
TCELL, Çukurova Holding tarafından yapılan açıklamada, Şirket'te milli sermayedar katk ıs ı ile varlığının devamına öncelik verdiklerini bildirdi.
  
EREGL, Şirket, 2 y ıl vadeli değişken faiz oranl ı (gösterge faiz+150 baz puan) 200 mn TL nominal değerli tahvillerin sat ışını tamamlad ığını
açıkladı. Bu ihraca 265.85 mn TL talep gelirken 72 adet yerli ve yabancı yatırımc ıya tahsisat yapıldı. 
  
THYAO, Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Şirket, Cuma günü yapılacak açıklamayla 120 tek koridorlu, dar gövdeli yeni Airbus sipariş i

verecek. 

  
AKFEN, Şirket, karasular Enerji'deki %60 hissesini Alman Aquila Capital ve Aquila HydropowerInvest'e 36,55 mn euroya satacağını açıkladı.
Şirket ayrıca Yunanistan'daki limanlar ın özelleştirilmesi ile ilgilendiğini de açıkladı. 
  
TTRAK, Şirket, Adapazar ı yatırım ı ve Ankara mevcut tesislerinde yap ılacak Ar-ge, motor ve aktarma grubu yat ırımlar ına yönelik projenin
finansman ı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankas ı (EBRD) ile toplam 75 mn Euro'ya kadar yat ırım kredisi sağlanmas ı amac ıyla görüşmelere

baş lanacağını açıklam ıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, söz konusu tutarın 30 mn Euro'sunun doğrudan EBRD tarafından
fonlanmas ı, geri kalan 45 mn Euro için ticari bankalarla sendikasyon yapılmas ı öngörülmektedir.  
  
ALBRK, Banka ile Kuveyt Türk Kat ılım Bankas ı A.Ş. aras ında ortaklaşa Bireysel Emeklilik Şirketi kurulmas ı için çal ışma yap ılmas ına karar

verilmiştir. Ayrıca Skagen, 340 bin lot Banka hissesini İMKB'de ortalama 1,9152 TL fiyattan sattığını açıklam ıştır. 
 

ALTIN[BOYNR], Şirket Citi Venture Capital'in kuruluşu olan Fernella Sarl'den, Boyner'in %30,05'i, Beymen'in %50'sini toplam 333.997.103

dolar bedelle sat ın alm ıştır. Altınyıldız, Boyner'in halka açık hisseleri için çağrı yapacağını belirtmiştir. 

  
TCRYO, Şirket 2012 yılı net kârının 42.692 TL (Hisse Başı Net: 0.0085385 TL) k ısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

ARMDA, Şirket, görüşmelerde bulunduğu ağ güvenlik ürünleri üreticisi Fortinet ile distribütörlük anlaşmas ı imzalam ıştır. 
 

FMIZP, Şirket aktifinde kay ıtlı 3.806,302 TL değerinde duran varl ığın ekonomik ömrünü doldurmalar ı ve Şirket faaliyetlerinde kullan ılabilirlik

özelliğini kaybetmeleri nedeni ile hurdaya ayr ılmas ına karar verilmiştir. 

 

MEMSA[HALKB], Şirket, bankalara olan 67.887.176 TL kredi borcunun yap ıland ırmas ı ve tasfiyesi görüşmeleri olumlu olarak sürdüğünü ve
teklif paralelinde oluşturulacak ve kredinin tamamen tasfiyesine yönelik yeni bir protokol yapılacaktır. 
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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." 

82.500 TEST ZAMANI 

Cuma günü direnç olan 82500'ü geçince al ımlar ın arttığı IMKB bugün bu seviyeyi destek
olarak test edecek. D ışarıs ı sakin/pozitif olduğu için olumlu beklentiler artabilir.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.87 düşüş le 82.619 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.612, en yüksek 83.552 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 728 puan

altına indi. 2 gündür sakin duran bankalar % 1.3 düşüşle öne çıktı. Bugün 82.500 desteği

test edilecek! Altında kapan ış olmad ıkça olumlu seyrin sürmesi beklenebilir.  
   ABD’de perakende sat ış ların  Şubat'ta beklentilerin üzerinde % 1.1 art ığı haberi,

borsalar ın günü yükseliş le kapatmas ına neden oldu. Üst üste dokuz işlem gününü de
artıda kapatan Dow Jones bu yükseli ş le en son Kas ım 1996 ’dan bu yana görülen en
uzun değerlenmeyi de gerçekleştirdi. Euro/dolar paritesi ise veri sonras ında 1.3050'den

1.2950'ye geriledi. Avrupa borsaları günü yatay bir seyirde tamamladı. 
   Bu sabah Asya borsalar ında yatay/pozitif bir hava gözlenirken, parite ve emtialarda yatay
seyir görülüyor. Bugünün gündeminde 10:30'da  İsviçre MB kararı, 14:30'da ABD işsizlik

maaş başvuruları (bk: 350,000) ve ÜFE öne ç ıkmakta. Bugün baş layacak AB Zirvesi'nin

piyasalarda etkili olmas ı beklenmiyor.  

  - TCMB Başkanı Erdem Başçı, şu anki konjonktürde Türkiye için doğru ekonomik politika

bileşiminin düşük faiz ve dengeli büyüme olduğunu belirtti. Başçı, Merkez Bankas ı'nın
önümüzdeki dönemde elindeki politika araçları ile dengeli büyümeyi desteklemeye  

devam edeceğini açıkladı. 
  - Ulaştırma Bakan ı Binali Y ıldırım 10 y ıllık demiryolu yat ırım plan ını açıkladı. Buna göre
10 y ılda 45 mlr TL demiryolu yat ırım ı   yapılarak 2035'te 25 -26 bin kilometrelik ağa

ulaşı lacağını, demiryollar ının Türk havayolları modeliyle özelleştirileceğini, özel sektörün
de yap -iş let-devret modeliyle Şirket kurarak taşımac ılık hizmeti verbileceğini ifade

etmiştir. 

  - Avrupa Parlamentosu (AP), AB'nin 960 mn Euro'luk t ıraş lanm ış 7 yıllık bütçe teklifini
reddetti. Kararın ard ından açıklama yapan AP Başkanı Martin Schulz, AP'nin bir müzakere
ortağı olarak ciddiye al ınmas ı gerektiğini gösterdiğini söyledi ve "Şimdi çok y ıllık bütçe
için müzakerelere hazırız." dedi. 

    - Çin Merkez Bankas ı Başkanı Zhou Xiaochuan, Şubat ay ı   rakamlar ının tahminleri

aşmas ının ard ından, Çin' in enflasyon konusunda üst düzey alarmda olunmas ı
gerektiğini belirtirken, fiyatların kontrol edilmesine odaklanman ın artırılacağını ifade etti. 

   - ABD Başkanı Barack Obama, bütçe açığını azaltma konusunda, Cumhuriyetçilerle
görüşmelere devam edildiğini ancak Cumhuriyetçilerle aralar ındaki görüş ayrılıklarının
oldukça geniş olduğunu ve bir anlaşmaya varılamayabileceğini ifade etti. 

  - Morgan Stanley, yayınlad ığı Orta-Doğu Avrupa Ortadoğu Afrika Bahar Makro Görünüm
raporunda Türkiye için 2013 yılı büyüme beklentisini yükseltirken, 2014 y ılı beklentisini

ise aşağı  çekti. 2013 için büyüme beklentisi %4'ten %4.4'e ç ıkarken, 2014 büyüme
tahmini %5'ten %4.8'e indi.  

  - Japonya'da parlamentonun alt kanad ı, Japonya Merkez Bankas ı Başkan ve Başkan

Yardımc ılığı pozisyonlar ı  için aday gösterilen 3 isme de onay verdi. Üç isim için nihai
oylama ise yar ın parlamentonun üst kanadında yapılacak. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,619.05 -0.87 

USD 1.8115 0.50 

EURO 2.3465 -0.06 

€  / $  1.2961 -0.49 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0778 0.16 

VOB-30 Kontrat ı 102.225 -1.18 

Gösterge Faiz  5.68 -0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BSHEV 113.00 9.71 

EMNIS 3.25 9.43 

KATMR 5.62 9.34 

MUTLU 7.78 8.36 

METAL 0.65 8.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

UZERB 1.83 -12.44 

IDGYO 2.35 -6.00 

YAPRK 3.14 -5.71 

NUGYO 7.62 -4.99 

MMCAS 3.26 -4.96 

Dünya Borsalar ı 13.03.2013 % 

DJIA 14,455 0.04 

NASDAQ 3,245 0.09 

DAX 7,971 0.06 

FTSE-100 6,482 -0.45 

NIKKEI 225 12,240 -0.61 

S&P 500 1,555 0.13 

Bovespa  57,386 -1.41 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB AMB Ayl ık Raporu Şub. 

14:30 ABD Cari Denge 4Ç (Önc. -$107.5Mlr)  

14:30 ABD ÜFE Şub. (Bek.0.6% Önc.0,2%)  
1 4 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.350Bin

Önc.340Bin)  

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 



TCELL, Çukurova Holding tarafından yapılan açıklamada, Şirket'te milli sermayedar katk ıs ı ile varlığının devamına öncelik verdiklerini bildirdi.
  
EREGL, Şirket, 2 y ıl vadeli değişken faiz oranl ı (gösterge faiz+150 baz puan) 200 mn TL nominal değerli tahvillerin sat ışını tamamlad ığını
açıkladı. Bu ihraca 265.85 mn TL talep gelirken 72 adet yerli ve yabancı yatırımc ıya tahsisat yapıldı. 
  
THYAO, Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Şirket, Cuma günü yapılacak açıklamayla 120 tek koridorlu, dar gövdeli yeni Airbus sipariş i
verecek. 

  
AKFEN, Şirket, karasular Enerji'deki %60 hissesini Alman Aquila Capital ve Aquila HydropowerInvest'e 36,55 mn euroya satacağını açıkladı.
Şirket ayrıca Yunanistan'daki limanlar ın özelleştirilmesi ile ilgilendiğini de açıkladı. 
  
TTRAK, Şirket, Adapazar ı yatırım ı ve Ankara mevcut tesislerinde yap ılacak Ar-ge, motor ve aktarma grubu yat ırımlar ına yönelik projenin
finansman ı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankas ı (EBRD) ile toplam 75 mn Euro'ya kadar yat ırım kredisi sağlanmas ı amac ıyla görüşmelere

baş lanacağını açıklam ıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, söz konusu tutarın 30 mn Euro'sunun doğrudan EBRD tarafından

fonlanmas ı, geri kalan 45 mn Euro için ticari bankalarla sendikasyon yapılmas ı öngörülmektedir.  
  
ALBRK, Banka ile Kuveyt Türk Kat ılım Bankas ı A.Ş. aras ında ortaklaşa Bireysel Emeklilik Şirketi kurulmas ı için çal ışma yap ılmas ına karar

verilmiştir. Ayrıca Skagen, 340 bin lot Banka hissesini İMKB'de ortalama 1,9152 TL fiyattan sattığını açıklam ıştır. 
 
ALTIN[BOYNR], Şirket Citi Venture Capital'in kuruluşu olan Fernella Sarl'den, Boyner'in %30,05'i, Beymen'in %50'sini toplam 333.997.103

dolar bedelle sat ın alm ıştır. Altınyıldız, Boyner'in halka açık hisseleri için çağrı yapacağını belirtmiştir. 

  
TCRYO, Şirket 2012 yılı net kârının 42.692 TL (Hisse Başı Net: 0.0085385 TL) k ısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

ARMDA, Şirket, görüşmelerde bulunduğu ağ güvenlik ürünleri üreticisi Fortinet ile distribütörlük anlaşmas ı imzalam ıştır. 
 

FMIZP, Şirket aktifinde kay ıtlı 3.806,302 TL değerinde duran varl ığın ekonomik ömrünü doldurmalar ı ve Şirket faaliyetlerinde kullan ılabilirlik

özelliğini kaybetmeleri nedeni ile hurdaya ayr ılmas ına karar verilmiştir. 

 

MEMSA[HALKB], Şirket, bankalara olan 67.887.176 TL kredi borcunun yap ıland ırmas ı ve tasfiyesi görüşmeleri olumlu olarak sürdüğünü ve
teklif paralelinde oluşturulacak ve kredinin tamamen tasfiyesine yönelik yeni bir protokol yapılacaktır. 

14 Mart 2013 Perşembe

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

82.500 TEST ZAMANI 

Cuma günü direnç olan 82500'ü geçince al ımlar ın arttığı IMKB bugün bu seviyeyi destek
olarak test edecek. D ışarıs ı sakin/pozitif olduğu için olumlu beklentiler artabilir.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.87 düşüş le 82.619 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.612, en yüksek 83.552 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 728 puan
altına indi. 2 gündür sakin duran bankalar % 1.3 düşüşle öne çıktı. Bugün 82.500 desteği

test edilecek! Altında kapan ış olmad ıkça olumlu seyrin sürmesi beklenebilir.  
   ABD’de perakende sat ış ların  Şubat'ta beklentilerin üzerinde % 1.1 art ığı haberi,

borsalar ın günü yükseliş le kapatmas ına neden oldu. Üst üste dokuz işlem gününü de
artıda kapatan Dow Jones bu yükseli ş le en son Kas ım 1996 ’dan bu yana görülen en
uzun değerlenmeyi de gerçekleştirdi. Euro/dolar paritesi ise veri sonras ında 1.3050'den
1.2950'ye geriledi. Avrupa borsaları günü yatay bir seyirde tamamladı. 
   Bu sabah Asya borsalar ında yatay/pozitif bir hava gözlenirken, parite ve emtialarda yatay
seyir görülüyor. Bugünün gündeminde 10:30'da  İsviçre MB kararı, 14:30'da ABD işsizlik

maaş başvuruları (bk: 350,000) ve ÜFE öne ç ıkmakta. Bugün baş layacak AB Zirvesi'nin
piyasalarda etkili olmas ı beklenmiyor.  

  - TCMB Başkanı Erdem Başçı, şu anki konjonktürde Türkiye için doğru ekonomik politika
bileşiminin düşük faiz ve dengeli büyüme olduğunu belirtti. Başçı, Merkez Bankas ı'nın
önümüzdeki dönemde elindeki politika araçları ile dengeli büyümeyi desteklemeye  

devam edeceğini açıkladı. 
  - Ulaştırma Bakan ı Binali Y ıldırım 10 y ıllık demiryolu yat ırım plan ını açıkladı. Buna göre
10 y ılda 45 mlr TL demiryolu yat ırım ı   yapılarak 2035'te 25 -26 bin kilometrelik ağa
ulaşı lacağını, demiryollar ının Türk havayolları modeliyle özelleştirileceğini, özel sektörün
de yap -iş let-devret modeliyle Şirket kurarak taşımac ılık hizmeti verbileceğini ifade
etmiştir. 

  - Avrupa Parlamentosu (AP), AB'nin 960 mn Euro'luk t ıraş lanm ış 7 yıllık bütçe teklifini
reddetti. Kararın ard ından açıklama yapan AP Başkanı Martin Schulz, AP'nin bir müzakere
ortağı olarak ciddiye al ınmas ı gerektiğini gösterdiğini söyledi ve "Şimdi çok y ıllık bütçe
için müzakerelere hazırız." dedi. 

    - Çin Merkez Bankas ı Başkanı Zhou Xiaochuan, Şubat ay ı   rakamlar ının tahminleri
aşmas ının ard ından, Çin' in enflasyon konusunda üst düzey alarmda olunmas ı
gerektiğini belirtirken, fiyatların kontrol edilmesine odaklanman ın artırılacağını ifade etti. 

   - ABD Başkanı Barack Obama, bütçe açığını azaltma konusunda, Cumhuriyetçilerle
görüşmelere devam edildiğini ancak Cumhuriyetçilerle aralar ındaki görüş ayrılıklarının
oldukça geniş olduğunu ve bir anlaşmaya varılamayabileceğini ifade etti. 

  - Morgan Stanley, yayınlad ığı Orta-Doğu Avrupa Ortadoğu Afrika Bahar Makro Görünüm
raporunda Türkiye için 2013 yılı büyüme beklentisini yükseltirken, 2014 y ılı beklentisini
ise aşağı  çekti. 2013 için büyüme beklentisi %4'ten %4.4'e ç ıkarken, 2014 büyüme
tahmini %5'ten %4.8'e indi.  

  - Japonya'da parlamentonun alt kanad ı, Japonya Merkez Bankas ı Başkan ve Başkan

Yardımc ılığı pozisyonlar ı  için aday gösterilen 3 isme de onay verdi. Üç isim için nihai
oylama ise yar ın parlamentonun üst kanadında yapılacak. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,619.05 -0.87 

USD 1.8115 0.50 

EURO 2.3465 -0.06 

€  / $  1.2961 -0.49 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0778 0.16 

VOB-30 Kontrat ı 102.225 -1.18 

Gösterge Faiz  5.68 -0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BSHEV 113.00 9.71 

EMNIS 3.25 9.43 

KATMR 5.62 9.34 

MUTLU 7.78 8.36 

METAL 0.65 8.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

UZERB 1.83 -12.44 

IDGYO 2.35 -6.00 

YAPRK 3.14 -5.71 

NUGYO 7.62 -4.99 

MMCAS 3.26 -4.96 

Dünya Borsalar ı 13.03.2013 % 

DJIA 14,455 0.04 

NASDAQ 3,245 0.09 

DAX 7,971 0.06 

FTSE-100 6,482 -0.45 

NIKKEI 225 12,240 -0.61 

S&P 500 1,555 0.13 

Bovespa  57,386 -1.41 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB AMB Ayl ık Raporu Şub. 

14:30 ABD Cari Denge 4Ç (Önc. -$107.5Mlr)  

14:30 ABD ÜFE Şub. (Bek.0.6% Önc.0,2%)  
1 4 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.350Bin

Önc.340Bin)  

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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