
GARAN, Banka, 2012 yılı kârının 596.5 mn TL'lik (Hisse Başı Net: 0,12072 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

YKBNK, Banka, 2012 yılı kârının 300 mn TL'lik (Hisse Başı Net: 0,05866 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
TCELL[VESTL], Şirket iştiraki Superonline ve diğer bir grup Şirketi tarafından Vestel grubuna bağlı Deksarnet Telekomünikasyon hisselerinin
tamam ının satın alınmas ına ilişkin olarak pay devir sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
SAHOL, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, 519 mn TL olan beklentinin %27 üzerinde 657.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 50.9 mn TL net
kâr). Bu sonuçla birlikte Şirket'in 2012 y ılı net kârı bir önceki yıla göre %20 azal ış la 1.86 mlr TL'ye gerilemiştir (2011: 1.88 mlr TL net kâr).
Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının 204.040.393 TL'lik (Hisse Başı Net: 0,085 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
DOAS, Şirket, 2012 y ılı 4. çeyreğinde, 47 mn TL olan beklentiye paralel 46.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 33.2 mn TL net kâr). Bu
sonuçla birlikte Şirket'in 2012 yılı net kârı bir önceki yıla göre %80 artış la 255.9 mn TL'ye gerilemiştir (2011: 141.8 mn TL net kâr).  
 
AYGAZ, Şirket, 2012 y ılı 4. çeyreğinde, 56 mn TL olan beklentinin %27 üzerinde 61.1 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2011 4Ç: 50.9 mn TL net
kâr). Bu sonuçla birlikte Şirket'in 2012 y ılı net kârı bir önceki yıla göre %1 azal ış la 303.5 mn TL'ye gerilemiştir (2011: 379.6 mn TL net kâr).
Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının 287.816.925 TL'lik (Hisse Başı Net: 0,85 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
ASYAB, Banka, 2012 yılı kârının 16.15 mn TL'lik (Hisse Başı Net: 0,0179 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
SISE, Şirket 2012 y ılı kârının 71 mn TL'sini (Hisse Başı Net: 0,04023 TL) nakit temettü, 71 mn TL'lik kısm ını (%4,73333'ü) bedelsiz hisse
olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
ALBRK, Şirket, 200 mn dolara kadar sermaye benzeri Sukuk ihrac ı için BDDK'ya başvurmuştur. 

  
ANACM, Şirket 2012 y ılı kârının 17.123.087 TL'sini (Hisse Başı Net: 0,0362896 TL) nakit temettü, 16.814.363 TL'lik k ısm ını (%4,22274'ü)
bedelsiz hisse olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
TRKCM, Şirket 2012 yılı kârının 16.55 mn TL'sini (Hisse Başı Net: 0,02028 TL) nakit temettü, 16.32 mn TL'lik kısm ını (%2,35266'ü) bedelsiz
hisse olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
SODA, Şirket 2012 y ılı kârının 32 mn TL'sini (Hisse Başı Net: 0,064 TL) nakit temettü, 32 mn TL'lik k ısm ını (%7,52941'ü) bedelsiz hisse
olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
CARFA[SAHOL], Carrefour'un CEO ’su George Plassat yapt ığı açıklamalarda, daha fazla ülkeden ç ıkılmas ının şu anda gündemlerinde
olmad ığını söyledi.  
 

KORDS, Şirket, 2012 yılı kârının 34.626.175 TL'lik (Hisse Başı Net: 0,1513 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
INDES, Şirket, Canon Türkiye ile, Canon markalı fotokopi makinelerini ve geniş format yazıcı (plotter) ürünlerini Türkiye genelinde satmak ve
pazarlamas ını yapmak üzere distribütörlük anlaşmas ı imzalad ığını açıklam ıştır. 
 
CELHA, Şirket Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesineki Kozlu Taşkömürü  İşletmesinde 2001'de gerçekleşen kaza nedeniyle Şirket aleyhine

açılan toplam 4.189.782 TL tutar ındaki hasar tazmini davas ında, Şirket aleyhinde karar verilmiş olup Temyiz yolunun açık olduğu belirtilmiştir.

  
DEVA, Şirket, Ave B grubu paylara tanınan imtiyazların kaldırılmas ı kararının ipaline karar vermiştir. 
 

ALYAG[ARTI], Şirket'in biodizel ve diğer petrol ürünlerinin üretim ve satışı faaliyeti konusunda %100 iştiraki olarak "Alt ınyağ Biodizel Petrol

Ürünleri Enerji Üretim A.Ş." ismiyle yeni bir Şirket kurulmuştur. Ayrıca Şirket, Gürtaş Enerji'de bulunan hisselerinin yeni kurulan Şirket'e
satılmas ına karar vermiştir. 
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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." 

BORSALARIN RALLİSİ SÜRÜYOR 

IMKB 82.500'ü dün geçemedi ama yurtd ışındaki ralli sürüyor. Her şeyden daha çok
paran ın piyasalar ın yönünü çizdiği bu günlerde "paranın rotas ı" için bugünkü ABD işsizlik

verileri önemli!  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.41 düşüş le 81.835 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 81.546, en yüksek 82.717 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 339 puan
altına indi. SAHOL ve tarihi zirvesine yükselen TUPRS Endeksin daha fazla düşmesini

önleyen hisseler oldu.  
  Avrupa MB dünkü toplant ıs ında, politika faizini oybirliğiyle değiştirmeyerek 0,75%

seviyesinde tuttu. Draghi'nin para politikalar ının da gerektiği süre boyunca geniş lemeci
kalacağını da söylemesi ile Euro/dolar paritesi 1.31'in üzerine ç ıktı. Piyasalardaki risk

iştahının artmas ı ile İspanya'n ın ihalesinde faizler en düşük seviyeyi gördü.  
   Gelişmiş  ülkeler olan Japonya, ABD, Almanya ve  İngiltere 2013 y ılındaki uçuş larına

devam ediyor. Japonya borsas ı bu sabah da % 2.6 yükselerek 12.283'e ç ıktı. Böylece
yılbaşından beri 2 ayl ık getirisi % 18'i geçti. ABD'de tarihi rekor seviyelerindeki Dow Jones
ve S&P500 dün % 0.2 daha yükseldiler (Bu sabah futureları da artıda) ve yılbaşından beri
% 9 getiriye ulaştılar. Mart 2000'de 8.136, Temmuz 2007'de 8.152'y ı gördükten sonra geri
çekilen Almanya borsası Dax ise 3. kez zirve yolunda ilerliyor. Dün de % 0.3 yükselen Dax
7.940 seviyesine ulaştı   ve y ılbaşından beri % 4.3 yükselmi ş   oldu. İngiltere de ise

FTSE100 dün % 0.2 art ışla 6.439'a yükseldi. Böylece y ılbaşından beri % 9.2 getiriye

ulaştı. Para girişleri veya para çıkış ları anormal hareketlere yol açan IMKB ise yılbaşından
beri % 4.6 getiride! Hindistan, G.Kore ve Rusya'da getiri % 1'in altnda iken, Brezilya % 3,5

kayıpta!  

    FED tarafından yapılan stres testlerinden ABD'nin 18 büyük bankasından 17'sinin derin

bir resesyona karşı koyabileceklerinin ortaya çıkmas ı bankac ılık sektörüne güveni artırdı.
(ABD bankac ılık sisteminin %70 ’ini ifade ettiği ifade edilmekte) Geçemeyen tek banka
çoğunluğuna kamunun sahip olduğu otomotiv bankas ı Ally Financial Inc oldu.  

    Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye ocak ay ı sanayi üretimi, 13:00'de Almanya
ocak ay ı sanayi üretimi, 14:00'de BDDK bankalar ın Ocak ay ı verileri ve 15:30'da ABD

şubat ayı tarım dışı istihdam ı ve işsizlik oran ı öne çıkmakta. Tarımd ışı istihdam ın artışının
160.000 olmas ı bekleniyor. 

   - Fitch K ıdemli Direktörü Paul Rawkins, "Türkiye Yat ırım Derecesi ve Ötesi" konulu
konferansta yapt ığı  açıklamalarda, Türkiye'nin Cari Açık/GSYİH oran ının bu y ıl %6.5

olmas ını beklediklerini, cari açıkta somut bir düşüş beklemediklerini, büyümenin 2013'te
%3.8 olacağını,  Türkiye'nin Suriye anlaşmazlığındaki durumunun temel siyasi risk

olduğunu ve bir y ıl içinde not art ırım ı  ihtimalinin %20 ve not indirimi ihtimalinin %10

olduğunu ifade etti. Ayr ıca Rawkins, daha fazla doğrudan yabanc ı yatırım ve dü şük
enflasyonun kredi notunda bir art ırım ı tetikleyeceğini ifade etti. 

  - AMB dün yaptığı para politikas ı kurulu toplant ıs ında politika faizlerini %0,75'te sabit

tuttu. Toplantı sonras ı bas ın toplant ıs ı düzenleyen AMB başkanı Mario Draghi, ekonomik

görünüme yönelik riskler aşağı yönlüyken, enflasyon görünümüne yönelik risklerin "büyük
ölçüde dengeli" olduğunu ifade etti. Ekonomide toparlanman ın y ılın ikinci yar ıs ında 
görülmeye baş lanabileceğini belirten Draghi ayr ıca, toplantıda faiz indirimnin tartışıldığını,
ancak faiz kararının oybirliği ile al ındığını sözlerine ekledi.  
  - İngiltere Merkez Bankas ı (BOE), dün yaptığı toplantıda faizleri değiştirmeyerek %0,50

seviyesinde, varl ık al ım program ını   ise 375 mlr Sterlin seviyesinde b ıraktı.  BOE faiz

oranını Mat 2009'dan beri değiştirmiyor. 

  - Japonya'da Ekim-Aralık dönemi için reel GSYH büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.
Revize verilere göre Dünya'n ın 3. büyük ekonomisi olan Japonya'da reel GSYH y ıllık
bazda %0.2 büyüdü. Geçen ay açıklanan veri ise %0.4 daralmaya işaret etmişti. 

  - Hazine'nin açıkladığı verilere göre nakit dengesi, Şubat ay ında 6.4 mlr TL aç ık verdi.

Aynı dönemde faiz dışı açık 2.12 mlr TL oldu. 

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, ekonomik göstergelerin çok daha yüksek notlar ı
işaret ettiğini belirterek, Bankalar Birliği'ne yerli bir kredi derecelendirme kuruluşu

kurmalar ı konusunda tavsiyede bulunduklar ını  ve Birlik'in bunun üzerinde çal ışmalara

baş ladığını   ifade etmiştir. Babacan ayr ıca i şsizlik oran ında 2013 ve 2014 y ıllar ında

kademeli olarak bir  düşüşün beklendiğini açıklam ıştır. 
  - Pegasus Havac ılık Yön. Kur. Bş. Ali Sabanc ı, "Yurtdışındaki piyasalar için de bizim
ülkemiz içinde halka açıklmak için doğru zaman" dedi. Sabanc ı, Pegasus ’un 2012 yılında

1.9 mlr TL ciro, 126.3 mn TL net dönem kârı elde ettiklerini de açıkladı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 81,834.73 -0.41 

USD 1.7965 0.08 

EURO 2.3515 0.77 

€  / $  1.3108 1.05 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0683 0.23 

VOB-30 Kontrat ı 101.325 -0.54 

Gösterge Faiz  5.25 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ADESE 6.34 13.21 

AYES 3.02 11.03 

AKGUV 20.15 10.11 

ALKA 1.47 9.70 

EDIP 1.37 7.03 

Düşenler  Kapan ış  % 

GOLDS 0.22 -8.33 

EGYO 0.32 -5.88 

UZERB 2.00 -4.76 

YESIL  1.04 -4.59 

MRDIN 5.02 -4.20 

Dünya Borsalar ı 07.03.2013 % 

DJIA 14,329 0.23 

NASDAQ 3,232 0.30 

DAX 7,940 0.26 

FTSE-100 6,439 0.18 

NIKKEI 225 11,968 0.30 

S&P 500 1,544 0.18 

Bovespa  58,847 1.56 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Oca. (Önc. -3,80%) 

13:00 Almanya Sanayi Üretimi Oca. (Önc. -1,10%) 

15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam Şub. (Bek.150Bin Önc.157Bin)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı Şub. (Bek.7,90% Önc.7,90%)  
17:00 ABD Toptan eşya stoklar ı Oca. (Bek.0,40% Önc. -0,10%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASYAB AL 2.17-2.18 2.11 2.25 

TRKCM AL 2.74-2.75 2.66 2.84 
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ALYAG[ARTI], Şirket'in biodizel ve diğer petrol ürünlerinin üretim ve satışı faaliyeti konusunda %100 iştiraki olarak "Alt ınyağ Biodizel Petrol

Ürünleri Enerji Üretim A.Ş." ismiyle yeni bir Şirket kurulmuştur. Ayrıca Şirket, Gürtaş Enerji'de bulunan hisselerinin yeni kurulan Şirket'e
satılmas ına karar vermiştir. 
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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." 

BORSALARIN RALLİSİ SÜRÜYOR 

IMKB 82.500'ü dün geçemedi ama yurtd ışındaki ralli sürüyor. Her şeyden daha çok
paran ın piyasalar ın yönünü çizdiği bu günlerde "paranın rotas ı" için bugünkü ABD işsizlik

verileri önemli!  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.41 düşüş le 81.835 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 81.546, en yüksek 82.717 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 339 puan
altına indi. SAHOL ve tarihi zirvesine yükselen TUPRS Endeksin daha fazla düşmesini

önleyen hisseler oldu.  
  Avrupa MB dünkü toplant ıs ında, politika faizini oybirliğiyle değiştirmeyerek 0,75%

seviyesinde tuttu. Draghi'nin para politikalar ının da gerektiği süre boyunca geniş lemeci
kalacağını da söylemesi ile Euro/dolar paritesi 1.31'in üzerine ç ıktı. Piyasalardaki risk

iştahının artmas ı ile İspanya'n ın ihalesinde faizler en düşük seviyeyi gördü.  
   Gelişmiş  ülkeler olan Japonya, ABD, Almanya ve  İngiltere 2013 y ılındaki uçuş larına

devam ediyor. Japonya borsas ı bu sabah da % 2.6 yükselerek 12.283'e ç ıktı. Böylece
yılbaşından beri 2 ayl ık getirisi % 18'i geçti. ABD'de tarihi rekor seviyelerindeki Dow Jones
ve S&P500 dün % 0.2 daha yükseldiler (Bu sabah futureları da artıda) ve yılbaşından beri
% 9 getiriye ulaştılar. Mart 2000'de 8.136, Temmuz 2007'de 8.152'y ı gördükten sonra geri
çekilen Almanya borsası Dax ise 3. kez zirve yolunda ilerliyor. Dün de % 0.3 yükselen Dax
7.940 seviyesine ulaştı   ve y ılbaşından beri % 4.3 yükselmi ş   oldu. İngiltere de ise

FTSE100 dün % 0.2 art ışla 6.439'a yükseldi. Böylece y ılbaşından beri % 9.2 getiriye

ulaştı. Para girişleri veya para çıkış ları anormal hareketlere yol açan IMKB ise yılbaşından
beri % 4.6 getiride! Hindistan, G.Kore ve Rusya'da getiri % 1'in altnda iken, Brezilya % 3,5

kayıpta!  

    FED tarafından yapılan stres testlerinden ABD'nin 18 büyük bankasından 17'sinin derin

bir resesyona karşı koyabileceklerinin ortaya çıkmas ı bankac ılık sektörüne güveni artırdı.
(ABD bankac ılık sisteminin %70 ’ini ifade ettiği ifade edilmekte) Geçemeyen tek banka
çoğunluğuna kamunun sahip olduğu otomotiv bankas ı Ally Financial Inc oldu.  

    Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye ocak ay ı sanayi üretimi, 13:00'de Almanya
ocak ay ı sanayi üretimi, 14:00'de BDDK bankalar ın Ocak ay ı verileri ve 15:30'da ABD

şubat ayı tarım dışı istihdam ı ve işsizlik oran ı öne çıkmakta. Tarımd ışı istihdam ın artışının
160.000 olmas ı bekleniyor. 

   - Fitch K ıdemli Direktörü Paul Rawkins, "Türkiye Yat ırım Derecesi ve Ötesi" konulu
konferansta yapt ığı  açıklamalarda, Türkiye'nin Cari Açık/GSYİH oran ının bu y ıl %6.5

olmas ını beklediklerini, cari açıkta somut bir düşüş beklemediklerini, büyümenin 2013'te
%3.8 olacağını,  Türkiye'nin Suriye anlaşmazlığındaki durumunun temel siyasi risk

olduğunu ve bir y ıl içinde not art ırım ı  ihtimalinin %20 ve not indirimi ihtimalinin %10
olduğunu ifade etti. Ayr ıca Rawkins, daha fazla doğrudan yabanc ı yatırım ve dü şük
enflasyonun kredi notunda bir art ırım ı tetikleyeceğini ifade etti. 

  - AMB dün yaptığı para politikas ı kurulu toplant ıs ında politika faizlerini %0,75'te sabit

tuttu. Toplantı sonras ı bas ın toplant ıs ı düzenleyen AMB başkanı Mario Draghi, ekonomik

görünüme yönelik riskler aşağı yönlüyken, enflasyon görünümüne yönelik risklerin "büyük
ölçüde dengeli" olduğunu ifade etti. Ekonomide toparlanman ın y ılın ikinci yar ıs ında 
görülmeye baş lanabileceğini belirten Draghi ayr ıca, toplantıda faiz indirimnin tartışıldığını,
ancak faiz kararının oybirliği ile al ındığını sözlerine ekledi.  
  - İngiltere Merkez Bankas ı (BOE), dün yaptığı toplantıda faizleri değiştirmeyerek %0,50
seviyesinde, varl ık al ım program ını   ise 375 mlr Sterlin seviyesinde b ıraktı.  BOE faiz

oranını Mat 2009'dan beri değiştirmiyor. 

  - Japonya'da Ekim-Aralık dönemi için reel GSYH büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.
Revize verilere göre Dünya'n ın 3. büyük ekonomisi olan Japonya'da reel GSYH y ıllık
bazda %0.2 büyüdü. Geçen ay açıklanan veri ise %0.4 daralmaya işaret etmişti. 

  - Hazine'nin açıkladığı verilere göre nakit dengesi, Şubat ay ında 6.4 mlr TL aç ık verdi.
Aynı dönemde faiz dışı açık 2.12 mlr TL oldu. 

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, ekonomik göstergelerin çok daha yüksek notlar ı
işaret ettiğini belirterek, Bankalar Birliği'ne yerli bir kredi derecelendirme kuruluşu

kurmalar ı konusunda tavsiyede bulunduklar ını  ve Birlik'in bunun üzerinde çal ışmalara
baş ladığını   ifade etmiştir. Babacan ayr ıca i şsizlik oran ında 2013 ve 2014 y ıllar ında

kademeli olarak bir  düşüşün beklendiğini açıklam ıştır. 
  - Pegasus Havac ılık Yön. Kur. Bş. Ali Sabanc ı, "Yurtdışındaki piyasalar için de bizim
ülkemiz içinde halka açıklmak için doğru zaman" dedi. Sabanc ı, Pegasus ’un 2012 yılında

1.9 mlr TL ciro, 126.3 mn TL net dönem kârı elde ettiklerini de açıkladı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 81,834.73 -0.41 

USD 1.7965 0.08 

EURO 2.3515 0.77 

€  / $  1.3108 1.05 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0683 0.23 

VOB-30 Kontrat ı 101.325 -0.54 

Gösterge Faiz  5.25 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ADESE 6.34 13.21 

AYES 3.02 11.03 

AKGUV 20.15 10.11 

ALKA 1.47 9.70 

EDIP 1.37 7.03 

Düşenler  Kapan ış  % 

GOLDS 0.22 -8.33 

EGYO 0.32 -5.88 

UZERB 2.00 -4.76 

YESIL  1.04 -4.59 

MRDIN 5.02 -4.20 

Dünya Borsalar ı 07.03.2013 % 

DJIA 14,329 0.23 

NASDAQ 3,232 0.30 

DAX 7,940 0.26 

FTSE-100 6,439 0.18 

NIKKEI 225 11,968 0.30 

S&P 500 1,544 0.18 

Bovespa  58,847 1.56 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Oca. (Önc. -3,80%) 

13:00 Almanya Sanayi Üretimi Oca. (Önc. -1,10%) 

15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam Şub. (Bek.150Bin Önc.157Bin)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı Şub. (Bek.7,90% Önc.7,90%)  
17:00 ABD Toptan eşya stoklar ı Oca. (Bek.0,40% Önc. -0,10%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASYAB AL 2.17-2.18 2.11 2.25 

TRKCM AL 2.74-2.75 2.66 2.84 

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

