalar ı % 2
civarında kayıplarla günü kapat ırken, Banka hisselerine gelen al ımlarla IMKB günü ciddi
artıda kapatt ı. ABD borsalar ı  ise önceki gece düşerek İtalya seçimlerini fiyatladığından

dün düşmedi ve tepkisini yapt ı. Bunda piyasa dostu Bernanke'nin "gevşek para politikas ı
sürecek" açıklamalar ı ve olumlu ekonomik datalar etkili oldu. ABD ’de yeni konut sat ış ları
son 4 y ılın en yüksek seviyesine çıkarken, tüketi güven endeksi de  beklentilerden yüksek
çıktı. Bernanke ’nin açıklamalar ı en çok altına yaradı ve ons fiyatı 1615 dolara kadar çıktı.  
   Bugün İtalya'da koalisyon çal ışmalar ı takip edilirken veri gündeminde; 10:00'da Türkiye
Tüketici güven endeksi, 12:00'de Euro Bölgesi Tüketici Güveni Endeksi, 15:30'da ABD
Dayanıklı Tüketim Malları Sipariş leri ve 17:00'de ABD Askıda Konut Satış ları ile Bernanke

ile Draghi'nin açıklamalar ı öne çıkmaktad ır. 
   Bu sabah Asya'da Japonya hariç olumlu seyir gözlenirken, Avrupa borsalar ının
yükselişl e   a ç ılmas ı   bekleniyor. Ancak Euro/dolar paritesinin 1.31'in üzerinde
tutunanamas ı bir risk olarak duruyor.  

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, iptal edilen köprü ve otoyol ihalesiyle ilgili halka arz
çalışmas ı baş lattıklarını  belirterek, "Bütün seçenekler masaya yatırılacak. Özelleştirme

İdaremiz otoyol ve köprülerin bir ş irketleşme sürecine bakacak. Daha sonra bu ş irketin

halka arzı gündeme gelecek" dedi.  
    - FED Başkanı  Ben Bernanke, piyasalar ın yaşanacak bir kriz durumunda federal

hükümetin büyük finansal ş irketleri otomatik olarak kurtaracağı yönündeki beklentilerini
yanlı ş   olduğunu, bu beklentinin zaman içinde azalaca ğını   öngördüğünü söyledi.
Bernanke, büyük olmanın faydas ının zaman içinde azalacağını düşündüğünü ve büyük
finansal şirketlerin ölçeklerini küçültmek için zaman içinde gönüllü ad ım atacaklar ına

inand ığını belirtti. 

    - Rekabet Kurumu Ba şkanı   Nurettin Kald ırımc ı,  12 banka hakk ında yürütülen
soruşturmada sözlü savunmalar ını   tamamlanmas ının ard ından yapt ığı  açıklamada,

Kurul karar ının 12 Mart 2013 tarihinde saat 14.00'te açıklanacağını bildirdi.  

  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen,  "Euro Bölgesi'nde
enflasyonu, ECB'nin tahminlerine göre, önümüzdeki aylarda yüzde 2 seviyesinin alt ına

inecek" diye konuştu. Asmussen, Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların ortaya çıkmas ı
halinde harekete geçeceklerini de vurguladı. 
    - İrlanda Başbakan ı   Enda Kenny, Avro Bölgesi otoritelerinin kurtarma kredilerinin
vadelerinin uzat ılmas ı   konusunda Yunanistan'a sağladıkları   kolaylığın Portekiz ve

İr landa'ya da sağlanıp  s a ğlanmamas ı   konusunu gelecek ay de ğerlendirmelerini

beklediğini vurgulad ı. 
  - ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid, 1 Mart'ta yürürlüğe girecek 85 mlr Dolar

tutarındaki harcama kesintilerinin, aç ıkların azalt ılmas ı yükünün bir k ısm ını ultra varl ıklı
kesimlere yükleyen bir alternatifi ile değiştirilmesi için harekete geçecek. Reid, otomatik
harcama kesintilerinin bir alternatifi ile değiştirilmesi için bugün oylama yapmay ı
planl ıyor. 

  - Moody's seçim sonuçlar ının İtalya'da yapısal reformlar ın duraksamas ı veya tamamen

ask ıya al ınmas ı   riskini art ırdığını   belirtirken, Avro'ya kuşku ile bakan parti lerin oy

oranlar ının artmas ının yeni bir seçiminde durumu çözmesi şans ını azalttığını vurguladı. 
  - Japonya'da muhalefet partilerinin liderleri, Asya Geliş im Bankas ı Başkanı Haruhika

Kuroda ’nın BOJ Başkanlığını destekleyeceklerini açıkladılar. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,514.33 1.10 

USD 1.8055 0.17 

EURO 2.3590 -0.90 

€  / $  1.3052 -0.06 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0855 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 96.175 1.37 

Gösterge Faiz  5.72 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATPET 3.59 13.25 

PRZMA 4.37 7.64 

BASCM 2.72 7.51 

KRSAN 5.58 7.10 

KONYA 374.00 6.86 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 4.35 -19.14 

IHMAD 6.02 -13.75 

TSPOR 7.16 -12.90 

SERVE 0.91 -11.65 

ANSA 1.05 -10.26 

Dünya Borsalar ı 26.02.2013 % 

DJIA 13,900 0.84 

NASDAQ 3,130 0.43 

DAX 7,597 -2.27 

FTSE-100 6,270 -1.34 

NIKKEI 225 11,399 -2.26 

S&P 500 1,497 0.61 

Bovespa  56,949 0.59 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi Oca. (Önc. -0,5%) 

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Şub. (Önc.75,8)  
11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 4Ç Geçici (Bek. -0,3% Önc. -0,3%)

11:30 İngiltere GSYH-Y ıllık 4Ç Geçici (Bek.0,0% Önc.0,0%)  
12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Şub. (Bek. -23,6 Önc. -23,6) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -1,7%) 

15:30 ABD Dayan ıkl ı Tük.Mal Sip. Oca. (Bek. -4,0% Önc.4,3%)  
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışları Oca. (Önc. -4,3%) 

17:00 ABD FED Başkan ı Ben Bernanke konuşma yapacak  

AB Bankalar ın ECB'nin 2.LTRO kredileri geri ödemesi  

Dinamik Portföy Önerileri  
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kârının 80.021.884 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 13,96 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

DARDL, Şirket Yön. Kur. Bşk. Niyazi Önen, geçtiğimiz yıllarda birçok ş irket ile finansal ve stratejik ortakl ık görüşmesi yapt ıklarını ancak bu

arayıştan vazgeçtiklerini açıkladı. Sabah Gazetesinin haberine göre, yola özkaynaklarıyla devam edeceklerini söyleyen Önen, Çanakkale'deki
fabrika arazilerini bankalara devrederek borçlar ını silmek üzere yürütülen görüşmelerde birkaç ay içinde anlaşma sağlanmas ının beklediğini

kaydetti. 

  
RYGYO, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %146 artışla 16.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 6.9 mn TL).
Böylece Şirket, 2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %34 artışla 31 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 23.2 mn TL) 

  
GLYHO, Şirket'in 2009 y ılında Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihalesi çerçevesinde dahil olduğu Ortak Giriş im Grubu tarafından süreli olarak
verilen ve süresi dolmuş olan 50 mn dolar tutar ındaki teminat mektubunun Ankara BŞB tarafından nakde çevrilmesini önleme amacıyla

mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığı, Danıştay nezdindeki davan ın ise devam ettiği açıklanm ıştır. 

27 Şubat 2013 Çarşamba

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

IMKB POZİTİF AYRIŞTI 

IMKB, borsaları % 2 civar ında negatif etkileyen İtalya seçim sonuçlar ından etkilenmeyip

dünü önceki düşüş lere tepki ile kapattı. Bugün tepkiye devam etmek istebilir.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.1 art ış la, 77.514 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 75.831, en yüksek 77.955 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 844 puan

üzerine çıktı. En çok değer kazanan endeks % 2.3 art ış la IMKB 10 Banka endeksi oldu.
Rekabet kurumunun minimum ceza vereceği beklentisi bankalar ın prim yapmas ına etkili

oldu. 

   İtalya seçim sonuçlarının karmaşas ı ile beraber Euro/dolar 1.3020'ye kadar gerilemişti.

Dün Avrupa borsalar ı  ile beraber IMKB de güne negatif baş ladı. Avrupa borsalar ı % 2
civarında kayıplarla günü kapat ırken, Banka hisselerine gelen al ımlarla IMKB günü ciddi
artıda kapatt ı. ABD borsalar ı  ise önceki gece düşerek İtalya seçimlerini fiyatladığından

dün düşmedi ve tepkisini yapt ı. Bunda piyasa dostu Bernanke'nin "gevşek para politikas ı
sürecek" açıklamalar ı ve olumlu ekonomik datalar etkili oldu. ABD ’de yeni konut sat ış ları
son 4 y ılın en yüksek seviyesine çıkarken, tüketi güven endeksi de  beklentilerden yüksek
çıktı. Bernanke ’nin açıklamalar ı en çok altına yaradı ve ons fiyatı 1615 dolara kadar çıktı.  
   Bugün İtalya'da koalisyon çal ışmalar ı takip edilirken veri gündeminde; 10:00'da Türkiye
Tüketici güven endeksi, 12:00'de Euro Bölgesi Tüketici Güveni Endeksi, 15:30'da ABD
Dayanıklı Tüketim Malları Sipariş leri ve 17:00'de ABD Askıda Konut Satış ları ile Bernanke

ile Draghi'nin açıklamalar ı öne çıkmaktad ır. 
   Bu sabah Asya'da Japonya hariç olumlu seyir gözlenirken, Avrupa borsalar ının
yükselişl e   a ç ılmas ı   bekleniyor. Ancak Euro/dolar paritesinin 1.31'in üzerinde
tutunanamas ı bir risk olarak duruyor.  

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, iptal edilen köprü ve otoyol ihalesiyle ilgili halka arz
çalışmas ı baş lattıklarını  belirterek, "Bütün seçenekler masaya yatırılacak. Özelleştirme

İdaremiz otoyol ve köprülerin bir ş irketleşme sürecine bakacak. Daha sonra bu ş irketin

halka arzı gündeme gelecek" dedi.  
    - FED Başkanı  Ben Bernanke, piyasalar ın yaşanacak bir kriz durumunda federal

hükümetin büyük finansal ş irketleri otomatik olarak kurtaracağı yönündeki beklentilerini
yanlı ş   olduğunu, bu beklentinin zaman içinde azalaca ğını   öngördüğünü söyledi.
Bernanke, büyük olmanın faydas ının zaman içinde azalacağını düşündüğünü ve büyük
finansal şirketlerin ölçeklerini küçültmek için zaman içinde gönüllü ad ım atacaklar ına

inand ığını belirtti. 

    - Rekabet Kurumu Ba şkanı   Nurettin Kald ırımc ı,  12 banka hakk ında yürütülen
soruşturmada sözlü savunmalar ını   tamamlanmas ının ard ından yapt ığı  açıklamada,
Kurul karar ının 12 Mart 2013 tarihinde saat 14.00'te açıklanacağını bildirdi.  

  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen,  "Euro Bölgesi'nde
enflasyonu, ECB'nin tahminlerine göre, önümüzdeki aylarda yüzde 2 seviyesinin alt ına

inecek" diye konuştu. Asmussen, Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların ortaya çıkmas ı
halinde harekete geçeceklerini de vurguladı. 
    - İrlanda Başbakan ı   Enda Kenny, Avro Bölgesi otoritelerinin kurtarma kredilerinin
vadelerinin uzat ılmas ı   konusunda Yunanistan'a sağladıkları   kolaylığın Portekiz ve

İr landa'ya da sağlanıp  s a ğlanmamas ı   konusunu gelecek ay de ğerlendirmelerini

beklediğini vurgulad ı. 
  - ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid, 1 Mart'ta yürürlüğe girecek 85 mlr Dolar

tutarındaki harcama kesintilerinin, aç ıkların azalt ılmas ı yükünün bir k ısm ını ultra varl ıklı
kesimlere yükleyen bir alternatifi ile değiştirilmesi için harekete geçecek. Reid, otomatik
harcama kesintilerinin bir alternatifi ile değiştirilmesi için bugün oylama yapmay ı
planl ıyor. 

  - Moody's seçim sonuçlar ının İtalya'da yapısal reformlar ın duraksamas ı veya tamamen

ask ıya al ınmas ı   riskini art ırdığını   belirtirken, Avro'ya kuşku ile bakan parti lerin oy

oranlar ının artmas ının yeni bir seçiminde durumu çözmesi şans ını azalttığını vurguladı. 
  - Japonya'da muhalefet partilerinin liderleri, Asya Geliş im Bankas ı Başkanı Haruhika

Kuroda ’nın BOJ Başkanlığını destekleyeceklerini açıkladılar. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,514.33 1.10 

USD 1.8055 0.17 

EURO 2.3590 -0.90 

€  / $  1.3052 -0.06 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0855 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 96.175 1.37 

Gösterge Faiz  5.72 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATPET 3.59 13.25 

PRZMA 4.37 7.64 

BASCM 2.72 7.51 

KRSAN 5.58 7.10 

KONYA 374.00 6.86 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 4.35 -19.14 

IHMAD 6.02 -13.75 

TSPOR 7.16 -12.90 

SERVE 0.91 -11.65 

ANSA 1.05 -10.26 

Dünya Borsalar ı 26.02.2013 % 

DJIA 13,900 0.84 

NASDAQ 3,130 0.43 

DAX 7,597 -2.27 

FTSE-100 6,270 -1.34 

NIKKEI 225 11,399 -2.26 

S&P 500 1,497 0.61 

Bovespa  56,949 0.59 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi Oca. (Önc. -0,5%) 

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Şub. (Önc.75,8)  
11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 4Ç Geçici (Bek. -0,3% Önc. -0,3%)

11:30 İngiltere GSYH-Y ıllık 4Ç Geçici (Bek.0,0% Önc.0,0%)  
12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Şub. (Bek. -23,6 Önc. -23,6) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -1,7%) 

15:30 ABD Dayan ıkl ı Tük.Mal Sip. Oca. (Bek. -4,0% Önc.4,3%)  
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışları Oca. (Önc. -4,3%) 

17:00 ABD FED Başkan ı Ben Bernanke konuşma yapacak  

AB Bankalar ın ECB'nin 2.LTRO kredileri geri ödemesi  

Dinamik Portföy Önerileri  

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

