
ISCTR, Banka, 2012 yılı kârının 270 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,1256609 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

EREGL, Şirket 2012 yılı kârından 120 mn TL (Hisse Başı Net: 0,0330097 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

TUPRS, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde beklentilerin %111 üzerinde 482 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 322.6 mn TL net kâr). Böylece
Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %18 artışla 1.5 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 1.2 mlr TL net kâr)  
 

ASELS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43 azalışla 52.2 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 91.8 mn TL
net kâr). Bu sonuçlarla birlikte 2012 y ılında Şirket, bir önceki yıla göre %326 art ışla 293.2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011: 68.9 mn TL).

Ayrıca Şirket 2012 yılı kârından 78.5 mn TL (Hisse Başı Net: 0,13345 TL net kâr) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BIMAS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 art ışla 85 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 78.9 mn TL net
kâr , Beklenti: 93 mn TL net kâr). Bu sonuçlarla birlikte 2012 y ılında Şirket, bir önceki yıla göre %11 art ışla 331.3 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2011: 298.9 mn TL net kâr). 
  
AKENR, Şirket, Akkur Enerji'de kalan %1 pay ı 1.467.322 TL bedelle, Ak-El Kemah Enerji'de kalan %0,01 pay ı 6.468 TL bedelle alarak

ş irketlerin tamam ına sahip olmuştur. 
 

TTRAK, Şirket, Şubat ay ında yurtiçi pazarda bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %31 düşüşle 1.669 adet traktör sat ışı gerçekleştirirken,

ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 düşüşle 1.316 adet traktör seviyesine ulaştı. 
 

BOYNR, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79 azalışla 2.5 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 12.3 mn TL
net kâr , Beklenti: 13 mn TL). Bu sonuçlarla birlikte 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %40 azalışla 6.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011:

11.5 mn TL net kâr)  
  
ARCLK, Şirket 2012 yılı kârından 355 mn TL (Hisse Başı Net: 0,45612 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
AKCNS, Şirket 2012 yılı kârından 24.630.598 TL (Hisse Başı Net: 0,488325 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır 
  
ITTFH, Şirket bağlı   ortaklığı Seha İnşaat, Konya-Selçuklu Belediyesinin yapt ığı  toplam 26.913 m2 büyüklüğündeki arazilerin ihalesini
10.645.000 TL bedelle kazanm ıştır. 
 
PETUN[PNSUT,PINSU], Moody's, Şirketlerin ana ortağı Yaşar Holding'in kredi görünümünü "durağan"dan "negatif"e revize etmiştir. 

 
MRDIN, Şirket 2012 yılı kârından 33.835.485 TL (Hisse Başı Net: 0,262592 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ESCOM, Şirket iştiraki TNB Bilgisayar' ın halka arz başvurusunun, sürenin uzun olduğu gerekçesiyle iş lemden kald ırıldığı bildirilmiş, Şirket

halka arz için tekrar başvuru konusunun yeniden değerlendirileceğini ifade etmiştir. Şirket iştiraki T-Bİlgi Teknolojileri ise çağrı merkezi
alan ında yatırım yapacağını açıklam ıştır. 
  
KORDS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 8.5 mn TL kârdan 12.4 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket, 2012
yılında bir önceki yıla göre %55 azalışla 39.7 mn TL net kâr (2011: 87.7 mn TL)  
  
SODSN, Şirket 2012 yılı kârından 718.916 TL (Hisse Başı Net: 0,1018465 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
HEKTS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35 düşüşle 1.9 mn TL zarar açıklam ıştır.(2011 4Ç: 2.9 mn TL). Bu
sonuçlarla birlikte 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %51 art ışla 19.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 12.9 mn TL). Ayrıca Şirket 2012

yılı kârından 3.700.790 TL (Hisse Başı Net: 0,1795 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
BUCIM, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 9.1 mn TL kârdan 3.9 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket, 2012

yılında bir önceki yıla göre %74 azalışla 11.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 45.3 mn TL)   
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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." 

RALLİDE ZORLANMA EMARELERİ 
7 günlük rallide düşüşünün yarıs ını  geri alan IMKB, dün 81.500 üzerinde tutunamadı.
Buras ı artık direnç olarak öne çıkabilir.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.54 art ış la, 81.051 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 80.805, en yüksek 81.603 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 439 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.5 cente yükseldi.  
   Dün yurtdışında muhteşem bir gün yaşand ı. Piyasadaki alg ının iyileşmesinde Avrupa
MB , İngiltere MB ve Japonya MB'ndan daha fazla gevşeme gelebileceği beklentilerinin

artmas ı   ve Fed'in tahvil al ımlar ına bağlı kalmas ı   etkili olmakta. Dün Almanya %2.3,
Fransa % 2.1 yükselirken, ABD'de Dow Jones sanayi endeksi 2007'den bu yana
görülmeyen seviyelere ulaşarak dün rekor seviyeye ç ıktı.  Yüzde 0.9 yükselerek
14.253'den kapanan Dow endeksi bu y ılın ba şından beri ABD ekonomisine ilişkin

güçlenme işaretleri, Fed'in desteğinin devam etmesi ve diğer varl ıklara k ıyasla daha
cazip değerlemelere bağlı olarak % 8.8'lik yükseliş kaydetmiş oldu. Aynı sürede IMKB'nin
getirisi % 3.6, Almanya'n ın % 3.4, Fransa'n ın % 4.0 oldu. 

   Euro Bölgesi hizmet sektörü Şubat ayında ilk açıklanandan daha az darald ı. Ayrıca Euro

Bölgesi'nde perakende sat ış lar Şubat ayında son üç yılın en h ızlı artışını gösterdi. Veriler
borsalara yararken pariteyi hafif olumlu etkiledi. 1.30'un alt ını  gördükten sonra yavaş
toparlanan parite için italya seçimleri sonras ındaki belirsizlik ve yar ın Avrupa MB'nın faiz

indirme olas ılığı risk olarak duruyor.   
   Asya borsalarında bu sabah yükseliş havası devam ediyor. Avrupa'da ise kâr sat ış ları
ile baş lang ıç olabilir. Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye i şsizlik verisi, 12:00'de

AB'nin 4Ç büyüme nihai verisi, 15:15'de ABD özel sektör istihdamı, 21:00'de ABD Bej

kitap raporu öne çıkmakta. 17:00'de ise Hamitabat santralinin özelleştirmesi yap ılacak. 

    - Benzinin litre fiyat ında bu geceden itibaren 10 kuru ş luk indirim yap ıldı.  İndirim

sonras ında benzinin litresi 4,75 liraya indi.  

  - Merkez Bankas ı  tarafından yay ımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi,
TÜFE bazında ayl ık %0,58 değer kaybederek 120,39 puandan 119,69 puana indi. Reel

efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor. Ayrıca TCMB'nin yayınlad ığı
fiyat gelişmeleri raporunda, manşet enflasyonun y ıllık bazda %7,03 ’e gerilemesindeki en

önemli sebebin gıda fiyatları olduğu ifade edildi. 

  - Tarımda kullan ılan arazilerin sat ışında, rayiç bedelin yüzde 50'sinin esas al ınmas ını
öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı. 
  - Yurtiçi toplam otomotiv satış ları Şubat ay ında bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %
16,9 artışla 48.307 seviyesinde gerçekleşti. 

  - Şubat ayında elektrik tüketimi yıllık bazda %6 gerilerken, elektrik üretimi bir önceki y ılın
aynı ayına göre %8,4 düşüş gösterdi.  
  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, 15 Şubat'ta açıklanan yeni teşvik sistemiyle beraber

Türkiye'de otomotiv sektörünün atağa geçtiğini belirterek, yeni teşvik sistemiyle birlikte

yeni yatırımlar ve kapasite arttırımlar ının söz konusu olacağını belirtti. 

  - İngiltere Maliye Bakan ı George Osborne ile bankac ıların prim ödemelerinin azalt ılmas ı
önerisinden ötürü görüş   ayrılığı yaşayan Avrupa Birliği maliye bakanlar ı,  bankalar ın
sermaye zorunluluklar ının güçlendirilmesi plan ında anla şmaya yaklaştı.  Osborne,

masadaki mevcut teklifi kabul edemeyeceğini, ancak önümüzdeki haftalarda pürüzlerin
giderilmesiyle destek verebileceğini söyledi.  
  - Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı  toplantıs ında konuşan Avrupa Birliği Ekonomi ve Mali

İş ler Komiseri Olli Rehn, Euro bakanlar ının önümüzdeki ay İrlanda ve Portekiz'e kurtarma

kredilerini geri ödemeleri için daha fazla zaman tanıyabileceğini belirtti. 

  - Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, ABD'de 1 Mart'ta yürürlüğe giren otomatik bütçe
kesintilerinin 2013 y ılı içinde küresel ekonomiye yapacağı etkilerin hala belirsiz olduğunu

ifade etti. 

    - İtalya'da merkez solun lideri Pier Luigi Bersani, teknokrat hükümete ve Silvio
Berlusconi ile koalisyona s ıcak bakmad ığını; hükümet kurulabilmesi için tek yolun Beppe
Grillo'nun merkez sola destek vermesi olduğunu ifade etti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 81,051.21 0.54 

USD 1.7945 -0.31 

EURO 2.3370 -0.19 

€  / $  1.3050 0.19 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0679 -0.22 

VOB-30 Kontrat ı 99.875 0.28 

Gösterge Faiz  5.78 -0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 3.25 21.27 

KUYAS 100.25 19.70 

BURVA 3.75 13.64 

EGYO 0.35 12.90 

COMDO 5.76 11.63 

Düşenler  Kapan ış  % 

ESCOM 1.71 -16.59 

KATMR 5.20 -11.86 

RANLO 0.25 -10.71 

LTHOL 1.52 -9.52 

MEMSA 0.36 -7.69 

Dünya Borsalar ı 05.03.2013 % 

DJIA 14,254 0.89 

NASDAQ 3,224 1.32 

DAX 7,870 2.32 

FTSE-100 6,432 1.36 

NIKKEI 225 11,683 0.27 

S&P 500 1,540 0.96 

Bovespa  55,951 -0.97 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB GSYH -Çeyrek 4Ç Geçici (Bek. -0.6% Önc. -
0,6%) 

12:30 Almanya Tahvil İhrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-3.8%) 

15 :15  ABD ADP İstihdam raporu Şub. (Bek.160Bin

Önc.192Bin)  
17:00 ABD Fabrika siparişleri Oca. (Bek. -1,7% Önc.1,8%)
21:00 ABD FED Bej Kitap  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.28-2.29 2.22 2.35 

ENKAI AL 5.38-5.40 5.22 5.56 



ISCTR, Banka, 2012 yılı kârının 270 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,1256609 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

EREGL, Şirket 2012 yılı kârından 120 mn TL (Hisse Başı Net: 0,0330097 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

TUPRS, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde beklentilerin %111 üzerinde 482 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 322.6 mn TL net kâr). Böylece
Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %18 artışla 1.5 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 1.2 mlr TL net kâr)  
 

ASELS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43 azalışla 52.2 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 91.8 mn TL
net kâr). Bu sonuçlarla birlikte 2012 y ılında Şirket, bir önceki yıla göre %326 art ışla 293.2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011: 68.9 mn TL).

Ayrıca Şirket 2012 yılı kârından 78.5 mn TL (Hisse Başı Net: 0,13345 TL net kâr) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BIMAS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 art ışla 85 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 78.9 mn TL net
kâr , Beklenti: 93 mn TL net kâr). Bu sonuçlarla birlikte 2012 y ılında Şirket, bir önceki yıla göre %11 art ışla 331.3 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2011: 298.9 mn TL net kâr). 
  
AKENR, Şirket, Akkur Enerji'de kalan %1 pay ı 1.467.322 TL bedelle, Ak-El Kemah Enerji'de kalan %0,01 pay ı 6.468 TL bedelle alarak

ş irketlerin tamam ına sahip olmuştur. 

 

TTRAK, Şirket, Şubat ay ında yurtiçi pazarda bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %31 düşüşle 1.669 adet traktör sat ışı gerçekleştirirken,

ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 düşüşle 1.316 adet traktör seviyesine ulaştı. 
 

BOYNR, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79 azalışla 2.5 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 12.3 mn TL
net kâr , Beklenti: 13 mn TL). Bu sonuçlarla birlikte 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %40 azalışla 6.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011:

11.5 mn TL net kâr)  
  
ARCLK, Şirket 2012 yılı kârından 355 mn TL (Hisse Başı Net: 0,45612 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
AKCNS, Şirket 2012 yılı kârından 24.630.598 TL (Hisse Başı Net: 0,488325 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır 
  
ITTFH, Şirket bağlı   ortaklığı Seha İnşaat, Konya-Selçuklu Belediyesinin yapt ığı  toplam 26.913 m2 büyüklüğündeki arazilerin ihalesini
10.645.000 TL bedelle kazanm ıştır. 
 

PETUN[PNSUT,PINSU], Moody's, Şirketlerin ana ortağı Yaşar Holding'in kredi görünümünü "durağan"dan "negatif"e revize etmiştir. 

 

MRDIN, Şirket 2012 yılı kârından 33.835.485 TL (Hisse Başı Net: 0,262592 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ESCOM, Şirket iştiraki TNB Bilgisayar' ın halka arz başvurusunun, sürenin uzun olduğu gerekçesiyle iş lemden kald ırıldığı bildirilmiş, Şirket

halka arz için tekrar başvuru konusunun yeniden değerlendirileceğini ifade etmiştir. Şirket iştiraki T-Bİlgi Teknolojileri ise çağrı merkezi

alan ında yatırım yapacağını açıklam ıştır. 
  
KORDS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 8.5 mn TL kârdan 12.4 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket, 2012

yılında bir önceki yıla göre %55 azalışla 39.7 mn TL net kâr (2011: 87.7 mn TL)  
  
SODSN, Şirket 2012 yılı kârından 718.916 TL (Hisse Başı Net: 0,1018465 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
HEKTS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35 düşüşle 1.9 mn TL zarar açıklam ıştır.(2011 4Ç: 2.9 mn TL). Bu
sonuçlarla birlikte 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %51 art ışla 19.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 12.9 mn TL). Ayrıca Şirket 2012
yılı kârından 3.700.790 TL (Hisse Başı Net: 0,1795 TL) nakit temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

BUCIM, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 9.1 mn TL kârdan 3.9 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket, 2012

yılında bir önceki yıla göre %74 azalışla 11.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 45.3 mn TL)   

06 Mart 2013 Çarşamba
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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." 

RALLİDE ZORLANMA EMARELERİ 
7 günlük rallide düşüşünün yarıs ını  geri alan IMKB, dün 81.500 üzerinde tutunamadı.
Buras ı artık direnç olarak öne çıkabilir.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.54 art ış la, 81.051 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 80.805, en yüksek 81.603 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 439 puan

üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.5 cente yükseldi.  
   Dün yurtdışında muhteşem bir gün yaşand ı. Piyasadaki alg ının iyileşmesinde Avrupa
MB , İngiltere MB ve Japonya MB'ndan daha fazla gevşeme gelebileceği beklentilerinin

artmas ı   ve Fed'in tahvil al ımlar ına bağlı kalmas ı   etkili olmakta. Dün Almanya %2.3,
Fransa % 2.1 yükselirken, ABD'de Dow Jones sanayi endeksi 2007'den bu yana
görülmeyen seviyelere ulaşarak dün rekor seviyeye ç ıktı.  Yüzde 0.9 yükselerek
14.253'den kapanan Dow endeksi bu y ılın ba şından beri ABD ekonomisine ilişkin

güçlenme işaretleri, Fed'in desteğinin devam etmesi ve diğer varl ıklara k ıyasla daha
cazip değerlemelere bağlı olarak % 8.8'lik yükseliş kaydetmiş oldu. Aynı sürede IMKB'nin
getirisi % 3.6, Almanya'n ın % 3.4, Fransa'n ın % 4.0 oldu. 

   Euro Bölgesi hizmet sektörü Şubat ayında ilk açıklanandan daha az darald ı. Ayrıca Euro

Bölgesi'nde perakende sat ış lar Şubat ayında son üç yılın en h ızlı artışını gösterdi. Veriler
borsalara yararken pariteyi hafif olumlu etkiledi. 1.30'un alt ını  gördükten sonra yavaş
toparlanan parite için italya seçimleri sonras ındaki belirsizlik ve yar ın Avrupa MB'nın faiz

indirme olas ılığı risk olarak duruyor.   
   Asya borsalarında bu sabah yükseliş havası devam ediyor. Avrupa'da ise kâr sat ış ları
ile baş lang ıç olabilir. Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye i şsizlik verisi, 12:00'de

AB'nin 4Ç büyüme nihai verisi, 15:15'de ABD özel sektör istihdamı, 21:00'de ABD Bej

kitap raporu öne çıkmakta. 17:00'de ise Hamitabat santralinin özelleştirmesi yap ılacak. 

    - Benzinin litre fiyat ında bu geceden itibaren 10 kuru ş luk indirim yap ıldı.  İndirim

sonras ında benzinin litresi 4,75 liraya indi.  

  - Merkez Bankas ı  tarafından yay ımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi,
TÜFE bazında ayl ık %0,58 değer kaybederek 120,39 puandan 119,69 puana indi. Reel
efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor. Ayrıca TCMB'nin yayınlad ığı
fiyat gelişmeleri raporunda, manşet enflasyonun y ıllık bazda %7,03 ’e gerilemesindeki en

önemli sebebin gıda fiyatları olduğu ifade edildi. 

  - Tarımda kullan ılan arazilerin sat ışında, rayiç bedelin yüzde 50'sinin esas al ınmas ını
öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı. 
  - Yurtiçi toplam otomotiv satış ları Şubat ay ında bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %
16,9 artışla 48.307 seviyesinde gerçekleşti. 

  - Şubat ayında elektrik tüketimi yıllık bazda %6 gerilerken, elektrik üretimi bir önceki y ılın
aynı ayına göre %8,4 düşüş gösterdi.  
  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, 15 Şubat'ta açıklanan yeni teşvik sistemiyle beraber

Türkiye'de otomotiv sektörünün atağa geçtiğini belirterek, yeni teşvik sistemiyle birlikte

yeni yatırımlar ve kapasite arttırımlar ının söz konusu olacağını belirtti. 

  - İngiltere Maliye Bakan ı George Osborne ile bankac ıların prim ödemelerinin azalt ılmas ı
önerisinden ötürü görüş   ayrılığı yaşayan Avrupa Birliği maliye bakanlar ı,  bankalar ın
sermaye zorunluluklar ının güçlendirilmesi plan ında anla şmaya yaklaştı.  Osborne,

masadaki mevcut teklifi kabul edemeyeceğini, ancak önümüzdeki haftalarda pürüzlerin
giderilmesiyle destek verebileceğini söyledi.  
  - Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı  toplantıs ında konuşan Avrupa Birliği Ekonomi ve Mali

İş ler Komiseri Olli Rehn, Euro bakanlar ının önümüzdeki ay İrlanda ve Portekiz'e kurtarma

kredilerini geri ödemeleri için daha fazla zaman tanıyabileceğini belirtti. 

  - Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, ABD'de 1 Mart'ta yürürlüğe giren otomatik bütçe
kesintilerinin 2013 y ılı içinde küresel ekonomiye yapacağı etkilerin hala belirsiz olduğunu

ifade etti. 

    - İtalya'da merkez solun lideri Pier Luigi Bersani, teknokrat hükümete ve Silvio
Berlusconi ile koalisyona s ıcak bakmad ığını; hükümet kurulabilmesi için tek yolun Beppe
Grillo'nun merkez sola destek vermesi olduğunu ifade etti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 81,051.21 0.54 

USD 1.7945 -0.31 

EURO 2.3370 -0.19 

€  / $  1.3050 0.19 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0679 -0.22 

VOB-30 Kontrat ı 99.875 0.28 

Gösterge Faiz  5.78 -0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 3.25 21.27 

KUYAS 100.25 19.70 

BURVA 3.75 13.64 

EGYO 0.35 12.90 

COMDO 5.76 11.63 

Düşenler  Kapan ış  % 

ESCOM 1.71 -16.59 

KATMR 5.20 -11.86 

RANLO 0.25 -10.71 

LTHOL 1.52 -9.52 

MEMSA 0.36 -7.69 

Dünya Borsalar ı 05.03.2013 % 

DJIA 14,254 0.89 

NASDAQ 3,224 1.32 

DAX 7,870 2.32 

FTSE-100 6,432 1.36 

NIKKEI 225 11,683 0.27 

S&P 500 1,540 0.96 

Bovespa  55,951 -0.97 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB GSYH -Çeyrek 4Ç Geçici (Bek. -0.6% Önc. -
0,6%) 

12:30 Almanya Tahvil İhrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-3.8%) 

15 :15  ABD ADP İstihdam raporu Şub. (Bek.160Bin

Önc.192Bin)  
17:00 ABD Fabrika siparişleri Oca. (Bek. -1,7% Önc.1,8%)
21:00 ABD FED Bej Kitap  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.28-2.29 2.22 2.35 

ENKAI AL 5.38-5.40 5.22 5.56 

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

