
ISCTR, Bas ında yer alan haberlere göre Banka, Azerbaycan'da şube açma stratejisini banka sat ın almaya dönüştürerek, Azerbaycan'ın en

eski bankalar ından olan Rabitabank görüşmelere baş ladı. 
  
EKGYO, Şirket'in ikincil halka arz ı  için aracılık hizmetleri al ım i ş i ihalesine ilişkin en uygun teklifi "Merrill Lynch International -Halk Yat ırım
Konsorsiyumu" vermiş olup, ihalenin bu konsorsiyuma verilmesine karar vermiştir. 
 

ASELS, Şirket ile bir yurtd ışı müşteri aras ında teknolojik altyap ı malzemeleri sat ışına yönelik olarak 2.050.529 dolar tutar ında sözleşme
imzalam ıştır. 
  
ULKER, Şirket 2012 yılı kârının 150 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,37281 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
DOHOL, Şirket, bağlı oratklığı Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamam ı nakden karşı lanmak suretiyle yapacağı 60 mn TL

tutarındaki sermaye art ırım ına ilişkin olarak pay ına isabet eden 15 mn TL'lik rüçhan hakk ını kullanma karar ı alm ıştır. Ayrıca Şirket bağlı
ortaklığı Doğan Enerji de aynı sermaye art ırım ında payına düşen 5 mn TL'lik yeni pay alma hakk ını kullanmaya karar vermiştir. 

  
KCHOL, Şirket 2012 yılı kârının 474.212.935 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,1643945 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ALNTF[AEFES, YAZIC], Anadolu Endüstri Holding, Banka'da bulunan %70,84 hisseyi Commercial Bank of Qatar'a sat ışı konusunda

anlaşm ış ve hisse sat ış  sözleşmesini imzalam ıştır. Buna göre Anadolu Efes i ştiraki Efes Pazarlama'n ın ve Yaz ıcılar Holding'in bağlı
ortaklıklarının (Çelik Motor, Anadolu Motor ve Anadolu Endüstri Holding) elinde bulunan %70,84'lük hisse CBQ'ye satılacaktır. Hisse Sat ış
Bedeli, 30.06.2013 tarihli bilançoda tespit edilecek olan ana ortaklığa ait özkaynakların 2 katı olarak belirlenmiştir. 

  
ENKAI, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, 286 mn TL beklentinin %1 alt ında 282.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011 4Ç: 263.3 mn TL net kâr).
Böylece Şirket, 2012 yılında, bir önceki yıla göre %33 artışla 1.13 mlr TL net kâr açıklam ıştır (2011: 849.6 mn TL net kâr) 
  
OZKGY, Şirket Kültür ve Turizm Bakanl ığı  tarafından gerçekleştirilen Turizm Yat ırımc ılarına Kamu Taşınmazı Tahsisi (2013-1) İhalesine
başvuru yapmıştır. 
 

DESA, Şirket 2012 yılı kârının 2.184.671 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,06095 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
OZBAL, Şirket, Yeş ilovacık Liman İş letmeleri A.Ş.'den , "Spiral Çelik Kazık Borusu" yap ım ına yönelik toplam 8.436.017 dolar tutarında sipariş
alm ıştır. 
  
EKIZ, Şirket ile Caroi'line Cosmetica SL. aras ındaki daha önce imzalanmış Squalene Sat ış Sözleşmesinin tutar ı, yeni imzalanm ış ek bir

sözleşme ile geniş letilmiş ve 1,432,125 Euro tutar ında Squalene Sat ış Sözleşmesine imza at ılm ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

DEJAVU 
Kıbrıs sorunu yüzünden kay ıplarla baş layan IMKB gelen al ımlarla günü art ıda kapatt ı.
IMKB için olumlu seyrin sürmesi için direnç 84.000! 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.32 art ış la 83.379 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.298, en yüksek 83.466 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 263 puan

üzerine çıktı. Yükselişe SAHOL 95, CCOLA 68 puan katk ı yaptı. Bankalar da % 0.2 artt ı. 
   Kıbrıs sorunu yüzünden kayıplarla başlayan günde, al ıcıların güçlü olmas ı nedeniyle
zararlar telefi edildi ve endeks art ıda kapand ı. Bu bizde dejavu etkisi yarattı. (Frans ızcadan

geçen kelime yaşanılan bir olay ı daha önceden yaşam ış lık halini ifade eder) İtalya'da 25

Şubat pazartesi günü seçimler yap ılm ışken iyimser olan piyasalar gelen sonuçlar
üzerine şok yaşam ıştı. ABD borsalar ı % 2 düşerken, Avrupa ve İstanbul borsalar ı da

ertesi güne sat ış larla baş lam ıştı. Ancak IMKB toparlam ış ve artıya geçmişti. Üstelik bu
darbe sonras ında piyasalar yukar ı trendin gücünü art ırm ış ve 9 günde 8 kez yükselmişti.

Bu yüzden dünkü al ımlar ın devam ı   halinde 84.000'in a şı lmas ı   i le rekor seviye

hedeflenebilir.  

    İtalya'da seçim sonras ında 1.33'den 1.30'a inen Euro'da İtalya'da yeni hükümet
kurulamadan K ıbrıs sorunu patlad ı.  Kurtarmada mevduatlara el uzat ılmas ı   endişe
yaratırken parite 1.29'un alt ını gördü, borsalar ı % 1 ekside güne baş ladı. Ancak sorunun

küçüklüğü nedeniyle ardından toparlanma geldi. Almanya % 0.4, Fransa ve İngiltere %
0.5 ekside kapand ı.  ABD'de ise SP500 % 0.55, Dow Jones % 0.43 kay ıp yaşadı.
Toparlanman ın bu günde devam edeceği görülüyor. Bu sabah Asya'da toparlanma var.
Dün % 2.7 düşen Japonya bugün % 2 yükseldi.  İstisna % 1 aşağıda olan Hindistan.

Orada da MB faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. 
   Bugünün gündeminde; 12:00'de Euro Bölgesi Zew Ekonomik Güven Endeksi, 14:30'da
ABD Konut Baş lang ıçları (Bk:915bin) ve Türkiye'nin 10 yıllık tahvil ihrac ına gelecek talep

öne çıkmakta.  

  - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Güney Kıbrıs'ta 100 bin euronun alt ındaki

mevduatlara vergi uygulamanan Alman hükümetinin fikri olmadığını ve diğer seçenekleri
görüşmeye  aç ık olduklar ını   i f ade  ede rken ,  ECB ve rg i  yap ıs ını   değiştirmek

yönünde hükümetin bir isteğinin olmas ı halinde bunu gerçekleştirebileceklerini  

dile getirdi. 

  - Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yap ılan açıklamaya göre, doğrudan yabanc ı yatırımlar y ıllık
bazda %6.3 art ış la 8.21 milyar dolara, finans d ışındaki yabanc ı yatırımlar da y ılın ilk 2

ayında %147 yükselerek 18.4 milyar dolara ç ıktı.  Böylece Çin'de doğrudan yabanc ı
yatırımlar 9 ay sonra ilk defa yükselmiş oldu. 

  - Deloitte'nin yayınlam ış olduğu "Küresel Üretim Rekabet Gücü 2013" isimli rapora göre
Türkiye, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride b ırakarak 20 ’nci s ıraya oturdu. Türkiye’nin,

beş   yıl içerisinde  İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ’ni geride b ırakarak dünya
s ıralamas ında 16 ’ncı   s ıraya yükselmesi hatta Avrupa ’da ik inc i  s ıraya yerleşmesi
bekleniyor. 

   - Moody's, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde zarar ın mevduat sahiplerine yaz ılmas ının,

banka kreditörlerinin sistemik desteğinin s ınırland ığı ya da uzaklaştırıldığına yönelik bir
adım olmas ından ötürü Güney K ıbrıs'taki ve Avrupa'daki diğer banka kreditörleri için
olumsuz bir gelişme olduğuna dikkat çekti.  
    - Standard&Poor's'un Almanya'dan sorumlu yetkilisi Torsten Hinrichs, bölgedeki
işsizliğin kemer s ıkma istekliliğini daha da azaltmas ıyla İspanya, İtalya, Portekiz ve

Fransa'n ın gerekli reformlar ı   uygulamas ında yüksek risk öngördü. Hinrichs, tasarruf
önlemleri için toplumsal görü ş   birliğinin olmas ı   gerektiğini, yüksek i şsizliğin bunu

zorlaştırdığını belirtti. 

  - Daha önce  İtalya'nın notunu 1 kademe aşağı  indirerek BBB+ olarak belirleyen Fitch

Ratings, 4 İtalyan Bankas ı'nın kredi notlarını da aşağı çekti. Fitch, Intesa Sanpaolo SpA ve
Unicredit SpA'nın uzun vadeli kredi notlar ını 1 kademe indirerek 'A-'den 'BBB+'ya çekti ve
görünümlerini negatif olarak belirledi. Fitch, Agos Ducato SpA ve Banca Nazionale del

Lavoro'nun kredi notlar ını ise 'A'dan 'A-' ye indirerek görünümlerini negatif olarak belirledi.
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,378.82 0.32 

USD 1.8115 0.28 

EURO 2.3475 -0.51 

€  / $  1.2961 -0.90 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0808 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 103.100 -0.10 

Gösterge Faiz  5.58 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IDGYO 2.84 9.65 

BAKAB 2.35 7.80 

LKMNH 4.72 7.76 

CBSBO 0.30 7.14 

TRGYO 3.75 5.63 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.81 -10.99 

SODSN 2.60 -7.47 

GEDIZ 2.24 -6.28 

ARTI 2.11 -6.22 

TBORG 2.46 -4.65 

Dünya Borsalar ı 18.03.2013 % 

DJIA 14,452 -0.43 

NASDAQ 3,238 -0.35 

DAX 8,011 -0.40 

FTSE-100 6,458 -0.49 

NIKKEI 225 12,221 -2.71 

S&P 500 1,552 -0.55 

Bovespa  56,973 0.18 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere TÜFE Şub. (Bek.0.7% Önc. -0,5%) 

11:30 İngiltere Per. Fiyat End. Şub. (Bek.247.8 Önc.245,8)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu İhraçlar ı 
12:00 AB İnşaat Bitimleri Oca. (Önc. -1,7%) 

12:00 AB Zew Tüketici Güven Endeksi Mar. (Önc.42,4)  
12:00 Almanya Zew Tük. Güven Endeksi Mar. (Bek.48.1
Önc.48,2)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 
14:30 ABD İnşaat Başlangıçları Şub. (Bek.2.8% Önc. -8,5%) 

14:30 ABD İnşaat İzinleri Şub. (Bek.2.3% Önc.1,8%)  
16:00 ABD FED FOMC toplant ısı başlayacak  

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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kurulamadan K ıbrıs sorunu patlad ı.  Kurtarmada mevduatlara el uzat ılmas ı   endişe

yaratırken parite 1.29'un alt ını gördü, borsalar ı % 1 ekside güne baş ladı. Ancak sorunun

küçüklüğü nedeniyle ardından toparlanma geldi. Almanya % 0.4, Fransa ve İngiltere %

0.5 ekside kapand ı.  ABD'de ise SP500 % 0.55, Dow Jones % 0.43 kay ıp yaşadı.
Toparlanman ın bu günde devam edeceği görülüyor. Bu sabah Asya'da toparlanma var.
Dün % 2.7 düşen Japonya bugün % 2 yükseldi.  İstisna % 1 aşağıda olan Hindistan.
Orada da MB faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. 
   Bugünün gündeminde; 12:00'de Euro Bölgesi Zew Ekonomik Güven Endeksi, 14:30'da
ABD Konut Baş lang ıçları (Bk:915bin) ve Türkiye'nin 10 yıllık tahvil ihrac ına gelecek talep

öne çıkmakta.  

  - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Güney Kıbrıs'ta 100 bin euronun alt ındaki

mevduatlara vergi uygulamanan Alman hükümetinin fikri olmadığını ve diğer seçenekleri
görüşmeye  aç ık olduklar ını   i f ade  ede rken ,  ECB ve rg i  yap ıs ını   değiştirmek

yönünde hükümetin bir isteğinin olmas ı halinde bunu gerçekleştirebileceklerini  

dile getirdi. 

  - Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yap ılan açıklamaya göre, doğrudan yabanc ı yatırımlar y ıllık
bazda %6.3 art ış la 8.21 milyar dolara, finans d ışındaki yabanc ı yatırımlar da y ılın ilk 2
ayında %147 yükselerek 18.4 milyar dolara ç ıktı.  Böylece Çin'de doğrudan yabanc ı
yatırımlar 9 ay sonra ilk defa yükselmiş oldu. 

  - Deloitte'nin yayınlam ış olduğu "Küresel Üretim Rekabet Gücü 2013" isimli rapora göre
Türkiye, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride b ırakarak 20 ’nci s ıraya oturdu. Türkiye’nin,
beş   yıl içerisinde  İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ’ni geride b ırakarak dünya
s ıralamas ında 16 ’ncı   s ıraya yükselmesi hatta Avrupa ’da ik inc i  s ıraya yerleşmesi

bekleniyor. 

   - Moody's, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde zarar ın mevduat sahiplerine yaz ılmas ının,

banka kreditörlerinin sistemik desteğinin s ınırland ığı ya da uzaklaştırıldığına yönelik bir
adım olmas ından ötürü Güney K ıbrıs'taki ve Avrupa'daki diğer banka kreditörleri için
olumsuz bir gelişme olduğuna dikkat çekti.  
    - Standard&Poor's'un Almanya'dan sorumlu yetkilisi Torsten Hinrichs, bölgedeki
işsizliğin kemer s ıkma istekliliğini daha da azaltmas ıyla İspanya, İtalya, Portekiz ve
Fransa'n ın gerekli reformlar ı   uygulamas ında yüksek risk öngördü. Hinrichs, tasarruf
önlemleri için toplumsal görü ş   birliğinin olmas ı   gerektiğini, yüksek i şsizliğin bunu
zorlaştırdığını belirtti. 

  - Daha önce  İtalya'nın notunu 1 kademe aşağı  indirerek BBB+ olarak belirleyen Fitch
Ratings, 4 İtalyan Bankas ı'nın kredi notlarını da aşağı çekti. Fitch, Intesa Sanpaolo SpA ve
Unicredit SpA'nın uzun vadeli kredi notlar ını 1 kademe indirerek 'A-'den 'BBB+'ya çekti ve
görünümlerini negatif olarak belirledi. Fitch, Agos Ducato SpA ve Banca Nazionale del

Lavoro'nun kredi notlar ını ise 'A'dan 'A-' ye indirerek görünümlerini negatif olarak belirledi.
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,378.82 0.32 

USD 1.8115 0.28 

EURO 2.3475 -0.51 

€  / $  1.2961 -0.90 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0808 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 103.100 -0.10 

Gösterge Faiz  5.58 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IDGYO 2.84 9.65 

BAKAB 2.35 7.80 

LKMNH 4.72 7.76 

CBSBO 0.30 7.14 

TRGYO 3.75 5.63 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.81 -10.99 

SODSN 2.60 -7.47 

GEDIZ 2.24 -6.28 

ARTI 2.11 -6.22 

TBORG 2.46 -4.65 

Dünya Borsalar ı 18.03.2013 % 

DJIA 14,452 -0.43 

NASDAQ 3,238 -0.35 

DAX 8,011 -0.40 

FTSE-100 6,458 -0.49 

NIKKEI 225 12,221 -2.71 

S&P 500 1,552 -0.55 

Bovespa  56,973 0.18 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere TÜFE Şub. (Bek.0.7% Önc. -0,5%) 

11:30 İngiltere Per. Fiyat End. Şub. (Bek.247.8 Önc.245,8)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu İhraçlar ı 
12:00 AB İnşaat Bitimleri Oca. (Önc. -1,7%) 

12:00 AB Zew Tüketici Güven Endeksi Mar. (Önc.42,4)  
12:00 Almanya Zew Tük. Güven Endeksi Mar. (Bek.48.1
Önc.48,2)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 
14:30 ABD İnşaat Başlangıçları Şub. (Bek.2.8% Önc. -8,5%) 

14:30 ABD İnşaat İzinleri Şub. (Bek.2.3% Önc.1,8%)  
16:00 ABD FED FOMC toplant ısı başlayacak  

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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