
YKSGR, Hürriyet Gazetesi ’nde yer alan habere göre, Allianz Yap Kredi Sigorta ’y ve Yap  Kredi Emeklilik’in çoğunluk hissesini 950 milyon euroya (1,2 milyar dolar)

almak konusunda anlaşt. 
YKBNK, Banka iştiraki Yapı Kredi Yatırım'ın, Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort.'ında sahip olduğu hisselerin Göker Yapı ve 3. şahısa sat ılmas ına ilişkin

olarak, 3. şahısa yapılan sat ış şartlarının aynen Göker İnşaat için de geçerli olduğuna ilişkin ek protokol imzalanm ıştır. 
 

KRDMD, Şirket 2013 yılı Nisan-Haziran döneminde toplam 471.500 ton ürün sat ışı programlam ıştır. 
  
EKGYO, Şirket Kocaeli Körfezkent Emlak Konutlar ı projesinin Sosyal Donat ı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşini yüklenici firmalara
teslim etmiştir. Ayrıca Şirket, İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kıs ım 6. Bölge Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi  ihalesinin Pazarlık - Açık
Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 28.03.2013 Perşembe günü yapılacağını açıklam ıştır. 
  
ASYAB, Banka, Türkiye dışında yerleş ik yatırımc ılara sat ılmak üzere SUKUK formatında sermaye benzeri kredinin 250 mn dolar tutar ında ve

10 yıl vadeli ihraç edilmesine karar verilmiştir. 

  
AKGRT, Şirket 2012 yılı ilk iki aylık döneminde toplam 297.3 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. 

  
BAGFS, Şirket TEOTRADE, KEYTRADE ve TRANSAMMONİA firmalar ından Yunanistan, İspanya ve Romanya'ya ihraç edilmek üzere toplam
tutarı 5.973.250 dolar olan 1.500 ton NP Kompoze gübre ve 10.250 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi sipariş leri alm ıştır. 
  
KARKM, Şirket, yeniden yapılanma çalışmalar ının ardından Çelik Holding A.Ş. adını almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ’na (SPK) başvuru

yapma karar ı alm ış ve kayıtlı sermaye tavan ını da 200 milyon liraya çıkarmak üzere çalışmalara baş lam ıştır.  
  
NTHOL, Şirket Finans Bölümü Başkanı Orlando Calumeno ABD'li ortaklar ıyla Milli Piyango'nun özelleştirme ihalesine kat ılacaklar ını ve

agresif olacaklar ını söyledi.  
  
LKMNH, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 art ışla 899.425 TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 768.565 TL
net kâr). Böylece Şirket 2012 yılsonunda, bir önceki yıla göre %366 artışla 5.17 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 1.11 mn TL net kâr)  
  
  
SERVE, Şirket çıkarılm ış 7.462.587 TL'lik sermayesini, yönetim kurulu başkanına tahsisli olarak 1.1 mn TL art ırma karar ı alm ıştır. 
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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." 

ZORDA OLSA OLUMLU BAŞLANGIÇ 

Güne 83.000 üzerinde baş layan IMKB, yurtdışında baş layan sat ış lar nedeniyle 2. seans

gerilese de günü art ıda kapatt ı.  82.000 destek olarak gücünü korumakta! Bugün
TCMB'den sürpriz beklenmiyor. 
    IMKB 100 endeksi, dünü % 0.38 art ış la 82.765 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.372, en yüksek 83.197 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 313 puan

üzerine ç ıktı.  Gösterge bileşik  fa iz  ise dün de yüksel i şin i  sürdürdü ve % 6.31
seviyesinden kapand ı. 
      Euro bölgesi maliye bakanlar ı   grubu (Eurogroup) başkanı    Dijsselbloem, Güney
Kıbrıs ’a mali yard ım için var ılan uzlaşının euro bölgesindeki bankac ılık sorunlar ı   ile
başetmekte yeni bir şablon olduğunu ifade ederek, başka ülkelerin de bankac ılık
sektörlerini yeniden yapıland ırmalar ı gerekebileceğini söyledi.1.30 seviyesinde bulunan
euro/dolar paritesi 1.2830 ’a kadar geriledi. Dolar ın yurtdışında güçlenmesiyle içeride de
dolar/TL 1.82'nin üzerine çıktı. Bu konuda Ali Babacan' ın "G. Kıbrıs'ta Uygulanan yöntem
kendine özgü bir yöntem olduğu için di ğer ülkelerde uygulanması sak ıncalı" yorumu

dikkat çekiyor. Bu arada sıradaki Euro ülkesinin Slovenya olmas ı bekleniyor. Zira Ekim

ayında dara düştüğünü ilan eden ülkede geçen ay meclis, başbakan ı devirmişti.  

   Bugünün ana gündemi, TCMB'nin toplantıs ı! TCMB’nin faizlerde bir değiş ikliğe gitmesi

beklenmezken, TL zorunlu karşı lıklarda bir kademe art ı ş   bekleniyor. Verilerde ise

14:30'da ABD Dayanıklı Tüketim Malları Sipariş leri, 15:00'de ABD S&P-Case Shiller Konut

Endeksi, 16:00'da ABD Tüketici Güveni Endeksi öne çıkmakta. 

   - Euro Bölgesi Maliye Bakanları lideri ve Hollanda Maliye Bakan ı Jeroen Dijsselbloem,

Güney Kıbrıs için Pazartesi günü var ılan anlaşman ın benzer problemle karşı laşan Euro

Bölgesi ülkelerine "emsal" olacağını   ve başka baz ı   ülkelerin bankacılık sektörlerini
yeniden gözden geçirmek durumunda kalabileceğini belirtti.   
  - Güney Kıbrıs Maliye Bakan ı Michael Sarris, Troyka ile yap ılan anlaşman ın ard ından

Ruslar ın hayalk ırıklığına u ğradığını   ve paralar ını   başka bir yere götürebileceklerini
söyledi.  
  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Güney Kıbrıs bankalar ının asl ında hiç almaması
gereken mevduatlar ı alıp, bunlara piyasadan daha yüksek faiz ödediğini ve borcu borçla
kapatmak anlam ına gelen  "ponzi oyun" içine girdi ğini belirten Babacan, "AB, bunlar ı
görmeyecek kadar saf değil. Kıbrıs'a uygulanan metot belki K ıbrıs için gerekiyordu. Ama
prensipte Güney Kıbrıs'ta krizin çözümü için seçilen metot, bizim tasvip ettiğimiz bir metot

değil." dedi.  
   - ESM Başkanı Klaus Regling, Nisan ay ında iş lemlerin tamamlanmas ının ard ından

Güney Kıbrıs'ın ilk dilimi May ıs başında alacağını söyledi.  
  - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K ıbrıs Rum Kesimi'nin 2011'de ald ığı 2,5 milyar

Euro tutar ındaki borçlar ının yeniden yap ıland ırılmas ı  için talimat verdi. 2016'da süresi
dolacak borcun 2021'e ötelenmesi ve yüzde 4,5 olan faiz oranlar ının dü şürülmesi
gündemde.  
  - Yunanistan Maliye Bakanl ığı'ndan yap ılan açıklamada, K ıbrıs Merkez Bankas ı  ile s ıkı
işbirliği halinde bulunularak Yunanistan'da bulunan K ıbrıs Rum bankalar ına ait şubelerin

satışıyla ilgili prosedürün hemen baş latılacağı kaydedildi. 

   - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) aras ında öngörülen
Serbest Ticaret Anlaşmas ı konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı
Barack Obama'ya bir mektup gönderdiğini ve ABD'nin Türkiye ile Serbest Ticaret
Anlaşmas ı   konusundaki müzakereleri AB i le ayn ı   süreçte,  parale l  b i r   şekilde

baş latmas ını beklediklerini ifade etmiştir. 

  - Price WaterhouseCooper yay ınlad ığı bir raporda, kaya gaz ı gibi yatay sondaj ve hidrolik

kırılma yoluyla üretilen kaya petrolünün, petrol fiyatlar ını 2035'te %25-40'a kadar aşağı
çekebileceği öngörüsü yap ıldı.  Raporda ayr ıca kaya petrolü üretiminin küresel petrol
üretimi içinde %12'ye ulaşabileceği, bunun gerçekleşmesinin günde 14 milyon varile
denk geleceği belirtildi.   
  
BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 1 haftada %0,77 artarak

15 Mart itibar ıyla 835,9 milyar TL'ye ulaştı.  Kredi hacmi 8 Mart'ta 829,4 milyar TL

düzeyindeydi.deydi. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,765.64 0.38 

USD 1.8205 0.39 

EURO 2.3470 -0.36 

€  / $  1.2848 -1.10 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0846 0.02 

VOB-30 Kontrat ı 101.950 0.22 

Gösterge Faiz  6.25 -0.20 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DERIM 4.88 16.75 

AYCES 8.04 12.29 

MAALT 19.25 10.00 

KUYAS 98.00 8.89 

SODSN 2.70 8.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.82 -10.87 

ISBIR 140.00 -6.67 

DURDO 2.71 -4.91 

LATEK 0.99 -4.81 

KERVT 48.50 -4.53 

Dünya Borsalar ı 25.03.2013 % 

DJIA 14,448 -0.44 

NASDAQ 3,235 -0.30 

DAX 7,871 -0.51 

FTSE-100 6,378 -0.22 

NIKKEI 225 12,546 1.69 

S&P 500 1,552 -0.33 

Bovespa  54,873 -0.67 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Şub. (Önc.12,5%)  
12:00 İtalya Hazine bonosu ihrac ı 
14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar ı Mar. (Bek.5.5% Önc.5.5%)  
14:30 ABD Dayan ıkl ı Tük.Mal Siparişleri Şub. (Bek.3.9% Önc. -
4.9%) 

15:00 ABD S&P/CaseShi l ler  Ev Fiyat lar ı   Endeksi Oca.

(Önc.145,95)  
16:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi Mar. (Bek.6 Önc.6)  
16:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Mar. (Bek.68.0 Önc.69,6)  
16:00 ABD Yeni Konut Sat ışları Şub. (Bek. -3.0% Önc.15,6%)  
18:00 AB Eurogroup Ba şkan ı   Dijsselbloem K ıbrıs konusunu

görüşecek  

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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  - Güney Kıbrıs Maliye Bakan ı Michael Sarris, Troyka ile yap ılan anlaşman ın ard ından

Ruslar ın hayalk ırıklığına u ğradığını   ve paralar ını   başka bir yere götürebileceklerini
söyledi.  
  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, Güney Kıbrıs bankalar ının asl ında hiç almaması
gereken mevduatlar ı alıp, bunlara piyasadan daha yüksek faiz ödediğini ve borcu borçla
kapatmak anlam ına gelen  "ponzi oyun" içine girdi ğini belirten Babacan, "AB, bunlar ı
görmeyecek kadar saf değil. Kıbrıs'a uygulanan metot belki K ıbrıs için gerekiyordu. Ama
prensipte Güney Kıbrıs'ta krizin çözümü için seçilen metot, bizim tasvip ettiğimiz bir metot
değil." dedi.  
   - ESM Başkanı Klaus Regling, Nisan ay ında iş lemlerin tamamlanmas ının ard ından

Güney Kıbrıs'ın ilk dilimi May ıs başında alacağını söyledi.  
  - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K ıbrıs Rum Kesimi'nin 2011'de ald ığı 2,5 milyar
Euro tutar ındaki borçlar ının yeniden yap ıland ırılmas ı  için talimat verdi. 2016'da süresi
dolacak borcun 2021'e ötelenmesi ve yüzde 4,5 olan faiz oranlar ının dü şürülmesi
gündemde.  
  - Yunanistan Maliye Bakanl ığı'ndan yap ılan açıklamada, K ıbrıs Merkez Bankas ı  ile s ıkı
işbirliği halinde bulunularak Yunanistan'da bulunan K ıbrıs Rum bankalar ına ait şubelerin

satışıyla ilgili prosedürün hemen baş latılacağı kaydedildi. 

   - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) aras ında öngörülen
Serbest Ticaret Anlaşmas ı konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı
Barack Obama'ya bir mektup gönderdiğini ve ABD'nin Türkiye ile Serbest Ticaret
Anlaşmas ı   konusundaki müzakereleri AB i le ayn ı   süreçte,  parale l  b i r   şekilde

baş latmas ını beklediklerini ifade etmiştir. 

  - Price WaterhouseCooper yay ınlad ığı bir raporda, kaya gaz ı gibi yatay sondaj ve hidrolik

kırılma yoluyla üretilen kaya petrolünün, petrol fiyatlar ını 2035'te %25-40'a kadar aşağı
çekebileceği öngörüsü yap ıldı.  Raporda ayr ıca kaya petrolü üretiminin küresel petrol
üretimi içinde %12'ye ulaşabileceği, bunun gerçekleşmesinin günde 14 milyon varile
denk geleceği belirtildi.   
  
BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 1 haftada %0,77 artarak

15 Mart itibar ıyla 835,9 milyar TL'ye ulaştı.  Kredi hacmi 8 Mart'ta 829,4 milyar TL

düzeyindeydi.deydi. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,765.64 0.38 

USD 1.8205 0.39 

EURO 2.3470 -0.36 

€  / $  1.2848 -1.10 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0846 0.02 

VOB-30 Kontrat ı 101.950 0.22 

Gösterge Faiz  6.25 -0.20 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DERIM 4.88 16.75 

AYCES 8.04 12.29 

MAALT 19.25 10.00 

KUYAS 98.00 8.89 

SODSN 2.70 8.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.82 -10.87 

ISBIR 140.00 -6.67 

DURDO 2.71 -4.91 

LATEK 0.99 -4.81 

KERVT 48.50 -4.53 

Dünya Borsalar ı 25.03.2013 % 

DJIA 14,448 -0.44 

NASDAQ 3,235 -0.30 

DAX 7,871 -0.51 

FTSE-100 6,378 -0.22 

NIKKEI 225 12,546 1.69 

S&P 500 1,552 -0.33 

Bovespa  54,873 -0.67 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Şub. (Önc.12,5%)  
12:00 İtalya Hazine bonosu ihrac ı 
14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar ı Mar. (Bek.5.5% Önc.5.5%)  
14:30 ABD Dayan ıkl ı Tük.Mal Siparişleri Şub. (Bek.3.9% Önc. -
4.9%) 

15:00 ABD S&P/CaseShi l ler  Ev Fiyat lar ı   Endeksi Oca.

(Önc.145,95)  
16:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi Mar. (Bek.6 Önc.6)  
16:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Mar. (Bek.68.0 Önc.69,6)  
16:00 ABD Yeni Konut Sat ışları Şub. (Bek. -3.0% Önc.15,6%)  
18:00 AB Eurogroup Ba şkan ı   Dijsselbloem K ıbrıs konusunu

görüşecek  

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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