
TCELL, Şirket hakim ortağı Çukurova Holding'e, Şirket ortağı Telia Sonera tarafından aç ılan dava sonucu Virjin Adalar ı Mahkemesinin

getirmiş olduğu, Turkcell ’de bulunan dolayl ı hisseleri ile ilgili olarak getirdiği hak, hisse vs. menfaatlarin elden ç ıkarılmas ı veya rehin tesis

edilmesine ilişkin kıs ıtlamalar ın, temyiz başvurusu sonucu kald ırıldığı açıklanm ıştır. 
 

EKGYO, Habertürk gazetesinin haberine göre, Şirket'in devam eden en büyük gelir paylaşım projesi olan Maslak 1453 İstanbul 1. İdare

Mahkemesi tarafından durduruldu. Şirket 1STANBUL Projesi kapsam ında 1188 adet konut için revizyon sonrası 1206 adete çıkan bağıms ız
bölüme ait Tadilat yapı ruhsatlar ını alm ıştır. Şirket ayrıca İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kıs ım 6. Bölge Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı
İş i ihalesinin 2. Oturumunu yapm ış olup en yüksek teklif Tahincioğlu Gay.~Kozken İnş. İş Ortaklığı tarafından verilmiştir. Şirket, Spradon Vadi

projesinde sat ışı gerçekleşmemiş 601 adet bağıms ız bölümü 125.141.500 TL'ye yüklenici firma olan Kuzu Toplu Konut  İnş.'a, Avrupa

Konutlar ı Atakent 3 projesinde 136 bağıms ız bölümü 65.410.630 TL'ye Artaş İnşaat'a satm ıştır. 
 

TUPRS, Şirket'te yürütülen vergi incelemeleri sonucunda 2009 hesap dönemi için 10,5 mn TL vergi aslı ve 2009-2010 hesap dönemleri için
93 mn TL vergi ziya ı cezası  olmak üzere toplam 103,5 mn TL talep edilmiştir. Şirket uzlaşma dahil tüm yasal haklar ını kullanacağını
açıklam ıştır. 
  
THYAO, Gümrük Kanunu ile Baz ı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değiş iklik Yapan Kanun Tasar ıs ı, TBMM Genel

Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı. Buna göre Şirket, yurtdışından yaptığı uçak alımlar ında gümrük vergisinden muaf olacak.  
 

ASYAB, Banka'n ın 10 yıl vadeli Sukuk format ında ald ığı 250 mn dolar tutar ındaki sermaye benzeri kredi, Şirket'e ödenmiştir. 

 

AKFEN, Şirket bağlı ortaklığı Akfenhes Yat ırımlar ı ve Enerji Üretim A.Ş. ile ayn ı ortaklık yap ıs ına sahip olan 3 adet HES şirketi kül halinde
Akfenhes'e katılm ıştır. Böylece Şirket'in Karasular A.Ş hariç tüm HES projeleri Akfenhes'te toplanmıştır. 
  
CLEBI, Şirket'te Çelebioğlu ailesinin paylar ının Zeus Aviation'a satışı tamamlanm ış ve hisse devri gerçekleşmiştir. 

 
SISE[TRKCM], Şirket, grup ş irketlerinin yeniden yapıland ırılmas ı kapsam ında, portföyünde bulunan Paşabahçe Mağazaları A.Ş'nin %69'unu,

Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş'ne 39.538.863 TL bedelle satmaya karar vermiştir. Aynı yapıland ırma kapsam ında Şirket, Cam Elyaf San. A.Ş'nin
%12,6's ını Trakya Cam'dan 25.098.450 TL bedelle, %16,9'unu Paşabahçe Cam'dan 33.670.035 TL bedelle (Toplam %29.5'ini 58.768.485
TL bedelle) sat ın almaya karar vermiştir. 

 
TRGYO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 azalışla 211.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 225.2 mn
TL). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %90 art ışla 336.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 177.3 mn TL). Ayrıca Şirket, Ali Sami

Yen Stad ı'nın bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirilen proje ile ilgili olarak TOK İ'ye yapılan erken ödeme sonucu projede oluşan ofis ve

rezidans niteliğindeki bağıms ız bölümlerin satışına esas olmak üzere talep toplanılmas ına baş lam ıştır. 
 
YAZIC, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 azal ışla 6.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 6.9 mn TL).
Böylece Şirket 2012 y ılında bir önceki yıla göre %547 art ışla 907.6 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011: 140.3 mn TL). Ayr ıca Şirket 2012 y ılı
kârının 40 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,2125 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

KAPLM, Şirket Anadolubank'tan kullanacağı kredi için, Anadolubank'a daha önce tesis edilmiş İzmir-Kemalpaşa'daki bina üzerinde bulunan
ipoteğin 7.5 mn TL'den 17 mn TL'ye çıkarılmas ına karar vermiştir. 

 
TKNSA, Sabanc ı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, teknoloji perakendeciliğinde yüzde 15 -20 büyüme öngördüklerini ve
Şirket'in 10 yıllık hedefinin dünyada ilk 3'e girmek olduğunu ifade etmiştir. 

 
SKPLC, Şirket, üretimin durması nedeniyle üretimin durduğu birimlerden 745 kiş inin geri al ım taahhüdü ile işten çıkarıldığını açıklam ıştır. 
 

IHLAS[IHMAD,KRSTL], Şirket iştiraklerinden İhlas Madencilik A.Ş'nin sahip olduğu 3684 m2 alanl ı 17 adet bağıms ız bölümün 8.993.000 TL
ve Kristal Kola'dan 4665 m2 alanl ı 18 bağıms ız bölümün 11.65 mn TL bedelle sat ın alınm ıştır. 
 
BLCYT, Şirket 2012 yılı ne kârının 1.839.296 TL'lik (Hisse Başı Net: 0,035 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

ESEMS, Şirket, Slazenger markal ı ürünlerin patent hakkına sahip olan International Brand Management Ltd. firmas ı ile lisans sözleşmesinin
10 yıl daha uzatılmas ı konusunda görüşmeleri tamamlam ış ve sözleşmeyi imzalam ıştır. 
 

ALYAG, Şirket İşbankas ına olan 198.000 dolar tutarındaki döviz kredisini vadesinden önce ödeyerek kapatt ığını açıklam ıştır. 
 
DENGE, Şirket Bosna-Hersek federasyonunda yerleş ik BOR Banka d.d SArajevo'da bulunan %2 hissesini oy haklar ının %10 ve üzerine
çıkabilmesi için gerekli olan ön izin başvurusunun olumlu karşı land ığı Bosna Hersek Federasyonu Bankac ılık Ajansı'nca açıklanm 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." 

REKOR YOLCULUĞU SÜRÜYOR 
IMKB, TCMB'nin desteğinin ard ından S&P'nin not art ırım ı   ile 84.000 üzerinde rekor
yolculuğunu dün sürdürdü. Bugün yurtdışı tatil olduğu için biz bizeyiz. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.26 art ış la 85.254 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84.315, en yüksek 85.477 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.058 puan

üzerine ç ıktı.  Bankalar Endeksi % 1.8 artt ı.  Satışı  gündeme gelen TEKST % 23
yükselirken büyük bankalardan ISCTR % 2.4, GARAN ve AKBNK % 1.7 yükseldi.
Neredeyse tüm teknik analistlerin ittifak ıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700 olmaya
devam etmektedir. 

      İtalya'da Bersani hükümeti kuramad ı.  Berlusconi'nin neden anlaşmad ığı merak
konusu! İtalya'daki belirsizliğe rağmen G. Kıbrıs'ta bankalar açıldı ve panik yaşanmad ı. Bu

nedenle euro/dolar biraz toparland ı.  Borsalarda ise Almanya % 0.1, Fransa % 0.5

yükseldi.  ABD'de ise borsalar tarihi rekorlar ına yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda

tarihi zirvesini yenileyen Dow jones Endeksinin ard ından dün de Standard&Poor's 500
Endeksi % 0.4 yükselerek 1.569 ile tarihi rekor kapanışını gerçekleştirdi. Böylece ABD
borsalar ının son 3 aydaki getirisi % 10-11 oldu ve piyasa değeri 22 trilyon dolara ulaştı. 
   Bugün yurtdışında ABD, Almanya gibi önemli piyasalar paskalya tatili nedeniyle kapal ı
olacak. 10:00'da Türkiye, şubat ay ı   dış  ticaret dengesi ile 14:00'de TCMB son PPK
toplantıs ının tutanaklar ı   önemli! Ayrıca bugün ISCTR, THY, SAHOL, EREGL dahil 38
ş irketin genel kurul toplant ıs ı var. 

  - Standard & Poor ’s Türkiye analisti Eileen X. Zhang, Türkiye’nin not art ışında siyasi

faktörlerin değil iç ve dış göstergelerin etkisi olduğunu söyledi. Zhang,  “Yeni kredi notu

artışında en önemli konu cari aç ık. İyileşme olsa da, Türkiye’ye fon giriş i azalıyor. En kilit

sebep bu olacak; cari açık ve d ış hesaplardaki iyileşme” dedi. Zhang ayr ıca bir sonraki

değerlendirmenin bu y ılın sonuna doğru yapılabileceğini belirtti. 

  - İtalya'da merkez sol lider Pier Luigi Bersani, seçimlerin ardından baş lattığı koalisyon

görüşmelerinin başarıs ız olduğunu aç ıkladı.  Cumhurbaşkanı   Giorgio Napolitano ile

görüşmesinin ard ından açıklama yapan Bersani, "Cumhurbaşkanı bundan sonraki ad ım ı
kendisi değerlendirecek." dedi. Hükümetin kurulamamas ı  halinde İtalya'nın yeniden

seçimlere gitmesi gündeme gelecek.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikas ını gevşetmek için
yabancı para cinsinden tahvil sat ın alma niyeti olmad ığını, yabancı para cinsinden tahvil

alım ının döviz piyasas ına müdahale olarak görülebileceğini söyledi. Ayr ıca Kuroda,

tüketici fiyatlarının hala %2 enflasyon hedefinden çok uzak olduğu ortamda, BOJ'un

agresif parasal gevşeme stratejisinden çıkışı müzakere etmek için çok erken olduğunu

söyledi.  
    - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, "Borsa İstanbul"un ilk gongunun 5 Nisan'da

çalınacağını, Borsa İstanbul'un Ankara ve İzmir'de şubesini açacaklar ını ifade etmiştir. 

  - Güney Kıbrıs D ış iş leri Bakan ı Ioannis Kasoulides bankac ılıkta uygulanmaya baş lanan

sermaye kontrollerinin 1 ay kadar yürürlükte kalabileceğini ve beklenenden daha uzun 

sürebileceğini ifade etti. 

  - TCMB verilerine göre yurt dışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku,
18-22 Mart tarihleri aras ında yapt ıkları   96,7 mn dolarl ık net sat ış  ve hisse senedi

fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 73,2 mlr dolara geriledi. Yabancı takas Oran ı ise 22 Mart

2013 itibariyle yılbaşından bu yana 0,02 puan azalışla %65,69 olarak gerçekleşti. 

  - ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.4 büyüyerek, 1Ç11'den bu yana en düşük seviyede
büyüdü. 4. çeyrekte yaşanan bu yavaş lama 1972 y ılından bu yana askeri harcamalarda

en büyük düşüşten ve envanter derlemesinde yaşanan düşüşten kaynakland ı. 2012

yılının tamam ına bakıldığında ABD ekonomisi %2.2 büyümüş oldu. 

  - Japonya'da imalat sektörü PMI Endeksi, Mart ayında  10 aydır ilk kez art ış göstererek
mevsimsel etkilerden ar ındırılm ış verilerle 50.4 puana yükseldi.  
    - Sabanc ı  Holding Perakende Grup Başkanı   Haluk Dinçer, "Avivasa'da halka arz

planlar ım ız var. Avivasa'nın halka arzını 2014 yılının 2. yarıs ında yapmayı planl ıyoruz" dedi.
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 85,253.95 1.26 

USD 1.8105 -0.49 

EURO 2.3245 0.00 

€  / $  1.2815 0.29 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0672 -0.22 

VOB-30 Kontrat ı 104.700 1.28 

Gösterge Faiz  6.36 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TEKST 1.34 22.94 

GSDHO 1.07 21.59 

GSDDE 0.96 17.07 

UCAK 2.17 12.44 

BAYRD 6.44 10.65 

Düşenler  Kapan ış  % 

KUYAS 97.50 -16.67 

YKGYO 1.33 -8.28 

HALKS 1.66 -7.78 

SKPLC 0.84 -6.67 

LTHOL 1.51 -5.63 

Dünya Borsalar ı 28.03.2013 % 

DJIA 14,579 0.36 

NASDAQ 3,268 0.34 

DAX 7,795 0.08 

FTSE-100 6,412 0.38 

NIKKEI 225 12,336 -1.26 

S&P 500 1,569 0.41 

Bovespa  56,352 0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa ÜFE Şub. (Bek.0.1% Önc.0.5%)  
09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Şub. (Bek.0.3% Önc. -0.8%) 

10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Şub. (Bek. -8.80Mlr$ Önc. -
7.29Mlr$) 

14:30 ABD Kişisel Gelirler Şub. (Bek.0.8% Önc. -3.6%) 

14:30 ABD Kişisel Harcamalar Şub. (Bek.0.6% Önc.0.2%)  
14:30 ABD Çekirdek ki şi se l   Tük .  Ha rc .   Şub. (Bek.0.1%

Önc.0.1%)  
15:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Mar. (Bek.73.0
Önc.71.8)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASELS AL 10.45-10.50 10.30 10.80 

PETKM AL 3.11-3.12 3.00 3.21 

YKBNK AL 5.58-5.60 5.50 5.76 
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TL bedelle) sat ın almaya karar vermiştir. 

 

TRGYO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 azalışla 211.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 225.2 mn
TL). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %90 art ışla 336.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 177.3 mn TL). Ayrıca Şirket, Ali Sami

Yen Stad ı'nın bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirilen proje ile ilgili olarak TOK İ'ye yapılan erken ödeme sonucu projede oluşan ofis ve

rezidans niteliğindeki bağıms ız bölümlerin satışına esas olmak üzere talep toplanılmas ına baş lam ıştır. 
 

YAZIC, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 azal ışla 6.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 6.9 mn TL).
Böylece Şirket 2012 y ılında bir önceki yıla göre %547 art ışla 907.6 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2011: 140.3 mn TL). Ayr ıca Şirket 2012 y ılı
kârının 40 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,2125 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

KAPLM, Şirket Anadolubank'tan kullanacağı kredi için, Anadolubank'a daha önce tesis edilmiş İzmir-Kemalpaşa'daki bina üzerinde bulunan
ipoteğin 7.5 mn TL'den 17 mn TL'ye çıkarılmas ına karar vermiştir. 

 
TKNSA, Sabanc ı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, teknoloji perakendeciliğinde yüzde 15 -20 büyüme öngördüklerini ve
Şirket'in 10 yıllık hedefinin dünyada ilk 3'e girmek olduğunu ifade etmiştir. 

 

SKPLC, Şirket, üretimin durması nedeniyle üretimin durduğu birimlerden 745 kiş inin geri al ım taahhüdü ile işten çıkarıldığını açıklam ıştır. 
 

IHLAS[IHMAD,KRSTL], Şirket iştiraklerinden İhlas Madencilik A.Ş'nin sahip olduğu 3684 m2 alanl ı 17 adet bağıms ız bölümün 8.993.000 TL
ve Kristal Kola'dan 4665 m2 alanl ı 18 bağıms ız bölümün 11.65 mn TL bedelle sat ın alınm ıştır. 
 

BLCYT, Şirket 2012 yılı ne kârının 1.839.296 TL'lik (Hisse Başı Net: 0,035 TL) kısm ını nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

ESEMS, Şirket, Slazenger markal ı ürünlerin patent hakkına sahip olan International Brand Management Ltd. firmas ı ile lisans sözleşmesinin
10 yıl daha uzatılmas ı konusunda görüşmeleri tamamlam ış ve sözleşmeyi imzalam ıştır. 
 

ALYAG, Şirket İşbankas ına olan 198.000 dolar tutarındaki döviz kredisini vadesinden önce ödeyerek kapatt ığını açıklam ıştır. 
 

DENGE, Şirket Bosna-Hersek federasyonunda yerleş ik BOR Banka d.d SArajevo'da bulunan %2 hissesini oy haklar ının %10 ve üzerine
çıkabilmesi için gerekli olan ön izin başvurusunun olumlu karşı land ığı Bosna Hersek Federasyonu Bankac ılık Ajansı'nca açıklanm 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." 

REKOR YOLCULUĞU SÜRÜYOR 
IMKB, TCMB'nin desteğinin ard ından S&P'nin not art ırım ı   ile 84.000 üzerinde rekor
yolculuğunu dün sürdürdü. Bugün yurtdışı tatil olduğu için biz bizeyiz. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 1.26 art ış la 85.254 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84.315, en yüksek 85.477 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.058 puan

üzerine ç ıktı.  Bankalar Endeksi % 1.8 artt ı.  Satışı  gündeme gelen TEKST % 23
yükselirken büyük bankalardan ISCTR % 2.4, GARAN ve AKBNK % 1.7 yükseldi.
Neredeyse tüm teknik analistlerin ittifak ıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700 olmaya
devam etmektedir. 

      İtalya'da Bersani hükümeti kuramad ı.  Berlusconi'nin neden anlaşmad ığı merak
konusu! İtalya'daki belirsizliğe rağmen G. Kıbrıs'ta bankalar açıldı ve panik yaşanmad ı. Bu

nedenle euro/dolar biraz toparland ı.  Borsalarda ise Almanya % 0.1, Fransa % 0.5

yükseldi.  ABD'de ise borsalar tarihi rekorlar ına yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda

tarihi zirvesini yenileyen Dow jones Endeksinin ard ından dün de Standard&Poor's 500
Endeksi % 0.4 yükselerek 1.569 ile tarihi rekor kapanışını gerçekleştirdi. Böylece ABD
borsalar ının son 3 aydaki getirisi % 10-11 oldu ve piyasa değeri 22 trilyon dolara ulaştı. 
   Bugün yurtdışında ABD, Almanya gibi önemli piyasalar paskalya tatili nedeniyle kapal ı
olacak. 10:00'da Türkiye, şubat ay ı   dış  ticaret dengesi ile 14:00'de TCMB son PPK
toplantıs ının tutanaklar ı   önemli! Ayrıca bugün ISCTR, THY, SAHOL, EREGL dahil 38
ş irketin genel kurul toplant ıs ı var. 

  - Standard & Poor ’s Türkiye analisti Eileen X. Zhang, Türkiye’nin not art ışında siyasi

faktörlerin değil iç ve dış göstergelerin etkisi olduğunu söyledi. Zhang,  “Yeni kredi notu

artışında en önemli konu cari aç ık. İyileşme olsa da, Türkiye’ye fon giriş i azalıyor. En kilit

sebep bu olacak; cari açık ve d ış hesaplardaki iyileşme” dedi. Zhang ayr ıca bir sonraki

değerlendirmenin bu y ılın sonuna doğru yapılabileceğini belirtti. 

  - İtalya'da merkez sol lider Pier Luigi Bersani, seçimlerin ardından baş lattığı koalisyon

görüşmelerinin başarıs ız olduğunu aç ıkladı.  Cumhurbaşkanı   Giorgio Napolitano ile

görüşmesinin ard ından açıklama yapan Bersani, "Cumhurbaşkanı bundan sonraki ad ım ı
kendisi değerlendirecek." dedi. Hükümetin kurulamamas ı  halinde İtalya'nın yeniden

seçimlere gitmesi gündeme gelecek.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikas ını gevşetmek için
yabancı para cinsinden tahvil sat ın alma niyeti olmad ığını, yabancı para cinsinden tahvil

alım ının döviz piyasas ına müdahale olarak görülebileceğini söyledi. Ayr ıca Kuroda,

tüketici fiyatlarının hala %2 enflasyon hedefinden çok uzak olduğu ortamda, BOJ'un
agresif parasal gevşeme stratejisinden çıkışı müzakere etmek için çok erken olduğunu

söyledi.  
    - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, "Borsa İstanbul"un ilk gongunun 5 Nisan'da

çalınacağını, Borsa İstanbul'un Ankara ve İzmir'de şubesini açacaklar ını ifade etmiştir. 

  - Güney Kıbrıs D ış iş leri Bakan ı Ioannis Kasoulides bankac ılıkta uygulanmaya baş lanan

sermaye kontrollerinin 1 ay kadar yürürlükte kalabileceğini ve beklenenden daha uzun 

sürebileceğini ifade etti. 

  - TCMB verilerine göre yurt dışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku,
18-22 Mart tarihleri aras ında yapt ıkları   96,7 mn dolarl ık net sat ış  ve hisse senedi

fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 73,2 mlr dolara geriledi. Yabancı takas Oran ı ise 22 Mart

2013 itibariyle yılbaşından bu yana 0,02 puan azalışla %65,69 olarak gerçekleşti. 

  - ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.4 büyüyerek, 1Ç11'den bu yana en düşük seviyede
büyüdü. 4. çeyrekte yaşanan bu yavaş lama 1972 y ılından bu yana askeri harcamalarda

en büyük düşüşten ve envanter derlemesinde yaşanan düşüşten kaynakland ı. 2012

yılının tamam ına bakıldığında ABD ekonomisi %2.2 büyümüş oldu. 

  - Japonya'da imalat sektörü PMI Endeksi, Mart ayında  10 aydır ilk kez art ış göstererek
mevsimsel etkilerden ar ındırılm ış verilerle 50.4 puana yükseldi.  
    - Sabanc ı  Holding Perakende Grup Başkanı   Haluk Dinçer, "Avivasa'da halka arz

planlar ım ız var. Avivasa'nın halka arzını 2014 yılının 2. yarıs ında yapmayı planl ıyoruz" dedi.
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 85,253.95 1.26 

USD 1.8105 -0.49 

EURO 2.3245 0.00 

€  / $  1.2815 0.29 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0672 -0.22 

VOB-30 Kontrat ı 104.700 1.28 

Gösterge Faiz  6.36 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TEKST 1.34 22.94 

GSDHO 1.07 21.59 

GSDDE 0.96 17.07 

UCAK 2.17 12.44 

BAYRD 6.44 10.65 

Düşenler  Kapan ış  % 

KUYAS 97.50 -16.67 

YKGYO 1.33 -8.28 

HALKS 1.66 -7.78 

SKPLC 0.84 -6.67 

LTHOL 1.51 -5.63 

Dünya Borsalar ı 28.03.2013 % 

DJIA 14,579 0.36 

NASDAQ 3,268 0.34 

DAX 7,795 0.08 

FTSE-100 6,412 0.38 

NIKKEI 225 12,336 -1.26 

S&P 500 1,569 0.41 

Bovespa  56,352 0.57 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa ÜFE Şub. (Bek.0.1% Önc.0.5%)  
09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Şub. (Bek.0.3% Önc. -0.8%) 

10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Şub. (Bek. -8.80Mlr$ Önc. -
7.29Mlr$) 

14:30 ABD Kişisel Gelirler Şub. (Bek.0.8% Önc. -3.6%) 

14:30 ABD Kişisel Harcamalar Şub. (Bek.0.6% Önc.0.2%)  
14:30 ABD Çekirdek ki şi se l   Tük .  Ha rc .   Şub. (Bek.0.1%

Önc.0.1%)  
15:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Mar. (Bek.73.0
Önc.71.8)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASELS AL 10.45-10.50 10.30 10.80 

PETKM AL 3.11-3.12 3.00 3.21 

YKBNK AL 5.58-5.60 5.50 5.76 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

