
EREGL, Şirket, "2. Sürekli Galvanizleme Hattı" projesinin ve İskenderun Demir-Çelik'in "Sıcak Haddehane Geliştirme Yatırım ı" projesinin ihale

çalışmalar ının baş latılmas ına karar vermiştir. 

  
TCELL, Çukurova Grubu ile Altimo arasındaki dava bugün İngiltere'de "Privy Council" isimli mahkemede görülecek.  
  
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Sultanbeyli Emlak Konutlar ı Konut İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" için yüklenici "Ilgın
İnşaat İç ve Dış Tic. A.Ş." ile sözleşme imzalam ıştır. 
  
AEFES[CCOLA], Anadolu Efes ile Coca-Cola Company iştiraki olan The Coca-Cola Export Cooperation aras ında, Coca-Cola içecek A.Ş'nin

ş işeleme faaliyetlerinin Anadolu Efes'in bilançosuna konsolidasyonu konusunda bir Ortakl ık Anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
  
SISE, Thomson Reuters'in haberine göre Şirket'in dolar cinsi tahvil ihrac ı için BNP Paribas, Citigroup, HSBC ve JP Morgan' ı yetkilendirdiği

ifade edildi.  

  
AKSA, Şirket, 2012 yılı kârının 89.550.000 TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,4114 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
KCHOL, Şirket, 1 mlr dolar veya muadili yabanc ı para/TL cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Şirket yönetimine yetki vermiştir. 
 

DOHOL, Moody's Şirket'in uzun vadeli kredi notunu “Ba2”ye yükselttii, görünümünü ise “Durağan” olarak belirledi.  

 
AKSEN, Şirket, ana ortağı Kazancı Holding A.Ş'den Kap ıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.'deki %93 oran ındaki hissesini 135.988.406

TL bedelle sat ın almaya karar vermiştir. 

  
CIMSA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64 artışla 29.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 18 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %7 azalışla 115.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 123.4 mn TL net kâr) 
  
ZOREN, Şirket, %100 hissedar ı olduğu Bundoran Financial Corporation ve ICFS International LLC'nin tasfiye edilmesine ve tasfiye edilecek

ş irketlerin tabi olduklar ı ülkelerin kanunlar ı çerçevesinde gerekli iş lemlere baş lanmas ına karar vermiştir. Satın alma iş lemi Aksa Enerji'nin,
Kazancı Holding'ten alacağının mahsubu şeklinde gerçekleşecektir. 

  
SASA, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde bir, 2011 y ılı 4. çeyreğinde elde ettiği 508 bin TL kârdan, 15.9 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket,
2012 yılında bir önceki yıl elde ettiği 42.1 mn TL kârdan, 30.8 mn TL zarara geçmiştir. 

  
CARFA[CARFB], Şirket'in zarar ı, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %87 azal ış la 2.4 mn TL'ye gerilemiştir (2011 4Ç:
18.3 mn TL zarar). Böylece Şirket'in zarar ı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %85 azalarak 5.5 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. (2011: 37.3
mn TL zarar) 

 
ADANA[ADBGR,ADNAC], Adana Çimento, 2012 yılı kârının 48.571.510 TL'lik k ısm ını(Hisse başı net; A Grubu:0,25283 TL, B Grubu: 0,17979

TL, C Grubu:0,02497 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır.  
  
ANHYT, Şirket, 2012 yılı kârının 40 mn TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,113333 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
FINBN, Yurtdışı bas ında yer alan bir habere göre HSBC ve Katar, National Bank of Greece'in Finansbank'ta bulunan %94 hissesini sat ın
almakla ilgileniyorlar.  

  
GOODY, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde bir, 2011 y ılı 4. çeyreğinde elde ettiği 6.8 mn TL zarardan, 8.1 mn TL kâra geçmiştir. Böylece Şirket,
2012 yılında bir önceki yıla göre %19 azalışla 49.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 61.6 mn TL net kâr) 
  
BRISA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %63 artışla 39.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 24.4 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %29 artışla 92.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 71.9 mn TL net kâr) 
  
USAK, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %257 artışla 979 bin TL net kâr açıklam ıştır(2011 4Ç: 274 bin TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %23 azalışla 998 bin TL net kâr açıklam ıştır (2011: 1.3 mn TL net kâr)  
   
ASLAN, Şirket, atık ıs ıdan enerji üretimi konusunda EPDK'dan otoprodüktör lisansını alm ış olup, 7.5 mW kurulu güce sahip olacak at ık ıs ı
enerji santralinin inşas ı için Çinli Shanghai Triumph Energy ile yapım anlaşmas ı imzalam 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 
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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." 

TÜFE BEKLENİYOR 

Yabancıların al ıma geçtikleri IMKB geçen haftanın hergünü yükseldi. Bugün dışarıs ı kötü
olduğundan baş lang ıç zayıf olabilir ama hareketin yönünü TÜFE belirleyebilir.   
   IMKB 100 Endeksi geçtiğimiz hafta her gün artarak 80 bin s ınırına dayand ı. Cuma

gününü % 0.67 art ış la 79.867'den kapatt ı. 1 ayl ık sat ış  sürecindeki yabancı  çıkışının
yerine alımlar ın geri geldiği görüldü.   
   Bugün enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’de % 0.38 art ış bekleniyor. Eğer bu rakam

gelirse piyasalar üzerindeki etkisi nötr olur ama % 0.20′nin alt ında bir enflasyon piyasalar

için çok olumlu olur. Tersine % 0.60 veya üzerinde bir enflasyon rakamı da stres yarat ır.
Öte yandan 12 Mart ’ta Rekabet Kurulu Bankalarla ilgili karar ını açıklayacak. Bu karar

öncesinde piyasalarda kar sat ış ları görebiliriz.  
   Haftaya başlarken genel olarak gündeme baktığım ızda, Amerika, Avrupa  ve Çin’de öne
çıkan gündem maddeleri var:  
-Amerika ’da Obama ’nın plan ı Cumhuriyeçiler tarafından reddedildi. Harcama kesintileri

artık devrede. Bu yüzden ABD futureları bu sabah % 0.5 aşağıda. Ayrıca 27 Marta kadar

halledilmesi gereken bir başka problem var. Bu da ABD hazinesi için fonlama imkanı 27
Martta Bitiyor. 15 Nisan ’da bütçenin kabul edilmesi ve May ıs ortalar ına kadar da

borçlanma tavanının artırılmas ı gerekiyor. Bunlar oldukça zor siyasi süreçler. Şu an ABD
borsalar ı bu beklentileri pek sat ın almad ı ama bu tarihler yaklaştıkça önemli stres unsuru
olacaktır. ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verileri önemli.  
- Avrupa’da İtalya konusu gündemi işgal ediyor. Berlusconi ’nin ılıml ı mesajlar ı sayesinde

piyasalar  olumlu, fakat yeni bir seçime ihtiyaç olursa, stres artabilir. Avrupa MB’nın
yapacağı toplantıda faizleri 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Bu da Euro-dolar paritesini

aşağı çekiyor. Euro-Dolar paritesinde 1.30 seviyesi aşağı kırılabilir ve 1.2850 seviyelerine

kadar gerileme söz konusu olabilir.   
- Çin’de emlak fiyatlar ını bask ı altına almak için al ınan önlemler borsaya çok sert sat ış
getirdi. Bu sabah borsa % 4 aşağıda. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, bankalara yönelik soru şturmada Rekabet
Kurulu'nun vereceği cezan ın adil ve ölçülü olacağını düşündüklerini; süreç sonrasında

rekabet mevzuat ını   bankalar aç ıs ından netleştirecek düzenlemeler yap ılabileceğini

söyledi. Rekabet Kurulu nihai karar ını 12 Mart 2013 tarihinde saat 14:00'te açıklayacak. 

  - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Faiz koridorunun yukar ı yönlü geniş olduğunu,

sert sermaye çıkış ları olduğunda TL likidtesini azaltarak s ıkıştırma yapabileceklerini, Cari

açık/GSYH oran ının  bu  y ıl  sonunda %6 -7 seviyelerinde gerçekleşebileceğini ifade

etmiştir. 

  - Geçtiğimiz Cuma ABD ’de taraflar ın anlaşamamas ı sonras ında devreye giren otomatik

kesintiler, ABD Başkanı   Barack Obama tarafından imzaland ı.  Kesintinin devreye
girmeinin ard ından Obama, yapt ığı açıklamada uzun vadeye yay ılacak olan kesintilerin

ABD’nin bu yıl ekonomik büyümesini olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. 

  - FED Başkanı Ben Bernanke, politikalardan erken çıkış yapman ın Amerikan ekonomisi

için maliyetli ve aynı zamanda zarar verici olacağını ifade etti. Ayrıca Bernanke, uzun vadeli

tahvil faizlerinin ekonominin güçlenmesiyle birlikte, bugünkü %2 seviyesinden 2017'de %
4-5'e çıkabileceğini ifade etti. 

    - BOJ Başkan Aday ı   Haruhiko Kuroda, meclis komitesinde yapt ığı  açıklamada,

"Deflasyonu yenmek için elimizdeki tüm imkanlar ı kullanacağınız." dedi. Kuroda, BOJ'un

%2'lik enflasyon hedefinin de yerinde olduğunu, ancak 101 trilyon Yen'lik varl ık al ım
program ının yetersiz olduğunu ifade etti. 

  - İtalya'daki seçimlerin sonrasında Avrupa'da "ya kemer s ıkma ve tasarruf programlar ı ya

da büyüme" gibi bir durumun ortaya ç ıktığını dile getiren Almanya Şansölyesi Angela
Merkel, ancak bunun tamamen hatal ı bir yaklaşım olduğunu belirtti. AB Ekonomik ve

Parasal İlişki ler Komiseri  Ol l i  Rehn de bu hafta Der Spiegel dergisine verdiği

röportajında benzer açıklamalarda bulunarak, bloğun bütçe disiplininden vazgeçmesine
imkan olmad ığını ifade etti. 

  - Çin Merkez Bankası Başkan Yard ımc ıs ı Yi Gang, Çin'in kur savaşına haz ır olduğunu

söyledi. Gang, Çin ’in, yabanc ı ülkelerin merkez bankalar ı  tarafından uygulanan parasal

geniş leme politikalar ını dikkate alacağını belirtti. 

  - 80 kg ve 300 kg aras ındaki canl ı hayvan ithalat ına uygulanan vergi %0 ’dan %15 ’e
yükseltildi. İthal et ve canlı hayvan Türkiye’nin toplam talebinin %15-20 ’sini oluşturuyor. 

  - Vatan Gazetesi ’nde yer alan habere göre, Üçüncü Havalimanı ihalesine teklif vermesi

beklenen 16 firmadan 5 ’i (Sabanc ı Holding, Limak ve yabanc ı firmalar) ihaleye ilişkin ek

süre verilmesi için başvuruda bulundu. Habere göre Ulaştırma Bakan ı erteleme talebi

sayıs ının  9 ’a  u l a şmas ı   durumunda iha ley i  i k i  ay  e r te leyerek  Temmuz ’da

düzenleyebileceklerini belirtmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 79,867.54 0.67 

USD 1.8005 0.11 

EURO 2.3370 -0.60 

€  / $  1.3019 -0.29 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0742 -0.08 

VOB-30 Kontrat ı 98.650 1.02 

Gösterge Faiz  5.73 -0.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEMSA 0.33 13.79 

GOLDS 0.25 13.64 

DENGE 12.65 11.95 

ISATR 27,500.00 10.00 

KATMR 5.32 9.02 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 2.28 -19.43 

ESCOM 2.16 -15.29 

RANLO 0.32 -11.11 

ANSA 0.75 -10.71 

SERVE 0.85 -10.53 

Dünya Borsalar ı 03.03.2013 % 

DJIA 14,090 0.25 

NASDAQ 3,170 0.30 

DAX 7,708 -0.43 

FTSE-100 6,379 0.28 

NIKKEI 225 11,606 0.41 

S&P 500 1,518 0.23 

Bovespa  56,884 -0.94 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TÜFE -Ayl ık Şub. (Önc.1,65%)  
16:00 AB Avro Bölgesi Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  
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2012 yılında bir önceki yıla göre %19 azalışla 49.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 61.6 mn TL net kâr) 
  
BRISA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %63 artışla 39.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 24.4 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %29 artışla 92.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 71.9 mn TL net kâr) 
  
USAK, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %257 artışla 979 bin TL net kâr açıklam ıştır(2011 4Ç: 274 bin TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %23 azalışla 998 bin TL net kâr açıklam ıştır (2011: 1.3 mn TL net kâr)  
   
ASLAN, Şirket, atık ıs ıdan enerji üretimi konusunda EPDK'dan otoprodüktör lisansını alm ış olup, 7.5 mW kurulu güce sahip olacak at ık ıs ı
enerji santralinin inşas ı için Çinli Shanghai Triumph Energy ile yapım anlaşmas ı imzalam ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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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." 

TÜFE BEKLENİYOR 

Yabancıların al ıma geçtikleri IMKB geçen haftanın hergünü yükseldi. Bugün dışarıs ı kötü
olduğundan baş lang ıç zayıf olabilir ama hareketin yönünü TÜFE belirleyebilir.   
   IMKB 100 Endeksi geçtiğimiz hafta her gün artarak 80 bin s ınırına dayand ı. Cuma

gününü % 0.67 art ış la 79.867'den kapatt ı. 1 ayl ık sat ış  sürecindeki yabancı  çıkışının
yerine alımlar ın geri geldiği görüldü.   
   Bugün enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’de % 0.38 art ış bekleniyor. Eğer bu rakam

gelirse piyasalar üzerindeki etkisi nötr olur ama % 0.20′nin alt ında bir enflasyon piyasalar

için çok olumlu olur. Tersine % 0.60 veya üzerinde bir enflasyon rakamı da stres yarat ır.
Öte yandan 12 Mart ’ta Rekabet Kurulu Bankalarla ilgili karar ını açıklayacak. Bu karar

öncesinde piyasalarda kar sat ış ları görebiliriz.  
   Haftaya başlarken genel olarak gündeme baktığım ızda, Amerika, Avrupa  ve Çin’de öne
çıkan gündem maddeleri var:  
-Amerika ’da Obama ’nın plan ı Cumhuriyeçiler tarafından reddedildi. Harcama kesintileri

artık devrede. Bu yüzden ABD futureları bu sabah % 0.5 aşağıda. Ayrıca 27 Marta kadar

halledilmesi gereken bir başka problem var. Bu da ABD hazinesi için fonlama imkanı 27
Martta Bitiyor. 15 Nisan ’da bütçenin kabul edilmesi ve May ıs ortalar ına kadar da

borçlanma tavanının artırılmas ı gerekiyor. Bunlar oldukça zor siyasi süreçler. Şu an ABD
borsalar ı bu beklentileri pek sat ın almad ı ama bu tarihler yaklaştıkça önemli stres unsuru
olacaktır. ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verileri önemli.  
- Avrupa’da İtalya konusu gündemi işgal ediyor. Berlusconi ’nin ılıml ı mesajlar ı sayesinde

piyasalar  olumlu, fakat yeni bir seçime ihtiyaç olursa, stres artabilir. Avrupa MB’nın
yapacağı toplantıda faizleri 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Bu da Euro-dolar paritesini

aşağı çekiyor. Euro-Dolar paritesinde 1.30 seviyesi aşağı kırılabilir ve 1.2850 seviyelerine

kadar gerileme söz konusu olabilir.   
- Çin’de emlak fiyatlar ını bask ı altına almak için al ınan önlemler borsaya çok sert sat ış
getirdi. Bu sabah borsa % 4 aşağıda. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, bankalara yönelik soru şturmada Rekabet
Kurulu'nun vereceği cezan ın adil ve ölçülü olacağını düşündüklerini; süreç sonrasında

rekabet mevzuat ını   bankalar aç ıs ından netleştirecek düzenlemeler yap ılabileceğini

söyledi. Rekabet Kurulu nihai karar ını 12 Mart 2013 tarihinde saat 14:00'te açıklayacak. 

  - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Faiz koridorunun yukar ı yönlü geniş olduğunu,

sert sermaye çıkış ları olduğunda TL likidtesini azaltarak s ıkıştırma yapabileceklerini, Cari

açık/GSYH oran ının  bu  y ıl  sonunda %6 -7 seviyelerinde gerçekleşebileceğini ifade

etmiştir. 

  - Geçtiğimiz Cuma ABD ’de taraflar ın anlaşamamas ı sonras ında devreye giren otomatik

kesintiler, ABD Başkanı   Barack Obama tarafından imzaland ı.  Kesintinin devreye
girmeinin ard ından Obama, yapt ığı açıklamada uzun vadeye yay ılacak olan kesintilerin

ABD’nin bu yıl ekonomik büyümesini olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. 

  - FED Başkanı Ben Bernanke, politikalardan erken çıkış yapman ın Amerikan ekonomisi

için maliyetli ve aynı zamanda zarar verici olacağını ifade etti. Ayrıca Bernanke, uzun vadeli

tahvil faizlerinin ekonominin güçlenmesiyle birlikte, bugünkü %2 seviyesinden 2017'de %
4-5'e çıkabileceğini ifade etti. 

    - BOJ Başkan Aday ı   Haruhiko Kuroda, meclis komitesinde yapt ığı  açıklamada,

"Deflasyonu yenmek için elimizdeki tüm imkanlar ı kullanacağınız." dedi. Kuroda, BOJ'un

%2'lik enflasyon hedefinin de yerinde olduğunu, ancak 101 trilyon Yen'lik varl ık al ım
program ının yetersiz olduğunu ifade etti. 

  - İtalya'daki seçimlerin sonrasında Avrupa'da "ya kemer s ıkma ve tasarruf programlar ı ya

da büyüme" gibi bir durumun ortaya ç ıktığını dile getiren Almanya Şansölyesi Angela
Merkel, ancak bunun tamamen hatal ı bir yaklaşım olduğunu belirtti. AB Ekonomik ve

Parasal İlişki ler Komiseri  Ol l i  Rehn de bu hafta Der Spiegel dergisine verdiği

röportajında benzer açıklamalarda bulunarak, bloğun bütçe disiplininden vazgeçmesine
imkan olmad ığını ifade etti. 

  - Çin Merkez Bankası Başkan Yard ımc ıs ı Yi Gang, Çin'in kur savaşına haz ır olduğunu

söyledi. Gang, Çin ’in, yabanc ı ülkelerin merkez bankalar ı  tarafından uygulanan parasal

geniş leme politikalar ını dikkate alacağını belirtti. 

  - 80 kg ve 300 kg aras ındaki canl ı hayvan ithalat ına uygulanan vergi %0 ’dan %15 ’e
yükseltildi. İthal et ve canlı hayvan Türkiye’nin toplam talebinin %15-20 ’sini oluşturuyor. 

  - Vatan Gazetesi ’nde yer alan habere göre, Üçüncü Havalimanı ihalesine teklif vermesi

beklenen 16 firmadan 5 ’i (Sabanc ı Holding, Limak ve yabanc ı firmalar) ihaleye ilişkin ek

süre verilmesi için başvuruda bulundu. Habere göre Ulaştırma Bakan ı erteleme talebi

sayıs ının  9 ’a  u l a şmas ı   durumunda iha ley i  i k i  ay  e r te leyerek  Temmuz ’da

düzenleyebileceklerini belirtmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 79,867.54 0.67 

USD 1.8005 0.11 

EURO 2.3370 -0.60 

€  / $  1.3019 -0.29 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0742 -0.08 

VOB-30 Kontrat ı 98.650 1.02 

Gösterge Faiz  5.73 -0.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEMSA 0.33 13.79 

GOLDS 0.25 13.64 

DENGE 12.65 11.95 

ISATR 27,500.00 10.00 

KATMR 5.32 9.02 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 2.28 -19.43 

ESCOM 2.16 -15.29 

RANLO 0.32 -11.11 

ANSA 0.75 -10.71 

SERVE 0.85 -10.53 

Dünya Borsalar ı 03.03.2013 % 

DJIA 14,090 0.25 

NASDAQ 3,170 0.30 

DAX 7,708 -0.43 

FTSE-100 6,379 0.28 

NIKKEI 225 11,606 0.41 

S&P 500 1,518 0.23 

Bovespa  56,884 -0.94 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TÜFE -Ayl ık Şub. (Önc.1,65%)  
16:00 AB Avro Bölgesi Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  

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

