
HALKB, Banka, katılım bankac ılığı konusunda faaliyet gösterilmesi için çal ışmalara baş lanmas ı amac ıyla Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

 

KRDMD, Şirket, inşaat demiri ve kütük fiyatlar ını s ıras ıyla %2,3 ve %2,4 art ırarak 1,095 TL/ton ve 574 dolar olarak belirledi. Şirket profil

fiyatlarını ise ton başına 518 euroda b ıraktı. 
 

KCHOL, Şirket'in halka açıklık oran ının yükseltilmesi ve başta hay ır işleri olmak üzere finansal ihtiyaçlar ın giderilmesi amac ıyla, Şirket'in %

3,94'ünün yurtdışında yerleş ik yatırımc ılara tahsisli olarak sat ışı konusunda Deutsche Bank ile sözleşme imzalanm ıştır. 
 

ASYAB, Moody's, Banka'nın gerçekleştireceği 300 mn dolarl ık sermaye benzeri sukuk ihrac ına Ba3 notunu verdi.  
 

AKSEN, Şirket sermayesinin %3,32'sinin 60 mn dolar karşı lığında GSI'ya devrinin tamamland ığı açıklanm ıştır. 
 

CCOLA, Şirket Pakistan'da bulunan Coca-Cola Beverages Pakistan Limited (CCBPL) ş irketini 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tam konsolide
edeceğini açıklam ıştır. 
 

ARCLK, Fitch, Şirket'in "BB+" olan yabanc ı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlar ını ve "AA" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit

etti, görünümü ise durağan olarak belirledi.  

 

ALCTL, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %323 art ışla 6.2 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 1.5 mn TL).
Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıl elde ettiği 12.4 mn TL zarardan 17.9 mn TL zarara geçmiştir. 

 

AGYO, Şirket 2012 yılı kârının 1.1 mlr TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,0131 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

YKSGR, Şirket, 2013 y ılının ilk 2 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %30 art ışla 243.049.223 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Şubat: 186.768.858 TL) 

 
AKSGY, Şirket, yapm ış olduğu devir sözleşmesi uyar ınca, %25 ortak olduğu Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığı'ndaki pay ının tamam ını 10 mn

dolara Akfil Holding A.Ş'ye ve Akfil Holing A.Ş'deki %45 hissesinin tamam ını 52.4 mn dolara; İstanbul-Esenyurt'ta bulunan gayrimenkuldeki
9.629 m2 pay ının 8 mn dolar bedelle Garanti Koza İnş. San. ve Tic. 

A.Ş'ye satılmas ına ve ayrıca Akfil Holding mülkiyetindeki  İstanbul-Kıs ıklı'da bulunan 29.519 m2 büyüklüğündeki arsalar ın tamam ını 22.5 mn
dolara sat ın alma karar ı alm ıştır. 
  
ATAC, Şirket Ataç Turizm A.Ş.nin %39,99'u, Faseltur Turizm'in  %40,11'ini, Kış lahan Otelcilik A.Ş.'nin %28,26's ını temsil eden hisselerin sat ın
alınmas ına dair karar ın iptaline ve bu iş lem ile hakim ortaklara olan 103.934.747 TL'lik borcun silinmesine karar verilmiştir. 

 
KRONT[TTKOM], Şirket, daha önce imzalanan TTDSL Entegrasyon -1 Al ım ı   Sözleşmesi kapsam ında, Türk Telekom tarafından

1,345,406 dolar tutarında ASUP Sunucu Sistemleri Yaz ılım ve Donan ım al ım ı için sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. 

 

NTHOL, Şirket, gümrüksüz mağaza iş letmeciliği alan ında faaliyet gösteren Urart Gümrüksüz Mağaza İş l. A.Ş, Net Mğz .İş l. A.Ş ve Opus D ış
Tic. A.Ş'deki toplam %45 pay ını 101.5 mn Euro bedelle, ad ı geçen Şirketlerin %55 çoğunluk hissesine sahip Nuance Grup'a sat ışının
tamamland ığını açıklam ıştır. 
 
MMCAS, Şirket'in 7.923.675 adet hissenin 4.754.203 adedi 6.783.073 TL bedelle Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH'ye, 3.169.471 adedi
10 mn TL bedelle 3. şahısa sat ılmas ı için hisse devir sözleşmesi 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 
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." 

ZİRVEDE TUTUNMA ZAMANI 

Tarihi zirvelerindeki ABD Endeksleri tutunmaya çal ışırken, IMKB'de 82.500 üzerinde
kalmayı başarman ın derdinde.  

   IMKB 100 endeksi, günü % 0.27 art ış la 83.3474 puandan kapatt ı.Gün içerisinde en
düşük 83.045, en yüksek 83,785.80 puanı gören endeks, önceki kapanışının 228 puan

üzerine çıktı. Bankalar ın etkisi nötr olurken BIM ve TCELL endeksi art ıda tutan hisseler

oldu. 

   Dün global piyasalarda karars ızlık ve bekleyiş hakimdi. Avrupa'da Almanya % 0.23

kayıpla kapan ırken, Fransa ve İngiltere % 0.1 art ış la kapand ı.ABD piyasalar ı  ise olumlu
ayrışmaya devam etti. Kâr sat ış ları ile karşı laşmas ına karşın tarihi zirve rekorunu k ıran

Dow Jones günü hafif art ış la 14.450'den kapatmay ı başardı. S&P500 ise 7 gün sonunda
ilk kez eksi kapand ı. 
   Bugünün veri gündeminde iki veri öne ç ıkıyor. 12:00'de Euro Bölgesi Sanayi Üretimi
(Yıllık Bk: - % 2) ve 14:30'da ABD Perakende Satış lar (bk:% 0.5) 

   Bu sabah; tarihi zirvelerindeki ABD Endeks futureları bu seviyelerde kalmaya çal ışırken

Asya'da sat ıcılı bir seyir izleniyor. pazartesi hafif düşen, sal ı hafif çıkan IMKB'deki yatay
hareketin devam ını  bekliyoruz. IMKB Cuma günü 82.500'ü k ırınca al ışlar güçlenmişti.

Şimdi oray ı destek olarak test edebilir ama üzerinde kalmay ı başarmas ı halinde hedef
tarihi zirve olan 86500 civarı olabilecektir.  

  - Ocak ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %1.7 azalış la 5.6 mlr

dolar olarak gerçekleşti. Böylece yıllıkland ırılm ış cari açık 46.8 mlr dolar oldu. 

   - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2013 y ılı Ocak-Şubat döneminde
toplam otomotiv pazar ı 2012 y ılı aynı dönemine göre %17 oran ında artarak 88 bin adet

düzeyinde gerçekleşti. 2013 y ılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki y ılın ayn ı dönemine
göre hafif ticari araç pazar ındaki art ış %3 oran ında gerçekleşti ve pazar 21 bin adet

düzeyinde gerçekleşti. 2013 y ılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki y ıla göre ağır ticari

araç pazarı %1 oranında arttı ve 4 bin 195 adet oldu. 

  - Avrupa Merkez Bankası (AMB) meclis üyesi Jens Weidmann, euronun döviz seviyesinin
bölgedeki ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. 

    - Bundesbank ’ın 2012 y ılı değerlendirme sunumunda Banka'n ın bir y ıllık kâr ı   yeni

risklerin gelişebileceği bu noktada üye ülkelerin da ğılabileceği kaydedilirken bunun

Bundesbank ’ın bilançosunu etkileyebileceği kaydedildi.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Türkiye'nin 2012 yılında ürettiği enerjinin

%25 civar ındaki bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini ifade ederken,

bu y ılın i lk  2  ay ındaki verilere bak ıldığında doğalgazın enerjideki pay ının %40'lara

çekildiğini belirtti. 

  - Deloitte Türkiye’nin raporuna göre, Türkiye ekonomisinde büyüme 2012’de belirgin h ız
kestikten sonra 2013 ’te nispeten h ızlanacağı belirtilirken, Merkez Bankas ı'nın %5,3

enflasyon hedefinin iyimser kald ığını, %7 enflasyon'un daha olas ı bir hedef olduğunu

belirtti. 

  - Alman havaliman ı  iş letme ş irketi Fraport'un CFO'su Matthias Zieschang, İstanbul'da

yapılacak 3. Havaliman ı ihalesine teklifin IC İçtaş Holding ile verileceğini ve ortak olarak

üçüncü bir ş irket daha olabileceğini söyledi.  
   - Hazine Müsteşarlığı, dün yapılan ihalede 1.1 mlr TL borçland ı. İhaledeki ortalama

bileş ik faiz %5,71 olarak belirlendi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,347.54 0.27 

USD 1.8025 0.08 

EURO 2.3480 0.19 

€  / $  1.3025 -0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0746 0.06 

VOB-30 Kontrat ı 103.450 -0.10 

Gösterge Faiz  5.58 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EKIZ 1.23 19.42 

SKPLC 1.14 10.68 

IDGYO 2.50 10.13 

METAL 0.60 9.09 

LKMNH 4.36 9.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 3.00 -9.09 

TRNSK 0.87 -5.43 

KPHOL 0.72 -4.00 

CBSBO 0.29 -3.33 

DIRIT  1.17 -3.31 

Dünya Borsalar ı 12.03.2013 % 

DJIA 14,450 0.02 

NASDAQ 3,242 -0.32 

DAX 7,966 -0.23 

FTSE-100 6,511 0.11 

NIKKEI 225 12,315 -0.28 

S&P 500 1,552 -0.24 

Bovespa  58,209 -0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa TÜFE Şub. (Bek.0.4% Önc. -0,5%) 

12:00 AB Sanayi Üretimi Oca. (Bek. -0.1% Önc.0,7%)  
12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
12:30 Almanya Tahvil ihraçlar ı 
13:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.14.8%)  
14:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Şub. (Bek.0.5% Önc.0,6%)
14:30 ABD Perakende Sat ışlar Şub. (Bek.0.5% Önc.0,1%)  
14:30 ABD Perakende sat ışlar-Otomotiv hariç  Şub. (Bek.0.5%

Önc.0,2%)  
16:00 ABD Sanayi Stoklar ı Oca. (Bek.0.3% Önc.0,1%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC TUT 2.31-2.32 2.25 2.38 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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Şimdi oray ı destek olarak test edebilir ama üzerinde kalmay ı başarmas ı halinde hedef
tarihi zirve olan 86500 civarı olabilecektir.  

  - Ocak ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %1.7 azalış la 5.6 mlr

dolar olarak gerçekleşti. Böylece yıllıkland ırılm ış cari açık 46.8 mlr dolar oldu. 

   - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2013 y ılı Ocak-Şubat döneminde
toplam otomotiv pazar ı 2012 y ılı aynı dönemine göre %17 oran ında artarak 88 bin adet

düzeyinde gerçekleşti. 2013 y ılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki y ılın ayn ı dönemine
göre hafif ticari araç pazar ındaki art ış %3 oran ında gerçekleşti ve pazar 21 bin adet

düzeyinde gerçekleşti. 2013 y ılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki y ıla göre ağır ticari

araç pazarı %1 oranında arttı ve 4 bin 195 adet oldu. 

  - Avrupa Merkez Bankası (AMB) meclis üyesi Jens Weidmann, euronun döviz seviyesinin
bölgedeki ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. 

    - Bundesbank ’ın 2012 y ılı değerlendirme sunumunda Banka'n ın bir y ıllık kâr ı   yeni

risklerin gelişebileceği bu noktada üye ülkelerin da ğılabileceği kaydedilirken bunun
Bundesbank ’ın bilançosunu etkileyebileceği kaydedildi.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Türkiye'nin 2012 yılında ürettiği enerjinin
%25 civar ındaki bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini ifade ederken,

bu y ılın i lk  2  ay ındaki verilere bak ıldığında doğalgazın enerjideki pay ının %40'lara

çekildiğini belirtti. 

  - Deloitte Türkiye’nin raporuna göre, Türkiye ekonomisinde büyüme 2012’de belirgin h ız
kestikten sonra 2013 ’te nispeten h ızlanacağı belirtilirken, Merkez Bankas ı'nın %5,3
enflasyon hedefinin iyimser kald ığını, %7 enflasyon'un daha olas ı bir hedef olduğunu

belirtti. 

  - Alman havaliman ı  iş letme ş irketi Fraport'un CFO'su Matthias Zieschang, İstanbul'da

yapılacak 3. Havaliman ı ihalesine teklifin IC İçtaş Holding ile verileceğini ve ortak olarak

üçüncü bir ş irket daha olabileceğini söyledi.  
   - Hazine Müsteşarlığı, dün yapılan ihalede 1.1 mlr TL borçland ı. İhaledeki ortalama
bileş ik faiz %5,71 olarak belirlendi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,347.54 0.27 

USD 1.8025 0.08 

EURO 2.3480 0.19 

€  / $  1.3025 -0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0746 0.06 

VOB-30 Kontrat ı 103.450 -0.10 

Gösterge Faiz  5.58 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EKIZ 1.23 19.42 

SKPLC 1.14 10.68 

IDGYO 2.50 10.13 

METAL 0.60 9.09 

LKMNH 4.36 9.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 3.00 -9.09 

TRNSK 0.87 -5.43 

KPHOL 0.72 -4.00 

CBSBO 0.29 -3.33 

DIRIT  1.17 -3.31 

Dünya Borsalar ı 12.03.2013 % 

DJIA 14,450 0.02 

NASDAQ 3,242 -0.32 

DAX 7,966 -0.23 

FTSE-100 6,511 0.11 

NIKKEI 225 12,315 -0.28 

S&P 500 1,552 -0.24 

Bovespa  58,209 -0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa TÜFE Şub. (Bek.0.4% Önc. -0,5%) 

12:00 AB Sanayi Üretimi Oca. (Bek. -0.1% Önc.0,7%)  
12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
12:30 Almanya Tahvil ihraçlar ı 
13:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.14.8%)  
14:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Şub. (Bek.0.5% Önc.0,6%)
14:30 ABD Perakende Sat ışlar Şub. (Bek.0.5% Önc.0,1%)  
14:30 ABD Perakende sat ışlar-Otomotiv hariç  Şub. (Bek.0.5%

Önc.0,2%)  
16:00 ABD Sanayi Stoklar ı Oca. (Bek.0.3% Önc.0,1%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC TUT 2.31-2.32 2.25 2.38 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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