
THYAO, Sabah gazetesinin haberine göre Lufthansa Cargo'nun CEO'su Karl Ulrich Garnadt, Şirket ile daha büyüm bir i şbirliğine gitmek

istediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde inceleneceğini belirtti. 

  
TEBNK, Banka, Fortis Faktoring A.Ş  ile TEB Faktoring'in, TEB Faktoring alt ında birleşmesi iş leminin devir iş lemlerinin tamamland ığını ve

BDDK izninin ard ından birleşmenin tamamlanacağını açıklam ıştır. 
  
TAVHL, Hürriyet Gazetesinin haberine göre Şirket'in gümrüksüz satış mağazası iş letmeciliğindeki ortağı Alman Gebr. Heinemann ’ın Yönetim
Kurulu Eşbaşkanı   Claus Heinemann, İstanbul ’da yap ılacak üçüncü havaliman ının pek çok yat ırımc ının ilgisini çekti ğini belirterek,

kendilerinin de bu havaliman ının gümrüksüz satış mağazalarını iş letmek istediğini ifade etti. 

 

ZOREN, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı  Ahmet Nazif Zorlu, İsrail ’in özrü sonras ı  2 mlr dolarl ık boru hatt ı   projesinin masaya
gelebileceğini belirtirken, iş in en az 5 yıla yayılacağını belirtti. Ayrıca Zorlu, projeyle birlikte yıllık 8-10 mlr m3 gaz ın, Türkiye üzerinden Avrupa'ya
taşınmas ını beklediklerini ifade etti.  

  
TTRAK, Şirket, 2. üretim merkezi olacak olan Adapazarı fabrikas ının temelini 28 Mart'ta atacak. 

 

SAHOL[CARFA], Hürriyet gazetesinin haberine göre Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, Şirket'in son 5 y ıllık
performans ından mutlu olmad ıklarını ve bu duruma çözüm bulunmadığı takdirde hukuki yollara başvurulacağını ifade etmiştir. 

  
DEVA, Şirket, 100 mn TL'ye kadar nitelikli yatırımc ılara tahvil ihraç etmeye karar vermiştir. 

 

DGGYO, Şirket; Doğuş Gay. Yat. ve İş l. A.Ş aktifinde kayıtlı olan Gebze Center AVM'yi kısmi bölünme suretiyle devralma çalışmalar ına baş lama

kararı alm ıştır. 
 

HLGYO, Şirket, Eskişehir-Odunpazarı'nda belediyeye ait olan 326.81 m2 alana sahip araziyi 655.000 TL'ye satın alm ıştır. 
 

MEMSA, Şirket 162 mn TL ç ıkarılm ış sermayesini eşanlı olarak 137 mn TL (%84,6 oran ında) azalt ıp, nakden 50 mn TL (%200 bedelli)
artırarak 75 mn TL'ye artırma karar ı alm ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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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." 

GÜZEL HABERLERLE BAŞLIYORUZ 

Yurtiçinde çözüm sürecindeki ilerleme,  İsrail'in özür dilemesi haberlerine ilaveten
yurtdışında G. Kıbrıs sorununun çözümü haberleri haftaya olumlu baş lang ıça yol açacak.
    İMKB 100 endeksi geçtiğimiz haftay ı  % 0.8 düşüş le 82.452 seviyesinden kapatt ı.
Bankalarda haftal ık kayıp % 1.8 olurken, sanayi hisseleri % 0.5 kaybettirdi. Cuma günü
kapan ışa doğru gelen İsrail'in özür dilemesi haberi bir miktar al ımlar ı   artırdı. ( Mavi
Marmara olay ı   ilk etapta negatif alg ılansa da sonras ında IMKB % 60 yükselmeyi
başarm ıştır. Bu yüzden ş imdiki etkisinin de s ınırlı kalmas ını bekleyebiliriz.) 

   Avrupa borsaları ise haftay ı % 1-2 aras ında kay ıplarla kapatt ı. Parite ise 1.29 seviyesi

üzerinde tutunmayı başardı. Haftasonu yap ılan toplant ılarda K ıbrıs'ın öncekinden farkl ı
şekilde de olsa yeterli miktarda mevduat kesintisine raz ı   olmas ı  AB ile anlaşmayı
beraberinde getirdi. Haberle beraber piyasalar ın 10 günlük kabusu bitmi ş   oldu. Bu

sabah Euro/dolar paritesi 1.30 üzerinde işlemler görürken, Asya borsaları % 1 civarında
artıda. Avrupa borsalarının da güne % 1 yükseliş le baş lamas ı bekleniyor.  

   Bu hafta yurtiçinde makro gündem yoğun. Bu nedenle endekste bu hafta veri bazl ı
hareketler görebiliriz. Yarın Merkez Bankas ı’nın faiz karar ı ve Cuma günü dış ticaret açığı
takip edilecek.  Merkez’in faizleri ve koridoru değiştirmesi beklenmiyor ama zorunlu
karşı lıklarda değiş ime gidebilir. Yurtd ış ı   veri ak ışına bak ıldığında  ise  Fransa ve
İngiltere ’den gelecek büyüme rakamları ile ABD konut verileri öne çıkabilir.  

  - Güney Kıbrıs ve Troyka heyeti, 10 mlr euroluk acil durum kredilerinin kap ıs ını açan
kurtarma paketi üzerinde anlaştı. Yeni pakete göre 100 bin euronun alt ındaki mevduatlara

dokunulmayacak olup, 100 bin euronun üzerindeki mevduatlardan kesinti miktar ı
belirtilmezken prensip karar ı olarak bu oran ın %40'ı aşmayacağı belirtiliyor. 

  - Moody's, Güney Kıbrıs'a yard ım konusunda bir anlaşmaya varılm ış olsa bile bu ülke
için temerrüt ve Euro Bölgesi'nden ayr ılma riskinin uzun bir süre devam edeceğini

savundu. 

   - Fitch Ratings, bütçede açıklanan 'aşırı  borçlanma' sebebiyle  İngiltere ekonomisini

'negatif izleme'ye ald ığını   i fade ederken, İngiltere'nin kredi notunu Nisan ay ında

düşürebileceği uyarıs ında bulundu. 

    - Fitch Ratings Türkiye Direktörü Gülcan Üstay, daha önce belirttikleri "BBB -

seviyesinden bir üst seviyeye ç ıkarttığım ız ülkeler in  i lk 3 y ıl içerisinde, yüzde 10
olas ılığında bir üst seviyeye ç ıktığı" açıklamas ının yanl ış algıland ığını ve bunun Türkiye
için 3 y ıl bekleneceği ve daha öncesinde de ğerlendirme yap ılmayacağı  anlam ına

gelmediğini söyledi.  
  - Kapasite kullan ım oran ı aylık bazda 0,7 yüzde puan art ış kaydederek Mart ay ında %

72,7 olarak gerçekleşti. 

   - Wall Street Journal gazetesinin haberine göre  İspanya, kamulaştırılan 5 bankan ın
varlıklarını   idaresine yard ımc ı   olmak amac ıyla yeni dan ışmanlar i şe a lacak ve

kamulaştırılm ı ş   bankalar ın hissedar ve tahvil sahiplerine zarar yazd ıracak. Madrid

hükümeti, yatırımc ıların yazmak zorunda kalacağı zararların ciddi boyutta olabileceğini

ifade ediyor. 

   - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan' ın, bir soru önergesine haz ırladığı yanıtta; 2012

yılında BDDK verilerine göre 194.038 ki ş inin kulland ığı 7.886.360.000 TL tutar ındaki
konut kredisi ve 5.214.919 kiş inin kulland ığı 21.820.823.000 TL tutar ında ihtiyaç kredisi
takibe düştü. 
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Dünya Borsalar ı 24.03.2013 % 
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NASDAQ 3,245 0.70 

DAX 7,911 -0.27 

FTSE-100 6,393 0.07 

NIKKEI 225 12,339 -2.35 

S&P 500 1,557 0.72 
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GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 İspanya ÜFE Şub. 1,1% 

12:00 İtalya Tahvil ihraçlar ı 
12:30 Almanya Hazine bonosu ihrac ı 
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Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.23-2.24 2.16 2.30 
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NASDAQ 3,245 0.70 

DAX 7,911 -0.27 

FTSE-100 6,393 0.07 

NIKKEI 225 12,339 -2.35 

S&P 500 1,557 0.72 

Bovespa  55,243 -0.60 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 İspanya ÜFE Şub. 1,1% 

12:00 İtalya Tahvil ihraçlar ı 
12:30 Almanya Hazine bonosu ihrac ı 
14:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Şub. (Önc. -0,32) 

16:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. Mar. (Bek.3,5

Önc.2,2)  

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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