
YKBNK, Banka 2 mlr dolar veya muadili yabanc ı para veya TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
SKBNK, Banka, 2013 yılında 6 ay vadeli 500 mn TL'ye kadar Bono ihraç etmek için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
EKGYO, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. taahhüdü alt ında olan Şirket projelerinden " İstanbul Uluslararas ı Finans Merkezi Özel Proje
ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi"ne İFM İstanbul Finans Merkezi İnş. Taah. A.Ş. ortak olmuştur. 

  
SISE [TRKCM, ANACM, SODA, DENCM], Şirketlerin yönetim kurullar ı, kâr dağıtım politikalar ını revize ederek Genel Kurul onay ına sunma

kararı aldılar. Bu kararlara göre Şirketler, dağıtılabilir net kâr ın %50'sini önümüzdeki dönemlerde nakit ve/veya bedelsiz sermaye art ırım ı
şeklinde dağıtacak. 

  
ANHYT, Şirket, mevcut acentelik ve işbirliği sözleşmesi kapsam ında, HSBC'den ald ığı yazıya göre, kıta Avrupas ı ülkelerinde kurulu HSBC
Bankalar ına yönelik olarak hayat ve emeklilik sözleşmeleri özelinde Allianz Şirketinin ürünlerini müşterilerine sunmak üzere uluslar aras ı
nitelikte bölgesel bir anlaşma yapt ığı ve Mevcut Emeklilik sözleşmelerinin Şirket ile devam edeceği ancak sistemsel geliştirmeler ve yasal

onaylar sonras ı yeni ürünlerin satışının Allianz ile yapılacağını öğrenmiştir. 

  
SAHOL, Şirket portföyüne Akbank T.A.Ş Mensuplar ı Tekaüt Sandığı Vakfı'ndan; 2.491.388 adet Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş hisse

senetlerinin 1,97 TL birim fiyattan  4.908.034 TL. bedelle sat ın alınmas ına karar verilmiştir. 

 

ZOREN, Şirket, %100 oran ında hissedar ı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş sermayesinin 40 mn TL art ırılarak 220 mn TL'den 260 mn

TL'ye çıkarılmas ı ve sermaye art ışının Şirket alacağına mahsuben yap ılmas ına ilişkin onay almak üzere EPDK'ya başvuruda bulunmuştur. 

  
AKENR, Şirket, 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zarar ını %44 azal ışla 22.2 mn TL olarak aç ıklam ıştır. Beklenti 4.

çeyrekte Şirket'in 8 mn TL kâr elde etmesi yönündeydi(2011 4Ç: 39.9 mn TL zarar).Böylece 2012 y ılında, 2011 yılındaki -211 mn TL zarardan

79 mn TL kâra geçmiştir. 
 

ALBRK, Banka, 2012 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 azalışla 42.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 50.2 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 artışla, 191.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 160.2 mn TL net kâr)  
  
OLMKS, Şirket, 2012 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %92 azal ışla 0,86 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 11.3 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %7 artışla, 16.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 15.7 mn TL net kâr)  
  
ITTFH[ADESE], Şirket lisanss ız elektrik üretim yönetmeliği kapsam ında Adese AVM A.Ş. adına 2 adet 500 kWp ve Selet Entegre Et ve Süt
Ür.San.Tic.A.Ş. adına 1 adet 500 kWp güneş enerjisi santrali kurmak amac ıyla dağıtım ş irketine bağlantı başvurusu yapm ıştır. 
  
UNYEC, Şirket, 2012 yılı kârından 53.777.616 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,36987 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
AGYO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 3.9 mn TL zarardan 21.4 mn TL kâra geçmiştir. Böylece 2012 yılında,

2011 yılındaki -8.7 mn TL zarardan 48.2 mn TL kâra geçmiştir. 

  
ISYAT, Şirket, 2012 yılı kârından 32,119,856 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,20 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BLCYT, Şirket Adana'da yapt ığı otel projesi için  İş Bankas ı'ndan 5 mn dolar tutar ında kredi kullan ılmas ına, Yapılacak olan İlave Boya-Apre
tesisinde kullan ılmak üzere al ınacak makinalar için TEB Leasing'den 1.33 mn Euro finansal kiralama sözleşmesi imzalanmas ına karar

verilmiştir. 

  
ATEKS, Şirket, ABD'de büyüme stratejisi çerçevesinde New York'ta Akın Tekstil USA Inc. isimli Şirket'i kurmuştur. 

  
ARSAN, Şirket, SPK'n ın ilke karar ı çerçevesinde, 47.05 mn TL'lik çıkarılm ış sermayesini, iç kaynaklardan 11.762.500 TL (%25 bedelsiz)
artırarak, 58.812.500 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
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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." 

IMKB 4 GÜNDÜR YÜKSELİYOR 

Bir aylık düşüş trendi bitiren IMKB dün de 79 bini aştı. Bugün yatay bir seyir bekliyoruz. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.49 art ış la, 79.333 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.292, en yüksek 79.506 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.167 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.41 cente yükseldi. En çok değer kazanan

endeks %5.66 art ış la IMKB ULAŞTIRMA endeksi oldu. 

   Pazartesi günü 75.899'dan kapandıktan sonra 4 gündür yükselmiş  oldu. Böylece 25
Ocak'ta başlayan düzeltme süreci tam bir ay sürmüş oldu. Yüzde % 13 düşen Endeks, %

5 tepki vermiş   oldu. Tepkinin devam ı   ve para giri şinin sürmesi halinde  82.000
seviyesinin görülmesi gündeme gelebilir.  
   ABD ekonomisi geçtiğimiz y ılın 4. çeyreğinde yüzde 0.1 büyürken, bu yöndeki revize
edilmeyen rakamlar yüzde eksi 0.1 olarak bir daralmaya işaret etmişti. ABD'de piyasalar

yükselen trend içinde sal ınımlar ını   sürdürüyor. Bugün otomatik harcama kesintileri
devreye giriyor. Yap ılan tahminlere göre büyümeyi sadece % 0.2 azaltacak bu  kesintiler
için bu ak şam obama muhalefetle görüşecek. Etkisi s ınırlı   olacağı  için piyasalar ın
bugüne kadar pek dikkate almad ığı bu kesintiler konusunda anlaşman ın gelmesini

bekliyoruz. 

   Bugünün veri gündemi yoğun: 11:00'e kadar Avrupa PMI verileri, 12:00'de Euro Bölgesi
TÜFE Tahmini ve işsizlik oran ı, 15:30'da ABD Kiş isel Gelir ve harcamalar 17:00'de ABD
ISM İmalat Endeksi öne çıkmakta. 

  - Merkez Bankas ı Başkanı Erdem Başçı, TL'de aşırı değerlenme değil, aşırı oynaklıktan
rahats ızlık duyduklar ını   belirterek, liran ın değerini piyasan ın belirlemesini istediklerini

belirtti. Ayrıca Başçı, "Irak, 2013'te Almanya'n ın yerini alarak bir numaral ı ihracat pazar ım ız
olacak" dedi.  

  - Enerji Bakan ı Taner Y ıldız, Mart ayında doğalgaz fiyatlar ına zam yap ılmayacağını ve

Şubat ay ı   rakamlar ının uygulanmaya devam edilece ğin i  söyledi .  Bakan Y ıldız,
komisyonda kabul edilen Elektrik Piyasas ı Kanunu'nun önümüzdeki hafta TBMM Genel
Kurulu'nda görüşüleceğini kaydederek, "1 Ocak 2014'ten itibaren 10 y ılı geçmiş elektrik
sayacı bedellerini kamu ödeyecek" dedi.  
  - Reuters'in haberine göre Ziraat Bankası'nın %20-25 payının ilk halka arz ı için 2014 yılı
planland ığı ve blok satışın gündemde olmadığı ifade edildi.  

    - ABD'de 2012'nin son çeyreği için ilk hesaplama sonucu aç ıklanan yüzde 0,1'lik
daralma, yüzde 0,1'lik büyümeye revize edildi. Yüzde 0,1'lik büyüme oran ı,  ABD'nin

2011'ilk çeyreğinden bu yana elde ettiği en düşük büyüme hızı oldu. 

    - Zaman' ın haberine göre BOTAŞ,  kamu elektrik santrallerine verdiği  doğalgazda

indirime gitti. BOTAŞ, Ocak 2013 ’ten itibaren kamuya ait doğalgaz çevrim santrallerine
verdiği doğalgazın fiyatını yaklaşık %30 düşürdü. Buna göre 1000 m3 gazın fiyatı 1400

TL'den 1000 TL'ye geriledi. 

  - Hazine Müsteşarlığı'nın bu y ılın Mart-Mayıs dönemine ili şkin İç Borçlanma Stratejisi
açıkland ı. Buna göre Hazine; Mart ayında 10 mlr TL, Nisan'da 14 mlr TL, May ıs ayında ise

14,5 mlr TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilecek. 

    - İtalyan bankas ı   Monte Paschi dei Siena'n ın regülatörlerden, sermaye yeterlili ği

sağlanmas ı için İtalya devletinden 4.07 mlr Euro(5.3 mlr dolar) yard ım ald ığı belirtildi.  

  - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Y ıldırım, İstanbul'a yap ılacak yeni

havaliman ı  ihalesi için 16 firman ın şartname ald ığını  belirterek, "Bu büyük bir proje,
hayalci olmayal ım. 8-10 teklif beklentimiz yok. Bizim hedefimiz en az ından 3 tane sağlam

teklif olmas ı" dedi. 

  - IMF sözcülerinden birinin ABD basınına yaptığı açıklamaya göre, yarın devreye girecek

olan y ıllık 85 milyar dolarl ık harcama kesintilerinden dolay ı ABD'nin ekonomik büyüme
görünümü düşürelecek.   
  - Yetkililer, kesintilerden dolay ı en azından yüzde 0.5'lik bir etki yaratılacağını ifade ediyor. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, enflasyonun bu y ıl yüzde 2 hedefinin ciddi
şekilde alt ında kalacağının öngörüldüğünü belirterek Banka'n ın uygulamakta olduğu

teşvik politikalar ından ç ıkmak iç in acelesi olmad ığı mesaj ını   verdi. Draghi, para

politikas ının yapabi lecekler inin s ınırları   olduğunu be l i r te rek ,  bu  yo l la  Avrupa

ekonomilerinin yap ıs ıdaki derin köklü problemlerin çözülemeyeceğini ifade etti. 

  - EPDK, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirme iş lemi sonras ı hisse devrini

onayladı. Kurul, ihale sonucunda teklif veren ş irketlerin, ilgili mevzuat gereği söz konusu
ş irkete doğrudan ve/veya dolaylı ortak olabileceklerine karar verdi.  

  - TCMB’nin verilerine göre, yurtdışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 22

Şubat haftas ında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değiş imi ve kur fark ından ar ındırılm ış
olarak net 1,02 mlr dolar düşüş gösterdi. Toplam stok 66,1 milyar dolardan 64,2 milyar
dolara geriledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 79,333.67 1.49 

USD 1.7985 -0.11 

EURO 2.3510 -0.36 

€  / $  1.3057 -0.53 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0758 -0.39 

VOB-30 Kontrat ı 97.650 0.85 

Gösterge Faiz  5.69 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DENGE 11.30 21.24 

ERICO 3.56 11.95 

MUTLU 7.12 11.95 

BRSAN 36.40 11.31 

GOLDS 0.22 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 2.83 -19.37 

IHMAD 4.30 -19.17 

ANSA 0.84 -10.64 

ISATR 25,000.00 -10.39 

RANLO 0.36 -10.00 

Dünya Borsalar ı 28.02.2013 % 

DJIA 14,054 -0.15 

NASDAQ 3,160 -0.07 

DAX 7,742 0.86 

FTSE-100 6,361 0.55 

NIKKEI 225 11,559 2.71 

S&P 500 1,515 -0.09 

Bovespa  57,424 0.26 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 İngiltere Nat'wide Konut Fiy. End. Şub. (Önc.0,5%)  
09:00 Almanya Perakende Sat ışlar Oca. (Bek.0,9% Önc. -1,6%)

10:45 İtalya PMI Sanayi Şub. (Bek.47,6 Önc.47,8)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Şub. Öncü (Bek.43,6 Önc.43,6)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Şub. Öncü (Bek.50,1 Önc.50,1)  
11:00 Türkiye T İM İhracat Rakamlar ı Şub. (Önc.5,6%)  
11:00 AB PMI Sanayi Şub. Öncü (Bek.47,8 Önc.47,8)  
12:00 AB TÜFE -Y ıllık (Tahmini) Şub. (Bek.1,9% Önc.2%)  
12:00 AB İşsizlik Oran ı Oca. (Bek.11,8% Önc.11,7%)  
13:00 İtalya GSYH 2012 (Bek. -2,2% Önc.0,4%)  
15:30 ABD Kişisel Harcamalar Oca. (Bek.0,2% Önc.0,2%)  
16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. Şub. (Bek.76,3 Önc.76,3)  
17:00 ABD İnşaat Harcamalar ı Oca. (Bek.0,4% Önc.0,9%)  
17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Şub. (Bek.52,5 Önc.53)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO TUT 2.88-2.89 2.79 2.97 

YKBNK TUT 4.99-5.00 4.89 5.12 

AYGAZ TUT 9.60-9.62 9.40 9.92 
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net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 artışla, 191.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 160.2 mn TL net kâr)  
  
OLMKS, Şirket, 2012 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %92 azal ışla 0,86 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 11.3 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %7 artışla, 16.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 15.7 mn TL net kâr)  
  
ITTFH[ADESE], Şirket lisanss ız elektrik üretim yönetmeliği kapsam ında Adese AVM A.Ş. adına 2 adet 500 kWp ve Selet Entegre Et ve Süt
Ür.San.Tic.A.Ş. adına 1 adet 500 kWp güneş enerjisi santrali kurmak amac ıyla dağıtım ş irketine bağlantı başvurusu yapm ıştır. 
  
UNYEC, Şirket, 2012 yılı kârından 53.777.616 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,36987 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
AGYO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 3.9 mn TL zarardan 21.4 mn TL kâra geçmiştir. Böylece 2012 yılında,

2011 yılındaki -8.7 mn TL zarardan 48.2 mn TL kâra geçmiştir. 

  
ISYAT, Şirket, 2012 yılı kârından 32,119,856 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,20 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BLCYT, Şirket Adana'da yapt ığı otel projesi için  İş Bankas ı'ndan 5 mn dolar tutar ında kredi kullan ılmas ına, Yapılacak olan İlave Boya-Apre

tesisinde kullan ılmak üzere al ınacak makinalar için TEB Leasing'den 1.33 mn Euro finansal kiralama sözleşmesi imzalanmas ına karar

verilmiştir. 

  
ATEKS, Şirket, ABD'de büyüme stratejisi çerçevesinde New York'ta Akın Tekstil USA Inc. isimli Şirket'i kurmuştur. 

  
ARSAN, Şirket, SPK'n ın ilke karar ı çerçevesinde, 47.05 mn TL'lik çıkarılm ış sermayesini, iç kaynaklardan 11.762.500 TL (%25 bedelsiz)
artırarak, 58.812.500 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
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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." 

IMKB 4 GÜNDÜR YÜKSELİYOR 

Bir aylık düşüş trendi bitiren IMKB dün de 79 bini aştı. Bugün yatay bir seyir bekliyoruz. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.49 art ış la, 79.333 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.292, en yüksek 79.506 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.167 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.41 cente yükseldi. En çok değer kazanan

endeks %5.66 art ış la IMKB ULAŞTIRMA endeksi oldu. 

   Pazartesi günü 75.899'dan kapandıktan sonra 4 gündür yükselmiş  oldu. Böylece 25
Ocak'ta başlayan düzeltme süreci tam bir ay sürmüş oldu. Yüzde % 13 düşen Endeks, %

5 tepki vermiş   oldu. Tepkinin devam ı   ve para giri şinin sürmesi halinde  82.000
seviyesinin görülmesi gündeme gelebilir.  
   ABD ekonomisi geçtiğimiz y ılın 4. çeyreğinde yüzde 0.1 büyürken, bu yöndeki revize
edilmeyen rakamlar yüzde eksi 0.1 olarak bir daralmaya işaret etmişti. ABD'de piyasalar

yükselen trend içinde sal ınımlar ını   sürdürüyor. Bugün otomatik harcama kesintileri
devreye giriyor. Yap ılan tahminlere göre büyümeyi sadece % 0.2 azaltacak bu  kesintiler
için bu ak şam obama muhalefetle görüşecek. Etkisi s ınırlı   olacağı  için piyasalar ın
bugüne kadar pek dikkate almad ığı bu kesintiler konusunda anlaşman ın gelmesini

bekliyoruz. 

   Bugünün veri gündemi yoğun: 11:00'e kadar Avrupa PMI verileri, 12:00'de Euro Bölgesi
TÜFE Tahmini ve işsizlik oran ı, 15:30'da ABD Kiş isel Gelir ve harcamalar 17:00'de ABD
ISM İmalat Endeksi öne çıkmakta. 

  - Merkez Bankas ı Başkanı Erdem Başçı, TL'de aşırı değerlenme değil, aşırı oynaklıktan
rahats ızlık duyduklar ını   belirterek, liran ın değerini piyasan ın belirlemesini istediklerini

belirtti. Ayrıca Başçı, "Irak, 2013'te Almanya'n ın yerini alarak bir numaral ı ihracat pazar ım ız
olacak" dedi.  

  - Enerji Bakan ı Taner Y ıldız, Mart ayında doğalgaz fiyatlar ına zam yap ılmayacağını ve

Şubat ay ı   rakamlar ının uygulanmaya devam edilece ğin i  söyledi .  Bakan Y ıldız,
komisyonda kabul edilen Elektrik Piyasas ı Kanunu'nun önümüzdeki hafta TBMM Genel
Kurulu'nda görüşüleceğini kaydederek, "1 Ocak 2014'ten itibaren 10 y ılı geçmiş elektrik
sayacı bedellerini kamu ödeyecek" dedi.  
  - Reuters'in haberine göre Ziraat Bankası'nın %20-25 payının ilk halka arz ı için 2014 yılı
planland ığı ve blok satışın gündemde olmadığı ifade edildi.  

    - ABD'de 2012'nin son çeyreği için ilk hesaplama sonucu aç ıklanan yüzde 0,1'lik
daralma, yüzde 0,1'lik büyümeye revize edildi. Yüzde 0,1'lik büyüme oran ı,  ABD'nin

2011'ilk çeyreğinden bu yana elde ettiği en düşük büyüme hızı oldu. 

    - Zaman' ın haberine göre BOTAŞ,  kamu elektrik santrallerine verdiği  doğalgazda

indirime gitti. BOTAŞ, Ocak 2013 ’ten itibaren kamuya ait doğalgaz çevrim santrallerine
verdiği doğalgazın fiyatını yaklaşık %30 düşürdü. Buna göre 1000 m3 gazın fiyatı 1400

TL'den 1000 TL'ye geriledi. 

  - Hazine Müsteşarlığı'nın bu y ılın Mart-Mayıs dönemine ili şkin İç Borçlanma Stratejisi
açıkland ı. Buna göre Hazine; Mart ayında 10 mlr TL, Nisan'da 14 mlr TL, May ıs ayında ise

14,5 mlr TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilecek. 

    - İtalyan bankas ı   Monte Paschi dei Siena'n ın regülatörlerden, sermaye yeterlili ği
sağlanmas ı için İtalya devletinden 4.07 mlr Euro(5.3 mlr dolar) yard ım ald ığı belirtildi.  

  - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Y ıldırım, İstanbul'a yap ılacak yeni
havaliman ı  ihalesi için 16 firman ın şartname ald ığını  belirterek, "Bu büyük bir proje,
hayalci olmayal ım. 8-10 teklif beklentimiz yok. Bizim hedefimiz en az ından 3 tane sağlam

teklif olmas ı" dedi. 

  - IMF sözcülerinden birinin ABD basınına yaptığı açıklamaya göre, yarın devreye girecek

olan y ıllık 85 milyar dolarl ık harcama kesintilerinden dolay ı ABD'nin ekonomik büyüme
görünümü düşürelecek.   
  - Yetkililer, kesintilerden dolay ı en azından yüzde 0.5'lik bir etki yaratılacağını ifade ediyor. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, enflasyonun bu y ıl yüzde 2 hedefinin ciddi
şekilde alt ında kalacağının öngörüldüğünü belirterek Banka'n ın uygulamakta olduğu

teşvik politikalar ından ç ıkmak iç in acelesi olmad ığı mesaj ını   verdi. Draghi, para

politikas ının yapabi lecekler inin s ınırları   olduğunu be l i r te rek ,  bu  yo l la  Avrupa

ekonomilerinin yap ıs ıdaki derin köklü problemlerin çözülemeyeceğini ifade etti. 

  - EPDK, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirme iş lemi sonras ı hisse devrini

onayladı. Kurul, ihale sonucunda teklif veren ş irketlerin, ilgili mevzuat gereği söz konusu
ş irkete doğrudan ve/veya dolaylı ortak olabileceklerine karar verdi.  

  - TCMB’nin verilerine göre, yurtdışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 22

Şubat haftas ında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değiş imi ve kur fark ından ar ındırılm ış
olarak net 1,02 mlr dolar düşüş gösterdi. Toplam stok 66,1 milyar dolardan 64,2 milyar
dolara geriledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 79,333.67 1.49 

USD 1.7985 -0.11 

EURO 2.3510 -0.36 

€  / $  1.3057 -0.53 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0758 -0.39 

VOB-30 Kontrat ı 97.650 0.85 

Gösterge Faiz  5.69 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DENGE 11.30 21.24 

ERICO 3.56 11.95 

MUTLU 7.12 11.95 

BRSAN 36.40 11.31 

GOLDS 0.22 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 2.83 -19.37 

IHMAD 4.30 -19.17 

ANSA 0.84 -10.64 

ISATR 25,000.00 -10.39 

RANLO 0.36 -10.00 

Dünya Borsalar ı 28.02.2013 % 

DJIA 14,054 -0.15 

NASDAQ 3,160 -0.07 

DAX 7,742 0.86 

FTSE-100 6,361 0.55 

NIKKEI 225 11,559 2.71 

S&P 500 1,515 -0.09 

Bovespa  57,424 0.26 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 İngiltere Nat'wide Konut Fiy. End. Şub. (Önc.0,5%)  
09:00 Almanya Perakende Sat ışlar Oca. (Bek.0,9% Önc. -1,6%)

10:45 İtalya PMI Sanayi Şub. (Bek.47,6 Önc.47,8)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Şub. Öncü (Bek.43,6 Önc.43,6)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Şub. Öncü (Bek.50,1 Önc.50,1)  
11:00 Türkiye T İM İhracat Rakamlar ı Şub. (Önc.5,6%)  
11:00 AB PMI Sanayi Şub. Öncü (Bek.47,8 Önc.47,8)  
12:00 AB TÜFE -Y ıllık (Tahmini) Şub. (Bek.1,9% Önc.2%)  
12:00 AB İşsizlik Oran ı Oca. (Bek.11,8% Önc.11,7%)  
13:00 İtalya GSYH 2012 (Bek. -2,2% Önc.0,4%)  
15:30 ABD Kişisel Harcamalar Oca. (Bek.0,2% Önc.0,2%)  
16:55 ABD Michigan Tük. Güv. End. Şub. (Bek.76,3 Önc.76,3)  
17:00 ABD İnşaat Harcamalar ı Oca. (Bek.0,4% Önc.0,9%)  
17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Şub. (Bek.52,5 Önc.53)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO TUT 2.88-2.89 2.79 2.97 

YKBNK TUT 4.99-5.00 4.89 5.12 

AYGAZ TUT 9.60-9.62 9.40 9.92 

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

