
AKBNK, Banka daha önce imzaladığı 795 mn Euro ve 146 mn dolar tutar ında iki dilimden oluşan sendikasyon kredisinin yenilenmesi için
uluslararas ı bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki vermiştir. 

  
TCELL, Şirket'in temettü teklifi ve genel kurul takviminin belirleneceği yönetim kurulu toplant ıs ı, üyelerin program uyuşmazlığı nedeniyle ileri

bir tarihe ertelendi.  
  
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Başakşehir Ayazma 2. Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" kapsam ında yer alan toplam 147

adet ticari ünitenin kısmi Yap ı Ruhsatlar ını alm ıştır. Ayrıca Şirket, projelerinden İstanbul Ataşehir Bat ı Bölgesi 1. Kıs ım 6. Bölge Arsa Sat ışı
Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi ihalesinin 1. oturumu yap ılm ış olup, 7 ş irket ve/veya OGG teklifte bulunmuştur. 

  
ALARK, Şirket, grup şirketlerinden birinin Güney bölgesinde bulunan bir tatil köyünü satın almak üzere görüşmelere baş ladığını açıklam ıştır.
  
VESTL, Şirket İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ihracatlar ını   bu y ıl bir önceki y ıla göre %11 art ırarak 3.1 milyar dolara ç ıkarmayı
hedeflediklerini açıkladı. 
  
AKENR, Şirket Tekirdağ-Çerkezköy'de kurulu olan ve faaliyetini durdurduğu Çerkezköy Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve ekipmanını
yurtdışında kurulu bir ş irkete sat ışı konusunda anlaşma sağlam ıştır. 
  
AKGRT, Şirket 2012 yılı kârından 44.676.000 TL'lik k ısm ı (Hisse Başı Net: 0,1241 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
PRKME, Şirket Şırnak-Silopi'de bulunan asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki 6.8 mn m3'lük dekapaj iş i ihalesine en uygun teklifi
veren Tellioğlu Petrol ile 30.94 mn TL'lik sözleşme imzalam ıştır. 
 
ANELT, Şirket TTNET ile aras ında 2.617.500 dolar (yaklaşık 4.7 mn TL) tutar ında  4 port kablosuz IPTV destekli ADSL modem al ım
sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
SAFGY, Şirket AsyaBank ile 50 mn dolar tutar ında kredi sözleşmesi imzalanmas ına ve kredi geri ödeme tutar ının 1.5 kat ı  tutarında ipotek
tesis edilmesine karar vermiştir. 

  
PINSU, Şirket Sakarya-Hendek tesislerinde yapacağı çeş itli tevsi yatırımlar ı için 14 mn TL tutarında yatırım teşvik belgesi alm ıştır.  
  
HITIT, Şirket bağlı ortaklığı HDT Teknik İnşaat End. A.Ş Kelebekia-2 projesini tamamlayarak konut teslimlerine baş lam ıştır. Ayrıca 165

daireden oluşan Caratpark Van Evleri konsept projesi tamamlanm ış olup sözleşme çalışmalar ı ve müzakereleri baş lam ıştır. 
  
OYLUM, Şirket, kendisine vergi dairesinden tebliğ edilen 765.435 TL tutar ında vergi asl ı ve ziyaı cezasına ilişkin dava açmıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

FED'DEN DESTEĞE DEVAM 

Kıbrıs gibi ülkelerin sorunlar ı ile bunalan Piyasalara Büyük Merkez Bankalar ının yardım
etmesi son zamanlar ın geleneği! Dün de FED "bol paraya devam" karar ı   alınca
piyasalara etkisi pozitif oldu.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.15 düşüş le 82.160 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.160, en yüksek 82.961 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 126 puan

altına indi. Asl ında endeks 17:30'a kadar art ıdaydı.Ancak kapan ış seans ındaki sat ış larla

günü ekside kapattı. Gösterge tahvil faizi ise % 6.18'den kapandı. 
   Dün Avrupa borsalarında yükseliş hakimdi. Almanya % 0.7, Fransa % 1.4 artt ı. Akşam
ise FED toplant ıs ında bir değiş iklik yap ılmazken, Bernanke'nin yaptığı açıklamada FED'in

her toplant ıda likiditeyi ayarlama imkan ı olduğunu ancak ekonomi iyileşse bile likiditeyi

çekmeyeceğini açıklamas ı piyasalarca olumlu alg ıland ı. ABD'de Dow Jones % 0.4, S&P

500 % 0.7 yükseldi. Bu haberin etkisiyle ABD endekslerinin yükseliş lerine devam etme
olas ılığı arttı.  
   G. Kıbrıs'ın AB teklifini reddedip Rusya ile görüşmeler yapmas ı karşıs ında AB geri ad ım
atıyor. Merkel'in açıklamalar ı ardından 17 milyar Euroluk kurtarma paketi haz ırlıklarının
sürdüğü anlaşı lıyor. Bugün bankalar ın açılmas ı  lazım d ı ama vergi sorunu hallolmad ığı
için sal ıya ertelendi. Bugün Kıbrıs'ın B planının açıklanmas ı bekleniyor. 

   Bu sabah asyada olumlu seyir gözleniyor. Avrupa borsalar ının ise yatay açmas ı
bekleniyor. Bugünün gündeminde ise PMI veirleri öne ç ıkacak. 11:00 Euro Bölgesi, 15:00
ABD PMI açıklanacak. 16:00'da ise ABD İkinci El Konut Satış ları var. 

    - Federal Aç ık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplant ıs ının ard ından

duyurulan kararlara göre, ayl ık 85 milyar dolar tutar ındaki varl ık al ımlar ına devam
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değiştirilmediği de açıkland ı.  Ayrıc a  F E D ,  i şsizliği n  2 0 1 5  y ılında bu seviye lere

gelebileceğini ifade etti. FED,2013 y ılı büyüme tahminlerini %2 -2,3 aral ığından %2,3-2,8

aralığına revize etti. 

  - FOMC toplant ılarının ard ından açıklamalarda bulunan FED Başkanı Ben Bernanke,

ekonomik toparlanman ın hâlâ "memnun edici" seviyede olmadığını  ifade ederek, mali

politikalar ın 2013 y ılında büyümeyi güçleştirebileceği uyarıs ını yaptı. Bernanke ayr ıca bu

yıl  bir  yava ş laman ın "endi şe verici" olacağını   dile getirdi. Parasal geni ş lemenin

maliyetinin yönetilebilir durumda olduğunu söyleyen Bernanke, ayr ıca FED'in QE'nin

boyutu ve hızını değiştirmeye açık olduğunu belirtti.  

  - Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi Direktörü Martin Raiser, "2013 yılında GSY İH'de %

4'lük bir art ış  bekliyoruz. D ış  sermaye aç ığında düşüş   olacağını  düşünüyoruz" dedi.
Türkiye ekonomisini di ğer ekonomilerle karşı laştırdığında durumun oldukça stabil
göründüğünü ifade eden Raiser, "Bütçe performanslar ı artıyor, büyüme sağlanıyor ama

öte yandan Türkiye yine dış sermayeye de bağlı olarak kalmaya devam ediyor. Ancak
burada k ısa vadede etkileri oluyor" dedi.  

  - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, "Avrupa Merkez Bankası reform program ı
olmadan K ıbrıs'a yard ım ın devam edemeyeceğini  aç ıkça söyledi. Avrupa Merkez
Bankas ı'ndan acil para gelmezse iki büyük Kıbrıs bankas ı borçlarını ödemeyemeyecek
duruma düşebilir." dedi. 

  - AB-IMF’in mali yard ım paketi için şartlara parlamentodan onay alamayan Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi B planını hazırladı. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in planı bugün
ülkedeki siyasi liderlere sunması bekleniyor. 

  - İngiltere Parlemento'sunda bütçe sunumu yapan Başbakan George Osborne, bu y ıl
için daha önce aç ıklanan %1,2'lik büyüme beklentisini %0,6'ya çekti ancak ülkenin üç
dipli resesyona girmesinin engelleneceğini ifade etti. 

  - Fitch Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay, "2014 yılı sonras ı not art ırım ı daha olas ı
ama bu demek değildir ki daha erken olmayacak" şeklinde konuştu. Dünya Gazetesine
açıklamalarda bulunan Üstay, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareket
olmas ı  için cari aç ıkta %6'lar ın çok alt ında bir gerçekleşme olmas ı, tonlama yap ıs ının
uzun vadeli fonlarla yap ılabiliyor olmas ı,  enflasyon gerçekleşmelerinde daha iyi

rakamlara ulaşılabilmesi gerekiyor. Bu faktörler gerçekleşirse Türkiye'de yukarı yönlü bir
adım atmayı düşünebiliriz." 
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GÜNÜN TAKVİMİ 
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10:00 Fransa PMI Hizmet Mar. Geçici (Bek.44.0 Önc.43.7)  
10:30 Almanya PMI Sanayi Mar. Öncü (Bek.50.5 Önc.50.3)  
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11:00 AB PMI Sanayi Mar. Öncü (Bek.48.2 Önc.47.9)  
11:00 AB PMI Hizmet Mar. Öncü (Bek.48.2 Önc.47.9)  
11:30 İngiltere Özel Sektör Net Borçlanması Şub. (Önc. -9.9Mlr£)

11:30 Tahvil ihraçlar ı 
12:00 İtalya Hazine Bonosu İhaleleri  

14:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.332Bin)  
16:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mar. (Önc. -12,5) 

16:00 ABD 2. El Konut Sat ışları Şub. (Bek.1.6% Önc.0,4%)  
16:00 ABD Öncü Göstergeler Şub. (Bek.0.3% Önc.0,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.23-2.24 2.16 2.30 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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   Bu sabah asyada olumlu seyir gözleniyor. Avrupa borsalar ının ise yatay açmas ı
bekleniyor. Bugünün gündeminde ise PMI veirleri öne ç ıkacak. 11:00 Euro Bölgesi, 15:00
ABD PMI açıklanacak. 16:00'da ise ABD İkinci El Konut Satış ları var. 

    - Federal Aç ık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplant ıs ının ard ından

duyurulan kararlara göre, ayl ık 85 milyar dolar tutar ındaki varl ık al ımlar ına devam

edilecek. İşsizlik oran ı %6,5 ve enflasyon oran ı %2,5 olarak gerçekleşene kadar, s ıfıra
yakın  f a i z  p o l i t i k a s ının  a y n ı   ş e k i l d e  d e v a m  e d e c e ği  v e  f a i z l e r i n

değiştirilmediği de açıkland ı.  Ayrıc a  F E D ,  i şsizliği n  2 0 1 5  y ılında bu seviye lere

gelebileceğini ifade etti. FED,2013 y ılı büyüme tahminlerini %2 -2,3 aral ığından %2,3-2,8
aralığına revize etti. 

  - FOMC toplant ılarının ard ından açıklamalarda bulunan FED Başkanı Ben Bernanke,

ekonomik toparlanman ın hâlâ "memnun edici" seviyede olmadığını  ifade ederek, mali

politikalar ın 2013 y ılında büyümeyi güçleştirebileceği uyarıs ını yaptı. Bernanke ayr ıca bu
yıl  bir  yava ş laman ın "endi şe verici" olacağını   dile getirdi. Parasal geni ş lemenin

maliyetinin yönetilebilir durumda olduğunu söyleyen Bernanke, ayr ıca FED'in QE'nin

boyutu ve hızını değiştirmeye açık olduğunu belirtti.  

  - Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi Direktörü Martin Raiser, "2013 yılında GSY İH'de %

4'lük bir art ış  bekliyoruz. D ış  sermaye aç ığında düşüş   olacağını  düşünüyoruz" dedi.
Türkiye ekonomisini di ğer ekonomilerle karşı laştırdığında durumun oldukça stabil
göründüğünü ifade eden Raiser, "Bütçe performanslar ı artıyor, büyüme sağlanıyor ama

öte yandan Türkiye yine dış sermayeye de bağlı olarak kalmaya devam ediyor. Ancak
burada k ısa vadede etkileri oluyor" dedi.  

  - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, "Avrupa Merkez Bankası reform program ı
olmadan K ıbrıs'a yard ım ın devam edemeyeceğini  aç ıkça söyledi. Avrupa Merkez
Bankas ı'ndan acil para gelmezse iki büyük Kıbrıs bankas ı borçlarını ödemeyemeyecek
duruma düşebilir." dedi. 

  - AB-IMF’in mali yard ım paketi için şartlara parlamentodan onay alamayan Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi B planını hazırladı. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in planı bugün
ülkedeki siyasi liderlere sunması bekleniyor. 

  - İngiltere Parlemento'sunda bütçe sunumu yapan Başbakan George Osborne, bu y ıl
için daha önce aç ıklanan %1,2'lik büyüme beklentisini %0,6'ya çekti ancak ülkenin üç
dipli resesyona girmesinin engelleneceğini ifade etti. 

  - Fitch Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay, "2014 yılı sonras ı not art ırım ı daha olas ı
ama bu demek değildir ki daha erken olmayacak" şeklinde konuştu. Dünya Gazetesine
açıklamalarda bulunan Üstay, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareket
olmas ı  için cari aç ıkta %6'lar ın çok alt ında bir gerçekleşme olmas ı, tonlama yap ıs ının
uzun vadeli fonlarla yap ılabiliyor olmas ı,  enflasyon gerçekleşmelerinde daha iyi

rakamlara ulaşılabilmesi gerekiyor. Bu faktörler gerçekleşirse Türkiye'de yukarı yönlü bir
adım atmayı düşünebiliriz." 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,160.84 -0.15 

USD 1.8175 -0.16 

EURO 2.3535 0.21 

€  / $  1.2942 0.58 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0847 0.12 

VOB-30 Kontrat ı 101.650 -0.07 

Gösterge Faiz  6.20 -0.15 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KERVT 45.40 17.31 

PARSN 3.75 13.29 

ALGYO 24.30 10.45 

SKPLC 0.78 8.33 

ISBIR 150.00 7.14 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 3,010.00 -10.01 

IDGYO 2.75 -5.17 

EMNIS 2.69 -4.61 

GOLDS 0.22 -4.35 

METRO 0.45 -4.26 

Dünya Borsalar ı 20.03.2013 % 

DJIA 14,512 0.39 

NASDAQ 3,254 0.78 

DAX 8,002 0.68 

FTSE-100 6,433 -0.13 

NIKKEI 225 12,468 2.03 

S&P 500 1,559 0.67 

Bovespa  56,030 -0.59 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi Mar. Geçici (Bek.44.3 Önc.43.9)  
10:00 Fransa PMI Hizmet Mar. Geçici (Bek.44.0 Önc.43.7)  
10:30 Almanya PMI Sanayi Mar. Öncü (Bek.50.5 Önc.50.3)  
10:30 Almanya PMI Hizmet Mar. Öncü (Bek.55.0 Önc.54.7)  
11:00 AB PMI Sanayi Mar. Öncü (Bek.48.2 Önc.47.9)  
11:00 AB PMI Hizmet Mar. Öncü (Bek.48.2 Önc.47.9)  
11:30 İngiltere Özel Sektör Net Borçlanması Şub. (Önc. -9.9Mlr£)

11:30 Tahvil ihraçlar ı 
12:00 İtalya Hazine Bonosu İhaleleri  

14:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.332Bin)  
16:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mar. (Önc. -12,5) 

16:00 ABD 2. El Konut Sat ışları Şub. (Bek.1.6% Önc.0,4%)  
16:00 ABD Öncü Göstergeler Şub. (Bek.0.3% Önc.0,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.23-2.24 2.16 2.30 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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