
SKBNK, Banka 4. çeyrekte, 63 mn TL beklentinin %1 alt ında 62.2 mn TL net kar açıklam ıştır (2011 4Ç: 62.2 mn TL net kâr). Böylece Banka
2012 yılında bir önceki yıla göre %103.5 artışla 240.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011:118 mn TL net kâr)  
  
TKFEN, Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., 68 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yapım ı işi için Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi SOCAR ile 640 mn dolar tutarında bir sözleşme imzalam ıştır. 
  
CLEBI, Şirket, Hindistan'da bulunan iştiraki Çelebi GH Delhi, faaliyetlerinin finansmanı ve öngörülen yatırımlar ı gerçekleştirmesini teminen

ihtiyaç duyduğu 97.504.000 Hint Rupisi tutar ındaki özkaynağın, sermaye art ışı yapmak suretiyle karşı lanmas ına ve Şirket pay ına düşen

97.088.000 Hint Rupisi (yaklaşık 1,8 mn dolar) bedelin ödenerek sermaye artırım ına katılmaya karar vermiştir. 

  
EKGYO, Şirket mülkiyetinde bulunan  İstanbul Finans merkezinde yer alan arazinin TCMB'ye 353.126.800 TL bedel üzerinden sat ılmas ı
hususunda anlaşmaya varılm ış ve satışa ilişkin iş lemlere baş lanm ıştır.  
  
FROTO, Şirket, 2012 yılı kârının 61.899.343 TL'lik k ısm ını (Hisse başı net: 0,72675 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

TSKB, Banka çıkarılm ış 1.1 mlr TL sermayesini, iç kaynaklardan 32 mn TL, 2012 yılı kârından 168 mn TL art ırılarak (Toplam %18.2 bedelsiz)

1.3 mlr TL'ye çıkarılmas ına karar verilmiştir. Ayrıca Banka, 2012 y ılı kârının 60 mn TL'lik k ısm ını (Hisse başı net: 0,04636 TL) nakit temettü
olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
SAHOL, Exsa Export, Şirket'te bulunan %1,29'luk hissesini iki yıl içinde satacağını açıklam ıştır. 
 

BRSAN, Şirket, çıkarılm ış 28.3 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 113.4 mn TL (%400 bedelsiz) artırarak 141.7 mn TL'ye yükseltme kararı
alm ıştır. 
  
ADANA[ADBGR,ADNAC], Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %90 artışla 34.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011

4Ç: 18.1 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2012 y ılında bir önceki yıla göre %13 art ışla 86.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 77.1 mn TL net

kâr) 
  
CCOLA, Şirket, 2014'te vadesi gelen kredilerinin yeniden finansman ının yanı s ıra önümüzdeki dönemdeki yeni ihtiyaçlar ının da finansman ı
amac ıyla 300 mn dolar veya Euro muadili tutara kadar tahsisli tahvil ihrac ı yapmak amac ıyla çalışmalara baş lam ıştır. 
  
BOLUC, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78 artışla 8.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 4.8 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 artışla 24 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 20.1 mn TL net kâr). Ayrıca Şirket, 2012
yılı kârının 21.342.410 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,126652 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
SAFGY[SNGYO], Şirketlerin ortak olarak Ac ıbadem'de inşa ettiği Akasya Projesi'nde, Sabah Gazetesinin haberine göre, toplam bin 400
konutun bin 300'ü sat ıldı. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, iki yıl önce sat ışa ç ıktıklarında 3.500 TL olan metrekare fiyatlar ının
bugün 10.000 TL'ye çıktığını söyledi.  
  
OZKGY, Şirket Genel Müdürü Sadun Coşkuntürk, 2013'te 2 projenin lansmanını yapacaklarını, ayrıca İstanbul Göktürk'teki 2B arazileriyle
ilgilendiklerini söyledi. Sabah Gazetesinin haberine göre Coşkuntürk, "Hedefimiz 2016'da en büyük 3 GYO'dan biri olmak. 600 -700 bin

metrekarelik portföy ve 3 milyar liral ık değere erişerek bu hedefimize ulaşacağız" dedi. Şirket bu y ıl Bayrampaşa'daki Hayat Tepe ve

Ataşehir'deki Bulvar 21'in lansman ını yapacak. 

  
MRDIN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %65 azalışla 8.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 25.8 mn TL
net kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %52 azalışla 27.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 58.4 mn TL net kâr) 
  
ASLAN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 artışla 3.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 2.2 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %178 art ışla 37.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 13.4 mn TL net kâr). Ayr ıca Şirket,
2012 yılı kârının 32.883.963 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,382895 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BROVA, Şirket iştiraki Haytek İnşaat, İstanbul-Kadıköy'de bulunan arsalar üzeridne, toplam 15.000 m2 inşaat alan ına sahip olacak ve %54
arsa sahipleri -%46 Yüklenici gelir paylaşım ı şeklinde "Arsa Pay ı Karşı lığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" için arsa
sahipleri ile Yüklenici Firma sıfatıyla sözleşme imzalam ıştır. 
  
RGYAS, Şirket, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği tarafından İzmir-Gaziemir'de bulunan toplam 25.431 m2 arsan ın satış  ihalesini,
bağlı ortaklığı Esentepe Gay. Yat. İnş. A.Ş 38 mn TL bedelle kazanm ıştır. 
  
MMCAS, Şirket ana hissedar ı, elindeki 7.923.675 TL nominal değerli hisselerin sat ışı konusunda Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH

aras ında münhasırlık sözleşmesi imzalam ıştır. 

28 Şubat 2013 Perşembe

 

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." 

PİYASALARDA OLUMLU HAVA 

Bernanke, Draghi, Obama haberleri ile dün olumlu seyir izleyen borsaların bugün de bu
havayı sürdürmesi muhtemel!  
   IMKB, önceki gün  İtalya seçim sonuçlar ından etkilenmeyip para giriş iyle beraber

artm ıştı. En çok artan endeks ise % 2.3 art ış la IMKB 10 Banka endeksi olmuştu. Dün bu
hareketin devam ı geldi.  IMKB 100 endeksi, dünü % 0.84 artış la, 78.166 puandan kapatt ı.
Gün içerisinde en dü şük 77.198, en yüksek 78.429 puan ı   gören endeks, önceki
kapan ışının 652 puan üzerine ç ıktı. Bankalar % 0.7 art ış yaşadı. Para giriş inin devam ı
halinde bugün de seyrin olumlu olmasını bekliyoruz. 

   Obama'n ın yar ın Cumhuriyetçilerle harcama kesintileri konusunda görüşeceğinin

açıklanmas ı   ve FED Başkanı  Bernanke'nin FED ’in elindeki tahvilleri vadeleri dolana

kadar tutmay ı  düşünebileceğine yönelik ifadeleri ile ABD borsalar ı % 1.3 yükseldi. Bu
sabah ABD Endeks futurelar ında olumlu seyir sürerken Asya'da  -Hindistan hariç - ciddi

primler yaşanıyor. Euro/dolar paritesi ise 1.3140 seviyesinde. Euro'da yükseli ş in
devamını 1.31'i aşağı kırmad ığı sürece bekleyebiliriz. 
   Şubat ayının son günündeki verilerde; 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ocak(Bek.-7.1

mlr dolar), 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Ocak(Bek. -%1), 15:30 ABD GSYH 4.Çeyrek(Bek.%
0.5) öne çıkmakta. 

  - HaberTürk Gazetesinin haberine göre Başbakan Yardımc ıs ı Ali Babacan, şu anda dört
bankan ın faaliyet gösterdiği kat ılım bankac ılığının büyümesi ve rekabetin artmas ı  için
düğmeye bast ı.  Habere göre, iki kat ılım bankas ı   lisans ı   verilmesi için çal ışmalara

baş land ı. 
  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, yak ın zamanda bankan ın geniş lemeci

para politikas ından ve önlemlerinden ç ıkmak gibi bir plan ının olmad ığını söyledi. Öte
yandan iki AMB üyesi Yves Mersh ve Peter Praet, AMB'nin geniş lemeci politikalar ının
"piyasalarda bozukluklara" yol açabileceği konusunda uyar ılarda bulundular.  

  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, Asya Kalk ınma Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda'y ı
Japonya Merkez Bankas ı   Başkanlığı  için resmen aday gösterdi. Kuroda'n ın BOJ

Başkanlığı için parlamentoda 2 hafta içinde oylama yapılacak. 

  - ÖİB, İstanbul Anadolu Yakas ı, Toroslar, Vangölü ve Dicle Elektrik Dağıtım özelleştirme

ihalesine başvuran tüm kat ılımc ıların önyeterliliği sağladığını bildirdi. İstanbul Anadolu
Yakası ve Toroslar ihalesine başvuranlar aras ında; Alsim Alarko, Park Holding, Enerjisa

ve Aksa Elektrik de bulunuyor. 

  - Rusya, İran ve Azerbaycan ’a paras ını ödediği doğalgazı geri alan BOTAŞ, kamu elektrik

santrallerine verdiği doğalgazda indirime gitti. BOTAŞ, Ocak 2013 ’ten itibaren kamuya ait
doğalgaz çevrim santrallerine verdiği doğalgazın fiyatını yaklaşık yüzde 30 düşürdü. 
    - FED Başkanı Ben Bernanke, Temsilciler Meclisi'nde yapt ığı konuşmada, ABD'de
halihazırda %7,9'da seyreden işsizlik oran ının 2016'dan önce %6'ya inmesinin mümkün
görünmediğini söyledi. Fed, 2012 sonundaki bir toplant ıda, ülkede işsizlik oran ı %6,5'e

gerileyene kadar faiz oranlarını s ıfıra yakın tutma karar ı alm ıştı. 
    - Kongre ve Beyaz Saray yetkilileri, ABD Ba şkanı   Barack Obama'n ın harcama

kesintilerini görüşmek üzere, 1 Mart Cuma günü Cumhuriyetçilerle bir araya geleceğini

açıkladı. 
  - İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu, İngiliz ekonomisinin 2012'de bir önceki yıla göre %
0,3 büyüdüğünü açıkladı. 
    - Moody's tarafından yap ılan bir aç ıklamaya göre  İtalya'nın belirsizlikle sonuçlanan
seçimleri siyasi bilinmezliğin süresinin uzama şans ını artırırken, ülkenin kredi notunun
da düşürülme riskini yaratıyor. 

  - Çin Merkez Bankası, düzenli likidite operasyonunu askıya aldı. Çin MB'nin piyasalara
likidite vermemeyi tercih etmesi, Banka'n ın istikrarl ı ekonomik toparlanma ve enflasyonist

bask ılarda potansiyel bir art ış  karşıs ında para politikas ını   kademeli bir s ıkılaştırma

rotas ına soktuğu sinyali vermeye devam ettiğini ortaya koyuyor. 

   - Türkiye’nin 3’üncü havalimanı projesiyle Almanlar da yak ından ilgileniyor. Frankfurt

Havaaliman ı’nın işletmesini yüklenen Fraport, Türk ortağı IC İçtaş  ile yeni havaliman ına

da talip olmaya haz ırlanıyor. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,166.25 0.84 

USD 1.8005 -0.28 

EURO 2.3595 0.02 

€  / $  1.3126 0.57 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0839 -0.08 

VOB-30 Kontrat ı 96.825 0.65 

Gösterge Faiz  5.70 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BRYAT 15.00 20.97 

BRSAN 32.70 20.22 

DENGE 9.32 15.06 

SERVE 1.02 12.09 

DARDL 0.73 10.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 3.51 -19.31 

IHMAD 5.32 -11.63 

RANLO 0.40 -11.11 

OSMEN 2.01 -11.06 

ANSA 0.94 -10.48 

Dünya Borsalar ı 27.02.2013 % 

DJIA 14,075 1.26 

NASDAQ 3,162 1.04 

DAX 7,676 1.04 

FTSE-100 6,326 0.88 

NIKKEI 225 11,254 -1.27 

S&P 500 1,516 1.27 

Bovespa  57,274 0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01 :50  Japonya  Sanay i  Ü re t im i  Oca .  Öncü   (Bek .1 ,5%
Önc.2,4%)  
06:00 Japonya Y ıllık Araç Üretimi Oca. (Önc. -17,2%) 

09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Oca. (Bek. -0,3% Önc.0,0%)
10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Oca. (Bek. -7.10Mlr$ Önc. -
7.18Mlr$) 

10:00 İspanya TÜFE -Y ıllık Şub. Geçici (Bek.2,7% Önc.2,7%9  

10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Şub. (Önc.6,8%)  
12:00 AB TÜFE Oca. (Bek. -1,0% Önc.0,4%)  
15:00 Almanya TÜFE Şub. Geç.(Bek.0,7% Önc. -0,5%) 

15:30 ABD GSYH(Çeyreksel - 2. Tah.) 4Ç (Bek.0,5% Önc. -
0,1%) 

15:30 ABD Kişisel Tüketim 4Ç (Bek.2,3% Önc.2,2%)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.362Bin)  
16:00 Türkiye Hamitabat Elektrik son teklif tarihi  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Ynt. End. Şub. 54,1 55,6  

17:00 Türkiye Hazine Mart ay ı iç borçlanma stratejisi  
18:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi Şub. (Önc. -2) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO AL 2.88-2.89 2.79 2.97 

YKBNK AL 4.99-5.00 4.89 5.12 

AYGAZ AL 9.60-9.62 9.40 9.92 
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kâr) 
  
CCOLA, Şirket, 2014'te vadesi gelen kredilerinin yeniden finansman ının yanı s ıra önümüzdeki dönemdeki yeni ihtiyaçlar ının da finansman ı
amac ıyla 300 mn dolar veya Euro muadili tutara kadar tahsisli tahvil ihrac ı yapmak amac ıyla çalışmalara baş lam ıştır. 
  
BOLUC, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78 artışla 8.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 4.8 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 artışla 24 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 20.1 mn TL net kâr). Ayrıca Şirket, 2012

yılı kârının 21.342.410 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,126652 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
SAFGY[SNGYO], Şirketlerin ortak olarak Ac ıbadem'de inşa ettiği Akasya Projesi'nde, Sabah Gazetesinin haberine göre, toplam bin 400
konutun bin 300'ü sat ıldı. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, iki yıl önce sat ışa ç ıktıklarında 3.500 TL olan metrekare fiyatlar ının
bugün 10.000 TL'ye çıktığını söyledi.  
  
OZKGY, Şirket Genel Müdürü Sadun Coşkuntürk, 2013'te 2 projenin lansmanını yapacaklarını, ayrıca İstanbul Göktürk'teki 2B arazileriyle
ilgilendiklerini söyledi. Sabah Gazetesinin haberine göre Coşkuntürk, "Hedefimiz 2016'da en büyük 3 GYO'dan biri olmak. 600 -700 bin

metrekarelik portföy ve 3 milyar liral ık değere erişerek bu hedefimize ulaşacağız" dedi. Şirket bu y ıl Bayrampaşa'daki Hayat Tepe ve

Ataşehir'deki Bulvar 21'in lansman ını yapacak. 

  
MRDIN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %65 azalışla 8.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 25.8 mn TL
net kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %52 azalışla 27.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 58.4 mn TL net kâr) 
  
ASLAN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 artışla 3.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 2.2 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %178 art ışla 37.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 13.4 mn TL net kâr). Ayr ıca Şirket,

2012 yılı kârının 32.883.963 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,382895 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BROVA, Şirket iştiraki Haytek İnşaat, İstanbul-Kadıköy'de bulunan arsalar üzeridne, toplam 15.000 m2 inşaat alan ına sahip olacak ve %54

arsa sahipleri -%46 Yüklenici gelir paylaşım ı şeklinde "Arsa Pay ı Karşı lığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" için arsa
sahipleri ile Yüklenici Firma sıfatıyla sözleşme imzalam ıştır. 
  
RGYAS, Şirket, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği tarafından İzmir-Gaziemir'de bulunan toplam 25.431 m2 arsan ın satış  ihalesini,

bağlı ortaklığı Esentepe Gay. Yat. İnş. A.Ş 38 mn TL bedelle kazanm ıştır. 
  
MMCAS, Şirket ana hissedar ı, elindeki 7.923.675 TL nominal değerli hisselerin sat ışı konusunda Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH

aras ında münhasırlık sözleşmesi imzalam ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

PİYASALARDA OLUMLU HAVA 

Bernanke, Draghi, Obama haberleri ile dün olumlu seyir izleyen borsaların bugün de bu
havayı sürdürmesi muhtemel!  
   IMKB, önceki gün  İtalya seçim sonuçlar ından etkilenmeyip para giriş iyle beraber

artm ıştı. En çok artan endeks ise % 2.3 art ış la IMKB 10 Banka endeksi olmuştu. Dün bu
hareketin devam ı geldi.  IMKB 100 endeksi, dünü % 0.84 artış la, 78.166 puandan kapatt ı.
Gün içerisinde en dü şük 77.198, en yüksek 78.429 puan ı   gören endeks, önceki
kapan ışının 652 puan üzerine ç ıktı. Bankalar % 0.7 art ış yaşadı. Para giriş inin devam ı
halinde bugün de seyrin olumlu olmasını bekliyoruz. 

   Obama'n ın yar ın Cumhuriyetçilerle harcama kesintileri konusunda görüşeceğinin

açıklanmas ı   ve FED Başkanı  Bernanke'nin FED ’in elindeki tahvilleri vadeleri dolana

kadar tutmay ı  düşünebileceğine yönelik ifadeleri ile ABD borsalar ı % 1.3 yükseldi. Bu
sabah ABD Endeks futurelar ında olumlu seyir sürerken Asya'da  -Hindistan hariç - ciddi

primler yaşanıyor. Euro/dolar paritesi ise 1.3140 seviyesinde. Euro'da yükseli ş in
devamını 1.31'i aşağı kırmad ığı sürece bekleyebiliriz. 
   Şubat ayının son günündeki verilerde; 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ocak(Bek.-7.1

mlr dolar), 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Ocak(Bek. -%1), 15:30 ABD GSYH 4.Çeyrek(Bek.%
0.5) öne çıkmakta. 

  - HaberTürk Gazetesinin haberine göre Başbakan Yardımc ıs ı Ali Babacan, şu anda dört
bankan ın faaliyet gösterdiği kat ılım bankac ılığının büyümesi ve rekabetin artmas ı  için
düğmeye bast ı.  Habere göre, iki kat ılım bankas ı   lisans ı   verilmesi için çal ışmalara

baş land ı. 
  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, yak ın zamanda bankan ın geniş lemeci

para politikas ından ve önlemlerinden ç ıkmak gibi bir plan ının olmad ığını söyledi. Öte
yandan iki AMB üyesi Yves Mersh ve Peter Praet, AMB'nin geniş lemeci politikalar ının
"piyasalarda bozukluklara" yol açabileceği konusunda uyar ılarda bulundular.  

  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, Asya Kalk ınma Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda'y ı
Japonya Merkez Bankas ı   Başkanlığı  için resmen aday gösterdi. Kuroda'n ın BOJ

Başkanlığı için parlamentoda 2 hafta içinde oylama yapılacak. 

  - ÖİB, İstanbul Anadolu Yakas ı, Toroslar, Vangölü ve Dicle Elektrik Dağıtım özelleştirme

ihalesine başvuran tüm kat ılımc ıların önyeterliliği sağladığını bildirdi. İstanbul Anadolu
Yakası ve Toroslar ihalesine başvuranlar aras ında; Alsim Alarko, Park Holding, Enerjisa

ve Aksa Elektrik de bulunuyor. 

  - Rusya, İran ve Azerbaycan ’a paras ını ödediği doğalgazı geri alan BOTAŞ, kamu elektrik

santrallerine verdiği doğalgazda indirime gitti. BOTAŞ, Ocak 2013 ’ten itibaren kamuya ait
doğalgaz çevrim santrallerine verdiği doğalgazın fiyatını yaklaşık yüzde 30 düşürdü. 
    - FED Başkanı Ben Bernanke, Temsilciler Meclisi'nde yapt ığı konuşmada, ABD'de
halihazırda %7,9'da seyreden işsizlik oran ının 2016'dan önce %6'ya inmesinin mümkün
görünmediğini söyledi. Fed, 2012 sonundaki bir toplant ıda, ülkede işsizlik oran ı %6,5'e

gerileyene kadar faiz oranlarını s ıfıra yakın tutma karar ı alm ıştı. 
    - Kongre ve Beyaz Saray yetkilileri, ABD Ba şkanı   Barack Obama'n ın harcama

kesintilerini görüşmek üzere, 1 Mart Cuma günü Cumhuriyetçilerle bir araya geleceğini

açıkladı. 
  - İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu, İngiliz ekonomisinin 2012'de bir önceki yıla göre %
0,3 büyüdüğünü açıkladı. 
    - Moody's tarafından yap ılan bir aç ıklamaya göre  İtalya'nın belirsizlikle sonuçlanan
seçimleri siyasi bilinmezliğin süresinin uzama şans ını artırırken, ülkenin kredi notunun
da düşürülme riskini yaratıyor. 

  - Çin Merkez Bankası, düzenli likidite operasyonunu askıya aldı. Çin MB'nin piyasalara
likidite vermemeyi tercih etmesi, Banka'n ın istikrarl ı ekonomik toparlanma ve enflasyonist

bask ılarda potansiyel bir art ış  karşıs ında para politikas ını   kademeli bir s ıkılaştırma

rotas ına soktuğu sinyali vermeye devam ettiğini ortaya koyuyor. 

   - Türkiye’nin 3’üncü havalimanı projesiyle Almanlar da yak ından ilgileniyor. Frankfurt

Havaaliman ı’nın işletmesini yüklenen Fraport, Türk ortağı IC İçtaş  ile yeni havaliman ına

da talip olmaya haz ırlanıyor. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,166.25 0.84 

USD 1.8005 -0.28 

EURO 2.3595 0.02 

€  / $  1.3126 0.57 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0839 -0.08 

VOB-30 Kontrat ı 96.825 0.65 

Gösterge Faiz  5.70 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BRYAT 15.00 20.97 

BRSAN 32.70 20.22 

DENGE 9.32 15.06 

SERVE 1.02 12.09 

DARDL 0.73 10.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 3.51 -19.31 

IHMAD 5.32 -11.63 

RANLO 0.40 -11.11 

OSMEN 2.01 -11.06 

ANSA 0.94 -10.48 

Dünya Borsalar ı 27.02.2013 % 

DJIA 14,075 1.26 

NASDAQ 3,162 1.04 

DAX 7,676 1.04 

FTSE-100 6,326 0.88 

NIKKEI 225 11,254 -1.27 

S&P 500 1,516 1.27 

Bovespa  57,274 0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01 :50  Japonya  Sanay i  Ü re t im i  Oca .  Öncü   (Bek .1 ,5%
Önc.2,4%)  
06:00 Japonya Y ıllık Araç Üretimi Oca. (Önc. -17,2%) 

09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Oca. (Bek. -0,3% Önc.0,0%)
10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Oca. (Bek. -7.10Mlr$ Önc. -
7.18Mlr$) 

10:00 İspanya TÜFE -Y ıllık Şub. Geçici (Bek.2,7% Önc.2,7%9  

10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Şub. (Önc.6,8%)  
12:00 AB TÜFE Oca. (Bek. -1,0% Önc.0,4%)  
15:00 Almanya TÜFE Şub. Geç.(Bek.0,7% Önc. -0,5%) 

15:30 ABD GSYH(Çeyreksel - 2. Tah.) 4Ç (Bek.0,5% Önc. -
0,1%) 

15:30 ABD Kişisel Tüketim 4Ç (Bek.2,3% Önc.2,2%)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.362Bin)  
16:00 Türkiye Hamitabat Elektrik son teklif tarihi  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Ynt. End. Şub. 54,1 55,6  

17:00 Türkiye Hazine Mart ay ı iç borçlanma stratejisi  
18:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi Şub. (Önc. -2) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO AL 2.88-2.89 2.79 2.97 

YKBNK AL 4.99-5.00 4.89 5.12 

AYGAZ AL 9.60-9.62 9.40 9.92 

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

