
HALKB, Banka, 2012 yılı kârının 461.473.958 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,3138 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

VAKBN, Banka daha önceden yapmış olduğu 500 mn TL nominal değerli bono ihrac ının iptaline ve yerine tahsisli olarak sat ılmak üzere 310
mn TL nominal tutarl ı Banka bonosu ihrac ı yapılmas ına karar verilmiştir. 

  
PETKM, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğinde gerçekleşen 40.3 mn TL zarardan 46.8 mn TL kâra geçmiştir.(Beklenti:

19 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %82 azalışla 17.4 mn TL net kâr açıklam ıştır(2011: 102.3 mn TL net kâr). 
  
EKGYO, Tulip Real Estate and Development Netherlands B.V tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine aç ılan ICSID nezdindeki davada,

tahkim için yapılan itirazın reddine ve tahkim sürecinin devamına karar verilmiştir. 

  
ANACM, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %88 azalışla 1.6 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 13.2 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %47 azalışla 71.6 mn TL net kâr açıklam ıştır(2011: 134.3 mn TL net kâr). 
  
SISE, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 azalışla 31.8 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 139.2 mn TL
net kâr, Beklenti: 73 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2012 y ılında, bir önceki yıla göre %53 azal ışla 294.1 mn TL net kâr aç ıklam ıştır(2011:

631.5 mn TL net kâr). 
  
TRKCM, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72 azalışla 12.1 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 42.8 mn TL
net kâr, Beklenti: 19 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %67 azalışla 72.4 mn TL net kâr açıklam ıştır(2011: 224.3

mn TL net kâr). 
 

BIMAS, Şirket yöneticileri, 2013 yılında Mıs ır'da 30'dan fazla mağaza açmayı planlad ıklarını, Mıs ır'daki ilk mağazanın Nisan ay ında açılacağını,
2013 genelinde ciroda %17-18 büyüme hedefi, 375 yeni mağaza ve 270 mn TL konsolide yat ırım planlad ıklarını ifade etmiştir. 

 
BAGFS, Şirket, Ürdünlü Jordan Phosphate Mines Company heyetlerinin Nisan sonunda  İstanbul'da ortak yatırım olanaklar ını değerlendirmek

üzere görüşmelere baş lamalar ı konusunda prensip karar ı alm ıştır. 
  
AKSEN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45 art ışla 54.5 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 37.6 mn TL
net kâr, Beklenti: 21 mn TL). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıl elde edilen 124.5 mn TL zarardan 230.1 mn TL kâra geçmiştir. 
 

ALKIM,  Şirket, 2012 y ılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın ayn ı çeyreğinde gerçekleşen 2.7 mn TL zarardan 3.5 mn TL kâra geçmiştir. Böylece
Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %26 azalışla 14.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 20.2 mn TL net kâr). Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının
5.712.012 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,19637 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
MUTLU, Şirket, aktifinde bulunan gayrimenkulleri, ayni ortakl ık yap ıs ı  ile kurulacak bir ş irkete kay ıtlı değerleri üzerinden devredeceğini ve

kısmi bölünme başvurusunun olumlu karşı land ığını açıklam ıştır. Yeni kurulacak şirkette, Mutlu Akü ortaklarının pay oran ının değişmeyeceği

hususu da olumlu karşı lanm ıştır. 
 

BIZIM, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %70 azalışla 6.7 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 22.4 mn TL net
kâr, Beklenti: 21 mn TL). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %13 azalışla 26.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 29.9 mn TL net

kâr). 
  
BOLUC, Şirket at ık ıs ıdan enerji üretimi için Shanghai Triumph Energy Conservation Engineering Co., Ltd. firması  ile yap ım anlaşmas ı
imzalam ıştır. 
 
SODA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 azalışla 47.6 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 54.2 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %29 azalışla 131 mn TL net kâr açıklam ıştır(2011: 184.6 mn TL net kâr). 
 
PRKME, Şirket'in Siirt-Şirvan'da bulunan bak ır madeni üretim sahasına ilişkin olarak birinci aşama kamulaştırma tamamlanm ış olup ikinci
aşama kamulaştırma işlemleri için çalışmalara baş lam ıştır. 
  
AVGYO, Şirket Metrocity İş Merkezi'nde bulunan bağıms ız bölümün satışı hususunda Şeker Faktoring ile 10.85 mn TL tutarda anlaşm ıştır. 
 

GEDİK, JCR-Eurasia, Şirket ve iştiraklerini konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal

Notu'nu 'AA- (Trk)' görünümünü ise 'Durağan' olarak belirlemiştir. 

  
GLYHO, Şirket Global Liman İş letmeleri'nde bulunan hisselere ilişkin olarak yat ırımc ı adaylarından bağlayıcı olmayan teklifler al ındığını
açıklam 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 YÜKSEK İRTİFADA 
ABD ve Almanya rekor rallisini yaparken, IMKB'de yabanc ı giriş inin artt ığı görülmekte. 8
gündür yükselen Endekste bugün 82.500 önemli.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.4 artış la 82.174 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
81.163, en yüksek 82.398 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.122 puan üzerine
çıktı. Bankalar yükselişi sürüklerken, THY tarihi rekor seviyesine yükseldi. 
   ABD'de özel sektör istihdamı Şubat ayında beklenenden daha fazla kiş inin işe alındığını
gösterdi: Ocak ayında 215.000 artm ışken, Şubat ayında 170.000 beklenirken, 198.000'lik
artış  gösterdi. ABD borsalar ı da tarihi zirve rallisine devam etti. SP500 % 0.1 art ış la

1.541'den Dow Jones % 0.3 art ış la 14.296'dan kapand ı.  
   Bu sabah Japonya MB yeni bir şey söylemezken öğleden sonra Avrupa MB toplant ıs ı
gündemin ilk sıras ına yükseldi. Faiz indirimi gelmezse Euro/dolar paritesi 1,30'un üzerine
çıkabilir. Ayr ıca toplant ı sonras ında Draghi'nin aç ıklamalar ı  önem taşıyor. Geçen ayki
toplantıda sözlü müdahale ile Parite'nin 1,37'den bu seviyelere doğru yolculuğunu
başlatan Draghi (Geçen yıl da tahvil al ırız diyerek borsalar ın rallisini baş latm ıştı, üstelik
h iç   tahv i l  a lmadan)   İngiltere tarafında ise  var l ık  a l ım program ının gen i ş letilip
geniş letilmeyeceği konusu ön planda olacak.  
   Birçok teknik analist 82.500 direncinden bahsediyor. Bugün bu seviye test edilecek.
Para giriş inin devam ı   halinde 82.500 üzerindeki hareketlerin, 86.000 seviyelerini
hedefleyeceğini düşünüyoruz. 

  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik 2012 y ılında %9,2 olarak gerçekleşti. 

    - Euro Bölgesi ’nin 2012 y ılı   son çeyreğine ilişkin GSY İH'si %0,6 daralma olarak

gerçekleşti. 

  - FED tarafından açıklanan BEJ Kitap Raporunda ülke ekonomisinin konut ve otomobile
yönelik yükselen tüketici talebiyle beraber ülkenin genelinde ekonominin "ılıml ı bir h ızda"

büyüdüğünü belirtti. Bej Kitap'ta "Her ne kadar bazı bölgelerde istihdam planlar ı s ınırlı
kalm ış olsa da çoğu bölge istihdam şartlarında ılıml ı gelişmeler rapor etti. Konut emlak

sektörleri ve konut fiyatlar ı   neredeyse bütün bölgelerde güçlenirken, ülkenin bir çok
yerinde stoklar düşüş gösterdi" ifadeleri kullanıldı. 
    - BDDK Başkanı   Mukim Öztekin, "Kat ılım bankalar ının Türk bankac ılık sektörünün
toplam aktifleri içerisindeki pay ı 2001 y ılında %1,4 düzeyindeyken, o tarihten bu yana
düzenli olarak gerçekleşen art ışlarla söz konusu oran 2012 yılı sonunda %5,1 düzeyine
çıkm ıştır. Orta ve uzun vadede öncelikli olarak %10 düzeyini yakalaması beklenmektedir"

dedi. 

  - Fitch bugün  İstanbul Ofisi müdürü Gülcan Üstay, Başbakanl ık Yat ırım, Destek ve

Tanıtım Ajans ı Başdan ışman ı Ahmet İplikçi, Fitch Fon Yöneticisi Paul Rawkins, Finansal
Kurumlar Direktörü Janine Dow'un kat ılım ıyla bir toplant ı  gerçekleştirecek. Yar ım gün
sürecek toplant ıda Türk bankalar ının görünümü, fon görünümü, sigorta sektörü gibi
konular ele al ınacak. 

    - Yeni başkanı  öncesi son toplant ıs ını yapan BOJ herhangi bir politika değiş ikliği

yapmad ı.  Yönetim kurulu, üyelerinden birinin yapt ığı  "açık uçlu varl ık al ımlar ını   öne
çekme" önerisini ise reddetti.  
   - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen EÜAŞ'a ait 1,156

MW'lık Hamitabat Elektrik Üretim Santrali'nin yüzde 100 hissesinin özelleştirilmesi için
yapılan ihalede en yüksek teklifi 105 milyon dolarla Limak Doğalgaz verdi. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan Türkiye'de bankacılık sektöründe yeni lisans 
ygulamas ına baş ladıklarını, yeni banka girişlerine açık olduklar ını söyledi.  
  - İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, Royal Bank of Scotland' ın parçalanması
çağrıs ında bulundu. King böylelikle, devlet destekli RBS'nin sağlıklı yapıya kavuşarak özel
sektöre satışa çıkarılabileceğini söyledi.  
  - İtalya'da Merkez Sol lider Pier Luigi Bersani, ülkenin bütçe s ıkınıtısn ı tersine çevireceği

sözünü verdi, kemer sıkma kafesinden d ışarıya çıkacağını açıkladı ve 8 maddelik bir plan

sundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,173.98 1.39 

USD 1.7950 0.03 

EURO 2.3335 -0.15 

€  / $  1.2971 -0.60 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0635 -0.21 

VOB-30 Kontrat ı 101.875 2.00 

Gösterge Faiz  5.52 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

PARSN 3.15 11.31 

SKPLC 0.82 7.89 

ANSA 0.91 7.06 

KRSAN 5.88 6.91 

INFO 1.01 6.32 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 2.72 -16.31 

RANLO 0.22 -12.00 

BURVA 3.43 -8.53 

ASELS 10.05 -6.07 

ESCOM 1.61 -5.85 

Dünya Borsalar ı 06.03.2013 % 

DJIA 14,296 0.30 

NASDAQ 3,222 -0.05 

DAX 7,919 0.62 

FTSE-100 6,428 -0.07 

NIKKEI 225 11,932 2.13 

S&P 500 1,541 0.11 

Bovespa  57,940 3.56 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Almanya Fabrika sipar i şler i  Oca. (Bek.0.6%

Önc.0,8%)  
14:00 İngiltere MB Faiz karar ı Mar. (Bek.0,5% Önc.0,5%)
14:00 İngiltere MB Varl ık Al ım Prg. Mar. (Önc.375 Mlr £)

14:45 AB Avrupa MB Faiz  karar ı   Mar. (Bek.0.75%

Önc.0,75%)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Oca. (Bek-$43.0Mlr Önc. -
$38.5Mlr)  

15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.355Bin

Önc.344Bin)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Oca. (Önc.$14.595Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.28-2.29 2.22 2.35 

ENKAI TUT 5.38-5.40 5.22 5.56 
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MUTLU, Şirket, aktifinde bulunan gayrimenkulleri, ayni ortakl ık yap ıs ı  ile kurulacak bir ş irkete kay ıtlı değerleri üzerinden devredeceğini ve

kısmi bölünme başvurusunun olumlu karşı land ığını açıklam ıştır. Yeni kurulacak şirkette, Mutlu Akü ortaklarının pay oran ının değişmeyeceği

hususu da olumlu karşı lanm ıştır. 
 

BIZIM, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %70 azalışla 6.7 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 22.4 mn TL net
kâr, Beklenti: 21 mn TL). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %13 azalışla 26.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 29.9 mn TL net

kâr). 
  
BOLUC, Şirket at ık ıs ıdan enerji üretimi için Shanghai Triumph Energy Conservation Engineering Co., Ltd. firması  ile yap ım anlaşmas ı
imzalam ıştır. 
 

SODA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 azalışla 47.6 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 54.2 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılında, bir önceki yıla göre %29 azalışla 131 mn TL net kâr açıklam ıştır(2011: 184.6 mn TL net kâr). 
 

PRKME, Şirket'in Siirt-Şirvan'da bulunan bak ır madeni üretim sahasına ilişkin olarak birinci aşama kamulaştırma tamamlanm ış olup ikinci

aşama kamulaştırma işlemleri için çalışmalara baş lam ıştır. 
  
AVGYO, Şirket Metrocity İş Merkezi'nde bulunan bağıms ız bölümün satışı hususunda Şeker Faktoring ile 10.85 mn TL tutarda anlaşm ıştır. 
 

GEDİK, JCR-Eurasia, Şirket ve iştiraklerini konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal

Notu'nu 'AA- (Trk)' görünümünü ise 'Durağan' olarak belirlemiştir. 

  
GLYHO, Şirket Global Liman İş letmeleri'nde bulunan hisselere ilişkin olarak yat ırımc ı adaylarından bağlayıcı olmayan teklifler al ındığını
açıklam 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 YÜKSEK İRTİFADA 
ABD ve Almanya rekor rallisini yaparken, IMKB'de yabanc ı giriş inin artt ığı görülmekte. 8
gündür yükselen Endekste bugün 82.500 önemli.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.4 artış la 82.174 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
81.163, en yüksek 82.398 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.122 puan üzerine
çıktı. Bankalar yükselişi sürüklerken, THY tarihi rekor seviyesine yükseldi. 
   ABD'de özel sektör istihdamı Şubat ayında beklenenden daha fazla kiş inin işe alındığını
gösterdi: Ocak ayında 215.000 artm ışken, Şubat ayında 170.000 beklenirken, 198.000'lik
artış  gösterdi. ABD borsalar ı da tarihi zirve rallisine devam etti. SP500 % 0.1 art ış la

1.541'den Dow Jones % 0.3 art ış la 14.296'dan kapand ı.  
   Bu sabah Japonya MB yeni bir şey söylemezken öğleden sonra Avrupa MB toplant ıs ı
gündemin ilk sıras ına yükseldi. Faiz indirimi gelmezse Euro/dolar paritesi 1,30'un üzerine
çıkabilir. Ayr ıca toplant ı sonras ında Draghi'nin aç ıklamalar ı  önem taşıyor. Geçen ayki
toplantıda sözlü müdahale ile Parite'nin 1,37'den bu seviyelere doğru yolculuğunu
başlatan Draghi (Geçen yıl da tahvil al ırız diyerek borsalar ın rallisini baş latm ıştı, üstelik
h iç   tahv i l  a lmadan)   İngiltere tarafında ise  var l ık  a l ım program ının gen i ş letilip
geniş letilmeyeceği konusu ön planda olacak.  
   Birçok teknik analist 82.500 direncinden bahsediyor. Bugün bu seviye test edilecek.
Para giriş inin devam ı   halinde 82.500 üzerindeki hareketlerin, 86.000 seviyelerini
hedefleyeceğini düşünüyoruz. 

  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik 2012 y ılında %9,2 olarak gerçekleşti. 

    - Euro Bölgesi ’nin 2012 y ılı   son çeyreğine ilişkin GSY İH'si %0,6 daralma olarak

gerçekleşti. 

  - FED tarafından açıklanan BEJ Kitap Raporunda ülke ekonomisinin konut ve otomobile
yönelik yükselen tüketici talebiyle beraber ülkenin genelinde ekonominin "ılıml ı bir h ızda"

büyüdüğünü belirtti. Bej Kitap'ta "Her ne kadar bazı bölgelerde istihdam planlar ı s ınırlı
kalm ış olsa da çoğu bölge istihdam şartlarında ılıml ı gelişmeler rapor etti. Konut emlak

sektörleri ve konut fiyatlar ı   neredeyse bütün bölgelerde güçlenirken, ülkenin bir çok
yerinde stoklar düşüş gösterdi" ifadeleri kullanıldı. 
    - BDDK Başkanı   Mukim Öztekin, "Kat ılım bankalar ının Türk bankac ılık sektörünün
toplam aktifleri içerisindeki pay ı 2001 y ılında %1,4 düzeyindeyken, o tarihten bu yana
düzenli olarak gerçekleşen art ışlarla söz konusu oran 2012 yılı sonunda %5,1 düzeyine
çıkm ıştır. Orta ve uzun vadede öncelikli olarak %10 düzeyini yakalaması beklenmektedir"

dedi. 

  - Fitch bugün  İstanbul Ofisi müdürü Gülcan Üstay, Başbakanl ık Yat ırım, Destek ve
Tanıtım Ajans ı Başdan ışman ı Ahmet İplikçi, Fitch Fon Yöneticisi Paul Rawkins, Finansal
Kurumlar Direktörü Janine Dow'un kat ılım ıyla bir toplant ı  gerçekleştirecek. Yar ım gün
sürecek toplant ıda Türk bankalar ının görünümü, fon görünümü, sigorta sektörü gibi
konular ele al ınacak. 

    - Yeni başkanı  öncesi son toplant ıs ını yapan BOJ herhangi bir politika değiş ikliği

yapmad ı.  Yönetim kurulu, üyelerinden birinin yapt ığı  "açık uçlu varl ık al ımlar ını   öne
çekme" önerisini ise reddetti.  
   - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen EÜAŞ'a ait 1,156

MW'lık Hamitabat Elektrik Üretim Santrali'nin yüzde 100 hissesinin özelleştirilmesi için
yapılan ihalede en yüksek teklifi 105 milyon dolarla Limak Doğalgaz verdi. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan Türkiye'de bankacılık sektöründe yeni lisans 
ygulamas ına baş ladıklarını, yeni banka girişlerine açık olduklar ını söyledi.  
  - İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, Royal Bank of Scotland' ın parçalanması
çağrıs ında bulundu. King böylelikle, devlet destekli RBS'nin sağlıklı yapıya kavuşarak özel
sektöre satışa çıkarılabileceğini söyledi.  
  - İtalya'da Merkez Sol lider Pier Luigi Bersani, ülkenin bütçe s ıkınıtısn ı tersine çevireceği

sözünü verdi, kemer sıkma kafesinden d ışarıya çıkacağını açıkladı ve 8 maddelik bir plan

sundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,173.98 1.39 

USD 1.7950 0.03 

EURO 2.3335 -0.15 

€  / $  1.2971 -0.60 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0635 -0.21 

VOB-30 Kontrat ı 101.875 2.00 

Gösterge Faiz  5.52 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

PARSN 3.15 11.31 

SKPLC 0.82 7.89 

ANSA 0.91 7.06 

KRSAN 5.88 6.91 

INFO 1.01 6.32 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 2.72 -16.31 

RANLO 0.22 -12.00 

BURVA 3.43 -8.53 

ASELS 10.05 -6.07 

ESCOM 1.61 -5.85 

Dünya Borsalar ı 06.03.2013 % 

DJIA 14,296 0.30 

NASDAQ 3,222 -0.05 

DAX 7,919 0.62 

FTSE-100 6,428 -0.07 

NIKKEI 225 11,932 2.13 

S&P 500 1,541 0.11 

Bovespa  57,940 3.56 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Almanya Fabrika sipar i şler i  Oca. (Bek.0.6%

Önc.0,8%)  
14:00 İngiltere MB Faiz karar ı Mar. (Bek.0,5% Önc.0,5%)
14:00 İngiltere MB Varl ık Al ım Prg. Mar. (Önc.375 Mlr £)

14:45 AB Avrupa MB Faiz  karar ı   Mar. (Bek.0.75%

Önc.0,75%)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Oca. (Bek-$43.0Mlr Önc. -
$38.5Mlr)  

15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.355Bin

Önc.344Bin)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Oca. (Önc.$14.595Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.28-2.29 2.22 2.35 

ENKAI TUT 5.38-5.40 5.22 5.56 
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