
AKBNK, Banka, 790 mn Euro ve 348 mn dolar karşı lığı iki dilimden oluşan yaklaşık 1,4 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlam ıştır. 
 

TCELL, Şirket Genel Müdürü Süreyya Ciliv, ertelenen yönetim kurulu toplantıs ının haftaya yapılacağını açıkladı. 
  
THYAO, Şirket Genel Müdürü Temel Kotil, sipariş edilen 117 uçak için finansmanın yabancı bankalardan sağlanacağını ifade etti. Kotil ayr ıca,

2020 yılına kadar 375 uçak ve 90 mn yolcu sayıs ına ulaşmayı hedeflediklerini ve 2020'den sonra durmay ı planlad ıklarını ifade etmiştir. 

 

EKGYO, Şirket projelerinden Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 3. Etap Konut, Sosyal Donatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi' nin

sözleşmesi, yüklenici Mustafa Ekş i İnşaat-Aydur İnşaat İş Ortaklığı ile imzalanm ıştır. 
 
DENIZ, Banka Genel Müdürü Hakan Ateş, Citibank Türkiye'nin devir iş lemlerini yaz aylarında bitirmeyi planlad ıklarını açıklam ıştır. 
  
SISE, Şirket yurtdışında yabanc ı para cinsinden tahvil ihrac ına ilişkin olarak BNP Paribas, Citigroup, HSBC ve JP Morgan ile yetkilendirme

mektubu imzalam ıştır. 
  
AEFES, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde 73 mn TL olan beklentinin %65 alt ında 25.3 mn TL net kâr açıklam ıştır.(2011 4Ç: 14.8 mn TL net kâr).
Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %78 artışla 606.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 341.2 mn TL net kâr).  
 

ALNTF, Fitch, Banka'n ın uzun vadeli yerel ve yabanc ı para cinsinden notunu BB, k ısa vadeli notunu B olarak teyit ederken, görünümünü
pozitife çevirmiştir. 

  
GOODY, Şirket, fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere,  İzmit fabrikas ında 25-31 Mart arasında üretime ara verilmesi kararı vermiştir. 

 

ISYHO, Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Ambalaj Paz. A.Ş'nin %54 iştirakiyle Erbil'de kağıt torba üretimi yapmak üzere kurulan Isıklar Paper Sack

Ltd.'nin tesislerinde seri üretime geçilmiştir. Ayrıca ayn ı Şirket, Lafarge Kuzey Irak çimento fabrikalarından 2013 y ılı  için 22 milyon adetlik
sipariş alm ıştır. 
  
DEVA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde ettiği 11.5 mn TL zarardan, 7.3 mn TL kâra geçmiştir. Böylece ş irket

2012 yıl sonunda, bir önceki yıl gerçekleşen 15.6 mn TL zarardan, 34.2 mn TL kâra geçmiştir. 
 

DURDO, Şirket'in 2012 y ılı 4. çeyreğinde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 azalarak 1.2 mn TL olarak gerçekleşmiştir. (2011

4Ç: 2.4 mn TL net kâr). Böylece Şirket'in 2012 yılı net kârı, bir önceki yıla göre %96 artarak 6.8 mn TL olmuştur (2011: 3.5 mn TL net kâr)  
 
ECBYO, Şirket 2012 yılı kârının 1,16 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,055 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

INDES, Şirket hakim ortağı Erol Bilecik, halka kapal ı 11.2 mn adet pay ını 48.72 mn TL'ye (Hisse Başı: 4,35 TL) Polonyalı MCI Management SA
isimli ş irkete satma konusunda anlaşmaya varmıştır. 
 
DENGE, Şirket iştiraklerinden BOR Banka d.d. Sarajevo temettü dağıtma karar ı alm ış ve Şirket bu temettü dağıtım ından hissesi nisbetinde

14.932 Euro kâr payı elde etme hakk ı kazanmıştır. 
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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." 

ADRENALİN YÜKSELİYOR 

2 gündür IMKB'de yükseliş ler sat ış la karşı laşıyor ama borsa ayn ı yerde kapanıyor. Bugün
dışarıs ı hafif negatif!   
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.26 art ış la 82.373 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.028, en yüksek 83.283 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 213 puan

üzerine çıktı.  PKK'nın ülke d ışına ç ıkışı  çağrıs ı  i le 2. seans ba şında 83.300'e kadar

yükselen borsada gelen sat ış lar adrenalini art ırsa da gün artı da kapand ı.  
   Son 3 ayda % 20 yükselen Japonya borsas ı, beklenen MB başkanından somut bir

açıklama gelmeyince bu sabah % 2,4 kay ıpta. Diğer asya borsalar ı ise hafif kay ıplarla

devam ediyor. Bugünü veri gündemi zayıf olup 11:00'de ki Almanya IFO Endeksi öne
çıkabilir. 10 milyar Euro destekle beraber ihtiyacı olan 6 milyar Euroyu kendisinin bulmas ı
istenen G. Kıbrıs'ta parlamento, hükümetin yeni planını bugün görüşecek.  

   Dün Avrupa'da gelen PMI verileri Avrupa ekonomilerinin zorda olduğunu gösterdi. Euro
bölgesinde  bileş ik PMI 47.9’dan 46.4 ’e gerilerken, Almanya ’nın imalat sanayinin yeniden

daralma bölgesine düşmesi hayal k ırıklığı yarattı. Halihazırda İtalya'da iktidar sorunu,

G.Kıbrıs'ın batma riski i le uğraşan Avrupa'n ın büyümeden de darbe yiyeceği ortaya

çıkınca borsalar sat ış yedi: Fransa % 1.4, Almanya % 0.9 düştü. Euro/dolar ise 1.29'daki
sağlam desteği üzerinde tutunuyor. Ancak Avrupa MB'nın faiz indirerek teşvik sağlayacağı
iddialar ı ile bu desteği de aşağı kırabilir.  

   Önceki gün FED'in ekonomiyi desteklemek için tahvil al ım ına devam edeceği

açıklamas ı  ile rekor seviyelerine yükselen ABD endeksleri de dün geriledi: S&P 500 %
0.8, Dow jones % 0,6 düştü.  

    - Güney Kıbrıs Maliye Bakan ı   Michael Sarris, ülke bas ınına yapt ığı  açıklamalarda,

Rusya'n ın  şu an kredi veremeyeceğini fakat bunun yerine Güney K ıbrıs'ın enerji

sektörüne yat ırım yapmay ı  gözden geçirdiğini ve Rusya ile görü şmelerin süreceğini

belirtti.  

  - BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, deflasyondan kaçınmak için döviz kuru hareketlerine
güvenmenin uygun olmadığını belirterek, para politikas ı teşvikinin artmas ı gerektiğini ve

erken ve açık uçlu varlık alım ını düşünebileceklerini söyledi.  
  - Perşembe gecesi telekonferans arac ılığı  ile yapt ıkları  toplantının ard ından yapt ıkları
yazılı açıklama yapan Eurogroup yetkilileri Güney Kıbrıs'ın uluslararas ı kurtarma yard ım ı
almak için sunacağı yeni bir öneriyi müzakere etmeye hazır olduklar ını bildirdi. Ayrıca ECB

yaptığı açıklamada pazartesi gününe kadar Acil Durum Likidite Yardım ı'nı sürdüreceğini

ancak AB ile IMF anlaşamazsa bu fonlaman ın kesilebileceğini açıklam ıştır. 
   - Japonya Maliye Bakan ı  Taro Aso enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirecek politika
adımlar ının büyük olasılıkla ciddi zaman alacağını söyledi.  
  - TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku,
11-15 Mart tarihleri aras ında yaptıkları 195,6 mn dolarl ık net al ışa rağmen 54,9 mn dolar

değer kaybederek 74,2 mlr dolara geriledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,373.94 0.26 

USD 1.8145 -0.17 

EURO 2.3445 -0.38 

€  / $  1.2894 -0.37 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0789 -0.28 

VOB-30 Kontrat ı 101.350 -0.30 

Gösterge Faiz  6.21 -0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

METAL 0.60 11.11 

SKPLC 0.85 8.97 

KERVT 48.50 6.83 

BLCYT 3.00 6.76 

SELGD 0.39 5.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

BASCM 2.50 -9.42 

OSMEN 2.00 -7.41 

TIRE 1.13 -5.04 

PARSN 3.57 -4.80 

ECBYO 1.16 -4.13 

Dünya Borsalar ı 21.03.2013 % 

DJIA 14,421 -0.62 

NASDAQ 3,223 -0.97 

DAX 7,933 -0.87 

FTSE-100 6,389 -0.69 

NIKKEI 225 12,636 1.34 

S&P 500 1,546 -0.83 

Bovespa  55,577 -0.81 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Almanya IFO İş Ortam ı Endeksi Mar. (Önc.107,4)  
14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Mar. (Önc.107,5)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ımı Mar. (Önc.72,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.23-2.24 2.16 2.30 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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dışarıs ı hafif negatif!   
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.26 art ış la 82.373 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.028, en yüksek 83.283 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 213 puan
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bölgesinde  bileş ik PMI 47.9’dan 46.4 ’e gerilerken, Almanya ’nın imalat sanayinin yeniden

daralma bölgesine düşmesi hayal k ırıklığı yarattı. Halihazırda İtalya'da iktidar sorunu,
G.Kıbrıs'ın batma riski i le uğraşan Avrupa'n ın büyümeden de darbe yiyeceği ortaya

çıkınca borsalar sat ış yedi: Fransa % 1.4, Almanya % 0.9 düştü. Euro/dolar ise 1.29'daki
sağlam desteği üzerinde tutunuyor. Ancak Avrupa MB'nın faiz indirerek teşvik sağlayacağı
iddialar ı ile bu desteği de aşağı kırabilir.  

   Önceki gün FED'in ekonomiyi desteklemek için tahvil al ım ına devam edeceği

açıklamas ı  ile rekor seviyelerine yükselen ABD endeksleri de dün geriledi: S&P 500 %
0.8, Dow jones % 0,6 düştü.  

    - Güney Kıbrıs Maliye Bakan ı   Michael Sarris, ülke bas ınına yapt ığı  açıklamalarda,
Rusya'n ın  şu an kredi veremeyeceğini fakat bunun yerine Güney K ıbrıs'ın enerji

sektörüne yat ırım yapmay ı  gözden geçirdiğini ve Rusya ile görü şmelerin süreceğini
belirtti.  

  - BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, deflasyondan kaçınmak için döviz kuru hareketlerine
güvenmenin uygun olmadığını belirterek, para politikas ı teşvikinin artmas ı gerektiğini ve

erken ve açık uçlu varlık alım ını düşünebileceklerini söyledi.  
  - Perşembe gecesi telekonferans arac ılığı  ile yapt ıkları  toplantının ard ından yapt ıkları
yazılı açıklama yapan Eurogroup yetkilileri Güney Kıbrıs'ın uluslararas ı kurtarma yard ım ı
almak için sunacağı yeni bir öneriyi müzakere etmeye hazır olduklar ını bildirdi. Ayrıca ECB

yaptığı açıklamada pazartesi gününe kadar Acil Durum Likidite Yardım ı'nı sürdüreceğini

ancak AB ile IMF anlaşamazsa bu fonlaman ın kesilebileceğini açıklam ıştır. 
   - Japonya Maliye Bakan ı  Taro Aso enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirecek politika
adımlar ının büyük olasılıkla ciddi zaman alacağını söyledi.  
  - TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku,
11-15 Mart tarihleri aras ında yaptıkları 195,6 mn dolarl ık net al ışa rağmen 54,9 mn dolar

değer kaybederek 74,2 mlr dolara geriledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,373.94 0.26 

USD 1.8145 -0.17 

EURO 2.3445 -0.38 

€  / $  1.2894 -0.37 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0789 -0.28 

VOB-30 Kontrat ı 101.350 -0.30 

Gösterge Faiz  6.21 -0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

METAL 0.60 11.11 

SKPLC 0.85 8.97 

KERVT 48.50 6.83 

BLCYT 3.00 6.76 

SELGD 0.39 5.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

BASCM 2.50 -9.42 

OSMEN 2.00 -7.41 

TIRE 1.13 -5.04 

PARSN 3.57 -4.80 

ECBYO 1.16 -4.13 

Dünya Borsalar ı 21.03.2013 % 

DJIA 14,421 -0.62 

NASDAQ 3,223 -0.97 

DAX 7,933 -0.87 

FTSE-100 6,389 -0.69 

NIKKEI 225 12,636 1.34 

S&P 500 1,546 -0.83 

Bovespa  55,577 -0.81 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Almanya IFO İş Ortam ı Endeksi Mar. (Önc.107,4)  
14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Mar. (Önc.107,5)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ımı Mar. (Önc.72,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.23-2.24 2.16 2.30 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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