
VAKBN, Banka 2012 yılı net kârının 100 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,034 TL) temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

TCELL, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Turkcell minimum şebeke içi çağrı ücretini artırdı. Eski uygulama göre minimum şebeke içi çağrı ücreti,
çağrı sonland ırma ücreti kadard ı. Yeni uygulamada bu ücret, çağrı sonland ırma ücretinin 1,7 kat ı olarak belirlendi. Bu da 3,13 kuruş luk

minimum şebeke içi çağrı ücretini 5,35 kuruşa çıkartm ış oldu. 

 

EKGYO, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, 165 mn TL beklentinin %59 üzerinde, 261.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 161.8 mn TL).
Böylece Şirket'in 2012 y ılı net kârı bir önceki yıla göre %129 art ışla 523.4 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. (2011: 228.3 mn TL). Ayr ıca

Şirket'in ikincil halka arz ına aracılık etmek için yapılan ihaleye 3 konsorsiyum teklif vermiştir. 

 

THYAO, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, 222 mn TL beklentinin %19 üzerinde, 264.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011 4Ç:  -96.6 mn TL).

Böylece Şirket'in 2012 y ılı net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6020 art ışla 1.13 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 18.5 mn TL).

Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârından hisse başına 0,144 TL temettü dağıtacağını açıklam ıştır. 
 

SKBNK, Moody's bankan ın yerel para cinsinden mevduat notlar ını Ba1, yabancı para cinsinden mevduat notlar ını Ba2, finansal güç notunu D
ve görünümü istikrarl ı olarak 

teyit etmiştir. 
 

KOZAL, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 azalışla 155.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 166.8 mn TL
net kâr, Beklenti: 149 mn TL net kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 y ılında net kârı, bir önceki yıla göre %12 art ış la 642.1 mn TL olarak

gerçekleşmiştir (2011: 460.5 mn TL net kâr)  
 

PETUN, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %167 artışla 6.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.5 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 y ılında net kârı, bir önceki yıla göre %3 artışla 30.5 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 29.7 mn TL

net kâr) 
  
KAREL, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 azalışla 2.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.7 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 yılında net kârı, bir önceki yıla göre %12 artışla 12.9 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 11.5 mn TL

net kâr) 
  
ITTFH[ADESE], Şirket iştiraki Selva G ıda'da bulunan 3.784.647 adet ve Seha İnşaat'ta bulunan 831.054 adet Adese hisse senetleri için
BEECHES Finance Corporation'a 
hisse başına en düşük 9 TL olmak, opsiyon kullanım tarihinden itibaren geriye dönük olarak 10 iş günü iş lem ortalamas ının %15 alt ında

kullan ım fiyatlı 6 ay vadeli alım opsiyonu anlaşmas ı imzalam ış lardır.  
  
PNSUT, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18 azalışla 14.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 18.2 mn TL
net kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 y ılında net kârı, bir önceki yıla göre %25 azalışla 54.8 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 72.9

mn TL net kâr). 
  
FFKRL, Şirket, 150 mn TL tutara kadar yurt içinde 3 yıla kadar vadeli TL cinsinden tahvil ihracı yapmak üzere çalışmalara baş lam ıştır. 
  
EDIP, Şirket çıkarılm ış 50 mn TL sermayesini, nakden 15 mn TL (%30 bedelli) art ırarak 65 mn TL'ye yükseltme kararı alm ıştır. 
 
DAGHL, Şirket çıkarılm ış 3.6 mn TL sermayesini, nakden 7.2 mn TL (%200 bedelli) artırarak 10.8 mn TL'ye yükseltme kararı alm ıştır. 
  
YATAS, Şirket ile Yapı Kredi Bankas ı aras ında yapılan sözleşme ile 34 mn TL kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
EKIZ, Şirket, çıkarılm ış 7.177.729 TL sermayesini, Atlas Alpha Yield Fund Limited'e, imzalanan "Hisse İştirak Sözleşmesi" kapsam ında, 15

mn TL (%226,32) tahsisli  

artırarak, 22.177.729 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
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NEGATİF AYRIŞMA 

Dün Avrupa borsaları % 1 yükselirken IMKB 82.500 üzerinde tutunamayınca sat ış lar etkili

oldu. Bugün tepki denemelerinin gücüne bakılacak. 

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.77 düşüş le, 81.981 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 81.981, en yüksek 82.952 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 637 puan

altına indi. Halka arzı hakkında açıklama yapılan VAKBN % 3 düştü.  
   Başta ABD olmak üzere gelişmiş borsalardaki ralli sürüyor. ABD’de geçtiğimiz hafta

açıklanan ist ihdam ver i ler in in devam ında  dünkü ha f ta l ık  i şsiz l ik  ba şvuruları
beklentilerden iyi ç ıktı.  ABD ekonomisindeki iyiye gidiş   dolara değer kazand ırırken
borsalar ını da zirveye taşıdı. Bugün ABD'de borsa endeks vadelilerinin ve opsiyonlar ının
mart vadesinin son işlem günü. Bu kontrat ı tarihi zirvede kapatmak istiyorlar. Bu yüzden
bu sabah da ABD futurelar ı artıda. Ancak bir çok analist yeni kontratlarla beraber haftaya
satış ların baş lamas ı ihtimalinden bahsediyor.    
   Avrupa'da ise işler istenildiği gibi gitmiyor. Bugünkü Eurogroup toplantıs ında Euro ’yu

kuvvetlendirecek kararların çıkabileceği yönündeki beklentiler, dün 1.29a inen pariteyi bu
sabah 1.30'un üzerine taşıdı. Aynı beklenti ile Avrupa borsalar ı günü % 1 art ış la kapatt ı.
Bu sabah Asya'da Japonya'daki ralli % 1.5 art ış la devam ederken, S&P'nin negatif yorum
yaptığı Hindistan % 0.6 ekside. Avrupa borsalar ının güne yatay baş lamas ı bekleniyor.  

   Veri gündeminde   içeride 11:00'de Bütçe sonuçlar ı  öne ç ıkarken, solo bilançolar ın
açıklanmas ı  için son gün olduğunu hat ırlatalım. Yurtdışı gündemde ise 11:30'da  İtalya

Hükümet Borçlar ının son durumu, 12:00'de Euro Bölgesi TÜFE, 14:30'da ABD TÜFE,
15:00'de ABD Net Yabancı Sermaye Akışı, 15:15'de ABD Sanayi Üretimi öne çıkmakta. 

   - Japonya parlamento üst meclisi, Haruhiko Kuroda'n ın BOJ Başkanlığını onayladı.
Abe'nin iki başkan yardımc ıs ı adayı da üst meclis tarafından onayland ı. Böylelikle, bazı 
kanun yap ıcılar tarafından fazla radikal bulunan Kikuo Iwata da başkan yard ımc ılığına

getirildi. 

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Ziraat Bankas ı'nın özelleştirilmesine ilişkin, "Bu yıl
içinde gündeme gelme ihtimalini zayıf görüyorum" dedi ve Ziraat Bankası'ndan 

önce s ırada y ılın ikinci yar ıs ında yap ılmas ını planlad ıkları Vakıfbank'ın ikincil halka arz ı
bulunduğuna dikkat çekti. Ayr ıca Babacan, daha çok yabanc ı  sermaye çekmek için
İstanbul Tahkim Merkezi ’nin kuruluş 

hazırlığının bittiğini ve yasal düzenlemenin Meclis ’e gönderilmek üzere olduğunu söyledi.
  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, BAŞKENTGAZ ihalesinin iptal

edilmediğini ve ÖYK'nın söz konusu ihaleyi onayladığını bildirdi. Şimşek, "İhaleyi 

kazanan Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile yola devam edilecek" dedi. 

    - Almanya Maliye Bakan ı   Wolfgang Schaeuble, Avrupa'n ın son  3  y ıldır içerisinde
bulunduğu krizin üstesinden gelmeye baş ladığını ve Avrupa ülkelerinin tahvil faizleri  
aras ındaki fark ın gittikçe azald ığını   ve bütçe aç ıklarının da gittikçe darald ığını   dile

getirirken, şu anki resmin 2011 y ılından çok farklı olduğunu ifade etti.  
  - Elektrik Piyasas ı Kanunu Tasar ıs ı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 
    - Lüksemburg Başbakan ı   Jean-Claude Juncker, Güney K ıbrıs'ın zorluklar ının
Yunanistan ile ayn ı olmad ığını ve bu sorunlara çözümlerin Yunanistan'a bulunanlar ile
aynı 
olmayacağını söyledi.  
  - IMF bugün Avrupa Birliği 2013 Finansal Sistem İstikrar Raporunu açıklayacak. Bas ına

açıklama yapan bir IMF yetkilisi, Türk bankacılık sektörünün kârlılığını koruduğun 

ve iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu söyledi. Yetkili ek olarak,  “Türk bankacılık
sistemi gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerine oranla büyümek için yeterli 
imkana sahip ve sistem ekonomi ile k ıyasland ığında küçük kalmaya devam ediyor"
ifadelerini kulland ı. 
  - Yunanistan'da görüşmelerde bulunan Troyka heyeti, ciddi ilerlemeler kaydedildiğini

ancak bazı konular ın halen çözümsüz kaldığını belirterek, heyetin teknik iş ler 

tamamland ıktan sonra Nisan'da geri döneceğini kaydetti. 

    - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB) tarafından İstanbul Anadolu Yakas ı Elektrik

Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle 

Elektrik Dağıtım A Ş'nin özelle ştirme ihalesinin nihai pazarl ık görü şmeleri bugün
yapılacak. 

    - TCMB’nin verilerine göre, yurtd ışında yerleş ik ki şilerin mülkiyetindeki devlet iç
borçlanma senedi (D İBS) stoku 8 Mart haftas ında önceki haftaya göre piyasa fiyat ı
değiş imi ve kur farkından ar ındırılm ış olarak net 147 mn dolar art ış gösterdi. Toplam stok
64,9 mlr dolardan 64,8 mlr dolara geriledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 81,981.58 -0.77 

USD 1.8125 0.06 

EURO 2.3510 0.19 

€  / $  1.3003 0.33 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0793 0.07 

VOB-30 Kontrat ı 101.750 -0.46 

Gösterge Faiz  6.82 -0.45 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UZERB 2.10 14.75 

KERVT 41.40 10.70 

SODSN 2.81 10.20 

ARFYO 1.30 7.44 

ORGE 28.00 7.28 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 1.02 -10.53 

METAL 0.61 -6.15 

AKMGY 21.35 -5.11 

KRATL 1.74 -4.40 

GOLDS 0.23 -4.17 

Dünya Borsalar ı 14.03.2013 % 

DJIA 14,539 0.58 

NASDAQ 3,259 0.43 

DAX 8,058 1.10 

FTSE-100 6,529 0.74 

NIKKEI 225 12,381 1.16 

S&P 500 1,563 0.56 

Bovespa  57,281 -0.18 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB TÜFE Şub. (Bek.0.4% Önc. -1,00%) 

12:00 AB İşsizlik Oran ı 4Ç (Önc. -0,20%) 

14:30 ABD FED Sanayi Endeksi Mar. (Bek.8,5 Önc.10,04)  
14:30 ABD TÜFE Şub. (Bek.0.5% Önc.0,0%)  
15:15 ABD Sanayi Üretimi Şub. (Bek.0.3% Önc. -0,1%) 

15:15 ABD Kapasite Kullan ımı Şub. (Bek.79.3% Önc.79,1%)  
15:55 ABD Michigan Tüket ic i  Güven Endeksi  Mar.  Geç.
(Önc.77.6)  

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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TCELL, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Turkcell minimum şebeke içi çağrı ücretini artırdı. Eski uygulama göre minimum şebeke içi çağrı ücreti,
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Şirket'in ikincil halka arz ına aracılık etmek için yapılan ihaleye 3 konsorsiyum teklif vermiştir. 

 
THYAO, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, 222 mn TL beklentinin %19 üzerinde, 264.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011 4Ç:  -96.6 mn TL).

Böylece Şirket'in 2012 y ılı net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6020 art ışla 1.13 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 18.5 mn TL).

Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârından hisse başına 0,144 TL temettü dağıtacağını açıklam ıştır. 
 

SKBNK, Moody's bankan ın yerel para cinsinden mevduat notlar ını Ba1, yabancı para cinsinden mevduat notlar ını Ba2, finansal güç notunu D
ve görünümü istikrarl ı olarak 

teyit etmiştir. 

 

KOZAL, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 azalışla 155.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 166.8 mn TL
net kâr, Beklenti: 149 mn TL net kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 y ılında net kârı, bir önceki yıla göre %12 art ış la 642.1 mn TL olarak

gerçekleşmiştir (2011: 460.5 mn TL net kâr)  
 

PETUN, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %167 artışla 6.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.5 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 y ılında net kârı, bir önceki yıla göre %3 artışla 30.5 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 29.7 mn TL

net kâr) 
  
KAREL, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 azalışla 2.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.7 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 yılında net kârı, bir önceki yıla göre %12 artışla 12.9 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 11.5 mn TL

net kâr) 
  
ITTFH[ADESE], Şirket iştiraki Selva G ıda'da bulunan 3.784.647 adet ve Seha İnşaat'ta bulunan 831.054 adet Adese hisse senetleri için
BEECHES Finance Corporation'a 

hisse başına en düşük 9 TL olmak, opsiyon kullanım tarihinden itibaren geriye dönük olarak 10 iş günü iş lem ortalamas ının %15 alt ında

kullan ım fiyatlı 6 ay vadeli alım opsiyonu anlaşmas ı imzalam ış lardır.  
  
PNSUT, Şirket 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18 azalışla 14.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 18.2 mn TL
net kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket'in 2012 y ılında net kârı, bir önceki yıla göre %25 azalışla 54.8 mn TL olarak gerçekleşmiştir (2011: 72.9

mn TL net kâr). 
  
FFKRL, Şirket, 150 mn TL tutara kadar yurt içinde 3 yıla kadar vadeli TL cinsinden tahvil ihracı yapmak üzere çalışmalara baş lam ıştır. 
  
EDIP, Şirket çıkarılm ış 50 mn TL sermayesini, nakden 15 mn TL (%30 bedelli) art ırarak 65 mn TL'ye yükseltme kararı alm ıştır. 
 

DAGHL, Şirket çıkarılm ış 3.6 mn TL sermayesini, nakden 7.2 mn TL (%200 bedelli) artırarak 10.8 mn TL'ye yükseltme kararı alm ıştır. 
  
YATAS, Şirket ile Yapı Kredi Bankas ı aras ında yapılan sözleşme ile 34 mn TL kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
EKIZ, Şirket, çıkarılm ış 7.177.729 TL sermayesini, Atlas Alpha Yield Fund Limited'e, imzalanan "Hisse İştirak Sözleşmesi" kapsam ında, 15

mn TL (%226,32) tahsisli  
artırarak, 22.177.729 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
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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 
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NEGATİF AYRIŞMA 

Dün Avrupa borsaları % 1 yükselirken IMKB 82.500 üzerinde tutunamayınca sat ış lar etkili

oldu. Bugün tepki denemelerinin gücüne bakılacak. 

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.77 düşüş le, 81.981 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 81.981, en yüksek 82.952 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 637 puan

altına indi. Halka arzı hakkında açıklama yapılan VAKBN % 3 düştü.  
   Başta ABD olmak üzere gelişmiş borsalardaki ralli sürüyor. ABD’de geçtiğimiz hafta

açıklanan ist ihdam ver i ler in in devam ında  dünkü ha f ta l ık  i şsiz l ik  ba şvuruları
beklentilerden iyi ç ıktı.  ABD ekonomisindeki iyiye gidiş   dolara değer kazand ırırken
borsalar ını da zirveye taşıdı. Bugün ABD'de borsa endeks vadelilerinin ve opsiyonlar ının
mart vadesinin son işlem günü. Bu kontrat ı tarihi zirvede kapatmak istiyorlar. Bu yüzden
bu sabah da ABD futurelar ı artıda. Ancak bir çok analist yeni kontratlarla beraber haftaya
satış ların baş lamas ı ihtimalinden bahsediyor.    
   Avrupa'da ise işler istenildiği gibi gitmiyor. Bugünkü Eurogroup toplantıs ında Euro ’yu

kuvvetlendirecek kararların çıkabileceği yönündeki beklentiler, dün 1.29a inen pariteyi bu
sabah 1.30'un üzerine taşıdı. Aynı beklenti ile Avrupa borsalar ı günü % 1 art ış la kapatt ı.
Bu sabah Asya'da Japonya'daki ralli % 1.5 art ış la devam ederken, S&P'nin negatif yorum
yaptığı Hindistan % 0.6 ekside. Avrupa borsalar ının güne yatay baş lamas ı bekleniyor.  

   Veri gündeminde   içeride 11:00'de Bütçe sonuçlar ı  öne ç ıkarken, solo bilançolar ın
açıklanmas ı  için son gün olduğunu hat ırlatalım. Yurtdışı gündemde ise 11:30'da  İtalya

Hükümet Borçlar ının son durumu, 12:00'de Euro Bölgesi TÜFE, 14:30'da ABD TÜFE,
15:00'de ABD Net Yabancı Sermaye Akışı, 15:15'de ABD Sanayi Üretimi öne çıkmakta. 

   - Japonya parlamento üst meclisi, Haruhiko Kuroda'n ın BOJ Başkanlığını onayladı.
Abe'nin iki başkan yardımc ıs ı adayı da üst meclis tarafından onayland ı. Böylelikle, bazı 
kanun yap ıcılar tarafından fazla radikal bulunan Kikuo Iwata da başkan yard ımc ılığına

getirildi. 

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Ziraat Bankas ı'nın özelleştirilmesine ilişkin, "Bu yıl
içinde gündeme gelme ihtimalini zayıf görüyorum" dedi ve Ziraat Bankası'ndan 

önce s ırada y ılın ikinci yar ıs ında yap ılmas ını planlad ıkları Vakıfbank'ın ikincil halka arz ı
bulunduğuna dikkat çekti. Ayr ıca Babacan, daha çok yabanc ı  sermaye çekmek için
İstanbul Tahkim Merkezi ’nin kuruluş 

hazırlığının bittiğini ve yasal düzenlemenin Meclis ’e gönderilmek üzere olduğunu söyledi.
  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, BAŞKENTGAZ ihalesinin iptal
edilmediğini ve ÖYK'nın söz konusu ihaleyi onayladığını bildirdi. Şimşek, "İhaleyi 

kazanan Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile yola devam edilecek" dedi. 

    - Almanya Maliye Bakan ı   Wolfgang Schaeuble, Avrupa'n ın son  3  y ıldır içerisinde
bulunduğu krizin üstesinden gelmeye baş ladığını ve Avrupa ülkelerinin tahvil faizleri  
aras ındaki fark ın gittikçe azald ığını   ve bütçe aç ıklarının da gittikçe darald ığını   dile

getirirken, şu anki resmin 2011 y ılından çok farklı olduğunu ifade etti.  
  - Elektrik Piyasas ı Kanunu Tasar ıs ı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 
    - Lüksemburg Başbakan ı   Jean-Claude Juncker, Güney K ıbrıs'ın zorluklar ının
Yunanistan ile ayn ı olmad ığını ve bu sorunlara çözümlerin Yunanistan'a bulunanlar ile
aynı 
olmayacağını söyledi.  
  - IMF bugün Avrupa Birliği 2013 Finansal Sistem İstikrar Raporunu açıklayacak. Bas ına

açıklama yapan bir IMF yetkilisi, Türk bankacılık sektörünün kârlılığını koruduğun 
ve iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu söyledi. Yetkili ek olarak,  “Türk bankacılık
sistemi gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerine oranla büyümek için yeterli 
imkana sahip ve sistem ekonomi ile k ıyasland ığında küçük kalmaya devam ediyor"
ifadelerini kulland ı. 
  - Yunanistan'da görüşmelerde bulunan Troyka heyeti, ciddi ilerlemeler kaydedildiğini

ancak bazı konular ın halen çözümsüz kaldığını belirterek, heyetin teknik iş ler 
tamamland ıktan sonra Nisan'da geri döneceğini kaydetti. 

    - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB) tarafından İstanbul Anadolu Yakas ı Elektrik
Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle 

Elektrik Dağıtım A Ş'nin özelle ştirme ihalesinin nihai pazarl ık görü şmeleri bugün
yapılacak. 

    - TCMB’nin verilerine göre, yurtd ışında yerleş ik ki şilerin mülkiyetindeki devlet iç
borçlanma senedi (D İBS) stoku 8 Mart haftas ında önceki haftaya göre piyasa fiyat ı
değiş imi ve kur farkından ar ındırılm ış olarak net 147 mn dolar art ış gösterdi. Toplam stok
64,9 mlr dolardan 64,8 mlr dolara geriledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 81,981.58 -0.77 

USD 1.8125 0.06 

EURO 2.3510 0.19 

€  / $  1.3003 0.33 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0793 0.07 

VOB-30 Kontrat ı 101.750 -0.46 

Gösterge Faiz  6.82 -0.45 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UZERB 2.10 14.75 

KERVT 41.40 10.70 

SODSN 2.81 10.20 

ARFYO 1.30 7.44 

ORGE 28.00 7.28 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 1.02 -10.53 

METAL 0.61 -6.15 

AKMGY 21.35 -5.11 

KRATL 1.74 -4.40 

GOLDS 0.23 -4.17 

Dünya Borsalar ı 14.03.2013 % 

DJIA 14,539 0.58 

NASDAQ 3,259 0.43 

DAX 8,058 1.10 

FTSE-100 6,529 0.74 

NIKKEI 225 12,381 1.16 

S&P 500 1,563 0.56 

Bovespa  57,281 -0.18 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB TÜFE Şub. (Bek.0.4% Önc. -1,00%) 

12:00 AB İşsizlik Oran ı 4Ç (Önc. -0,20%) 

14:30 ABD FED Sanayi Endeksi Mar. (Bek.8,5 Önc.10,04)  
14:30 ABD TÜFE Şub. (Bek.0.5% Önc.0,0%)  
15:15 ABD Sanayi Üretimi Şub. (Bek.0.3% Önc. -0,1%) 

15:15 ABD Kapasite Kullan ımı Şub. (Bek.79.3% Önc.79,1%)  
15:55 ABD Michigan Tüket ic i  Güven Endeksi  Mar.  Geç.
(Önc.77.6)  

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 

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

