
TCELL, Şirket Genel Müdürü Süreyya Ciliv, cep telefonu görüşmelerindeki ücret tavanı artışının tarifelere zaman içinde yansıyacağını ancak

abonelere önemli bir etkisi olmayacağını ifade etmiştir. 

 
THYAO, Şirket, Wells Fargo Bank Northwest National Association firmas ından 4 adet A320-200 uçağının 6 yıllığına kiralanmas ına karar verdi. 

 
AKFEN, Şirket, bağlı ortaklıklarından AKfenhes Yatırımlar ı ve Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı PAK Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.'nin Muğla-

Fethiye'de bulunan  8,9 MW kurulu güç kapasitesine sahip Kavakçal ı HES Projesi'nin geçici kabulü yapılmuş ve HES üretime baş lam ıştır.
Santral'den yıllık 48,2 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir.  
 
AKCNS[CIMSA], Şirket'in K ıbrıs'ta yap ılan toplant ıs ında konuşan Sabanc ı Çimento Grup Başkanı ve Şirket Yön. Kur. Bşk. Mehmet Göçmen,
AkçanSA ve ÇimSA'nın 1 milyar dolarl ık yatırım gücü olduğunu belirtti. Türkiye 'de ilk hedeflerinin yeni bir fabrika yapmak olmadığını belirten

Göçmen, "Çimentoya ihtiyacı olan ülkelerde yerinde yatırım yapmak ve kapasite fazlas ı olan ülkelerde de mevcut kapasiteleri almak şu anda

bizim için daha önemli. Yat ırım fırsatlar ı için Ortadoğu ve Balkanlar'daki ülkelere bakıyoruz. Bazı ülkelerdeki siyasi konjonktür, bazı ülkelerdeki
de ekonomik konjonktür bazı yatırım kararlar ını geciktiriyor" dedi. 

 

CCOLA, Şirket 2012 yılı kârının 80.126.796 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,26775 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

CARFA[SAHOL,MGROS], Carrefour SA CEO'su Georges Plassat, Financial Times'a yapt ığı açıklamada Türkiye'de Sabancı Holding ile
yaptıkları ortaklığın durumu, Türkiye operasyonlarının BC Partners' ın sahip olduğu Migros ile birleştirilmesi gibi seçeneklerin büyük olasılıkla

birkaç hafta içinde netleşeceğini söyledi.  
  
BANVT, Şirket'in 2012 4. Çeyrek net zararı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 art ışla 26.9 mn TL olarak açıklanm ıştır (2011 4Ç: 25.2 mn
TL zarar). Şirket 2012 yılının tamam ında, bir önceki yıl elde edilen 59.6 mn TL zarardan 8.7 mn TL kâra geçmiştir. 

 
ISYHO[CEMAS], Şirket bağlı ortaklığı Çemaş  Döküm A.Ş  iştiraklerinden S İF Otomotiv A.Ş. nin distrübütörü olduğu JCB Transmissions

İngiltere'den JCB iş makinalar ının transmisyon parçalar ının Çemaş 'ta üretilmesi konusunda ilk aşama da yaklaşık 500 ton/y ıl ve 11 çeş it

parça sipariş i alınm ıştır. 
 

KLNMA, Banka Siirt-Kurtalan'da bulunan 2000 m2 büyüklüğünde bulgur fabrikası ve arsalar ını 270 bin TL bedel karşı lığında 3. şahısa satma
kararı alm ıştır. 
 
FENIS, Şirket, çıkarılm ış 45.51 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 5.03 mn TL (%11,05251 bedelsiz) art ırarak 50.54 mn TL'ye yükseltme
kararı alm ıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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." 

REKOR AZMİ 
Yabancıların tatilde olduğu son 2 günde yükselişine devam eden IMKB 8 gündür ardarda
yükselmiş oldu. Veriler kötü gelse de bugün de rekor denemesini sürdürebilir.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.25 art ış la 86.112 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.683, en yüksek 86.371 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 213 puan

üzerine çıktı. Neredeyse tüm teknik analistlerin ittifakıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700
olmaya devam etmektedir.  

   Dün gelen en önemli aç ıklama Türkiye ekonomisinin 2012 son çeyreğinde % 1.4 ve

2012 yılında % 2.2 ile beklentilerin alt ında büyümesi oldu. Buna göre 4.Ç.'de ekonomi bir
önceki çeyreğe göre yerinde saydı. Ekonominin büyüklüğü 786 milyar dolara ç ıkarken,

kiş i  ba şına GSYH 10.504 dolar oldu. Cari aç ığın GSMH'ya oran ı   ise % 6.0 olarak

gerçekleşmiş oldu. Ekonomi Bakan ı  Zafer Çağlayan 'ac ı  fren' yorumunda bulunurken,

Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek "Büyük bir başarıdır" dedi. 2012 büyümesinin dinamiği
olan ihracat ise 2013 y ılı ilk çeyreğinde % 3.3 artm ış durumda. T İM verilerine göre İhracat

martta sadece % 0.3 art ış yaşadı. İç talebe dayalı büyüme ile 2013 yılında % 4.0 büyüme
bekleniyor. 

   Dün sadece Türkiye'den gelen veri değil Japonya, Çin, Güney Kore ve ABD'den gelen
ekonomik veriler tahminlerden zay ıf çıktı. Bu da ekonomilerin büyümede sorun yaşadığını
ortaya koymakta. Avrupa borsalar ı  paskalya nedeniyle dün tatilken, ABD borsalar ı  ISM

imalat aktivitesinin yavaş latmas ıyla günü hafif kayıplarla kapatt ı. Bu sabah asya borsalar ı
ekside. Japonya borsas ının aç ılışta % 2.7 panik dü şüşü ile güne ba ş lamas ı dikkat

çekmekte. Fake bir haber üzerine yaşanan düşüşün ardından gelen al ımlarla kay ıplar %

1'in altına indi, Hindistan ise art ıya geçti.  
   Bugünün veri gündeminde Avrupa'nın büyümesinin öncü göstergesi olan PMI verileri
öne ç ıkmakta. 10:53'de Almanya imalat PMI,10:58'de Euro bölgesi imalat PMI gelecek.
12:00'de Euro bölgesi işsizlik verisi, 17:00'de ABD fabrika sipariş leri diğer veriler. Ayrıca

Hazine Müsteşarlığı'nın 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine gelecek talepte merak

konusu. 

  - TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl %2,2 büyüdü, büyüme hızı 2012 yılının
son çeyreğinde y ıllık bazda %1,4 oldu. Maliye Bakan ı   Mehmet Şimşek, 2013'ün,
büyümenin dengeli biçimde h ızlandığı bir y ıl olacağını   ve büyümenin Orta Vadeli
Program'da öngörüldüğü üzere %4 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.  

  - TİM'in açıkladığı öncü verilere göre aylık ihracat 12,55 milyar dolarla bir önceki yılın aynı
dönemine göre %0,3 artış gösterdi.  
    - Hazine 2020 vadeli tahvil ihrac ıyla birlikte 1,15 mlr TL borçland ı.  İhale öncesi
düzenlenen ROT sat ış larda ise piyasa yap ıcılara 884,3 milyon TL ve kamu kurumlar ına

687 milyon TL tutar ında sat ış yapıldı. Böylece toplam borçlanma yaklaşık 2,72 mlr TL

olurken, Hazine bu ay için 14 mlr TL olarak belirlediği borçlanma projeksiyonunun %
19,4 ’ünü tamamladı. 
  - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan ı Mehdi Eker, Avrupa Birliği'nin (AB) tüketici sağlığı ile
i lgili genel müdürlü ğünün  Türkiye firmalar ının AB ülkeler ine süt ve süt ürünler i
satabilecek standartta olduğunu kabul ettiğini belirterek, ilgili mevzuat ın 3 Nisan 2013

itibariyle ilgili mevzuat resmen yürürlüğe gireceğini ifade etti. 

  - Türkiye'de imalat PMI verisi, Mart ayında 52,3 olarak gerçekleşti. 

  - Rusya Başbakan Yardımc ıs ı İgor Şuhavalov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bankalarında
para kaybına uğrayan Rus hesap sahiplerine yard ım yapmayacağı bildirildi.  

    - Turizm sektörünün y ılın i lk  2 ay l ık döneminde yenileme, komple yeni yat ırım,

modernizasyon gibi amaçlarla 75 adet proje için 6.3 mn TL yatırım teşviği aldığı bildirildi.  

    - JP Morgan yapt ığı değerlendirme ile 2013 y ılı  için %3.7 olan büyüme tahminini
yenilerken, büyüme tahminlerine yönelik risklerin dengeli göründüğünü belirtti. 
  - TCDD, Demiryolunun Serbestleşmesi Hakk ında Kanun Tasar ıs ı’nın demiryollar ının
serbestleşmesi hakk ında olup bir özelle ştirme kanunu olmad ığı  gibi, hiçbir şekilde
demiryollar ının özelleştirilmesinin de söz konusu olmadığını belirtti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,112.33 0.25 

USD 1.8070 -0.14 

EURO 2.3205 0.00 

€  / $  1.2851 0.24 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0646 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 105.300 -0.05 

Gösterge Faiz  7.16 -0.24 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KAPLM 22.55 13.32 

GOLTS 73.75 11.32 

DGATE 2.59 10.21 

EGEEN 70.00 8.95 

LTHOL 1.59 8.90 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 23.40 -17.61 

EUROM 0.82 -17.17 

TRNSK 0.66 -10.81 

EKIZ 0.89 -10.10 

MEPET 2.33 -6.05 

Dünya Borsalar ı 01.04.2013 % 

DJIA 14,573 -0.04 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,795 0.00 

FTSE-100 6,412 0.38 

NIKKEI 225 12,135 -2.12 

S&P 500 1,562 -0.45 

Bovespa  55,907 -0.79 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 İtalya PMI Sanayi Mar. (Bek.45.3 Önc.45.8)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Mar. (Bek.43.9 Önc.43.9)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Mar. (Bek.48.9 Önc.48.9)  
11:00 AB PMI Sanayi Mar. (Bek.46.6 Önc.46.6)  
11:30 İngiltere PMI Sanayi Mar. (Bek.48.7 Önc.47.9)  
12:00 AB İşsizlik oran ı Şub. (Bek.12.0% Önc.11.9%)  
15:00 Almanya TÜFE Mar. Geçici (Bek.0.4% Önc.0.6%)  
17:00 ABD Fabrika siparişleri Şub. (Bek.2.9% Önc. -2.0%) 

İtalya Bütçe Dengesi Mar. (Önc. -12.5Mlr) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASELS TUT 10.45-10.50 10.30 10.80 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

YKBNK TUT 5.58-5.60 5.50 5.76 



TCELL, Şirket Genel Müdürü Süreyya Ciliv, cep telefonu görüşmelerindeki ücret tavanı artışının tarifelere zaman içinde yansıyacağını ancak

abonelere önemli bir etkisi olmayacağını ifade etmiştir. 

 

THYAO, Şirket, Wells Fargo Bank Northwest National Association firmas ından 4 adet A320-200 uçağının 6 yıllığına kiralanmas ına karar verdi. 

 

AKFEN, Şirket, bağlı ortaklıklarından AKfenhes Yatırımlar ı ve Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı PAK Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.'nin Muğla-

Fethiye'de bulunan  8,9 MW kurulu güç kapasitesine sahip Kavakçal ı HES Projesi'nin geçici kabulü yapılmuş ve HES üretime baş lam ıştır.
Santral'den yıllık 48,2 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir.  
 

AKCNS[CIMSA], Şirket'in K ıbrıs'ta yap ılan toplant ıs ında konuşan Sabanc ı Çimento Grup Başkanı ve Şirket Yön. Kur. Bşk. Mehmet Göçmen,
AkçanSA ve ÇimSA'nın 1 milyar dolarl ık yatırım gücü olduğunu belirtti. Türkiye 'de ilk hedeflerinin yeni bir fabrika yapmak olmadığını belirten

Göçmen, "Çimentoya ihtiyacı olan ülkelerde yerinde yatırım yapmak ve kapasite fazlas ı olan ülkelerde de mevcut kapasiteleri almak şu anda

bizim için daha önemli. Yat ırım fırsatlar ı için Ortadoğu ve Balkanlar'daki ülkelere bakıyoruz. Bazı ülkelerdeki siyasi konjonktür, bazı ülkelerdeki
de ekonomik konjonktür bazı yatırım kararlar ını geciktiriyor" dedi. 
 

CCOLA, Şirket 2012 yılı kârının 80.126.796 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,26775 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

CARFA[SAHOL,MGROS], Carrefour SA CEO'su Georges Plassat, Financial Times'a yapt ığı açıklamada Türkiye'de Sabancı Holding ile

yaptıkları ortaklığın durumu, Türkiye operasyonlarının BC Partners' ın sahip olduğu Migros ile birleştirilmesi gibi seçeneklerin büyük olasılıkla

birkaç hafta içinde netleşeceğini söyledi.  
  
BANVT, Şirket'in 2012 4. Çeyrek net zararı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 art ışla 26.9 mn TL olarak açıklanm ıştır (2011 4Ç: 25.2 mn
TL zarar). Şirket 2012 yılının tamam ında, bir önceki yıl elde edilen 59.6 mn TL zarardan 8.7 mn TL kâra geçmiştir. 

 

ISYHO[CEMAS], Şirket bağlı ortaklığı Çemaş  Döküm A.Ş  iştiraklerinden S İF Otomotiv A.Ş. nin distrübütörü olduğu JCB Transmissions

İngiltere'den JCB iş makinalar ının transmisyon parçalar ının Çemaş 'ta üretilmesi konusunda ilk aşama da yaklaşık 500 ton/y ıl ve 11 çeş it

parça sipariş i alınm ıştır. 
 

KLNMA, Banka Siirt-Kurtalan'da bulunan 2000 m2 büyüklüğünde bulgur fabrikası ve arsalar ını 270 bin TL bedel karşı lığında 3. şahısa satma

kararı alm ıştır. 
 

FENIS, Şirket, çıkarılm ış 45.51 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 5.03 mn TL (%11,05251 bedelsiz) art ırarak 50.54 mn TL'ye yükseltme
kararı alm ıştır. 

02 Nisan 2013 Salı

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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." 

REKOR AZMİ 
Yabancıların tatilde olduğu son 2 günde yükselişine devam eden IMKB 8 gündür ardarda
yükselmiş oldu. Veriler kötü gelse de bugün de rekor denemesini sürdürebilir.  
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.25 art ış la 86.112 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.683, en yüksek 86.371 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 213 puan

üzerine çıktı. Neredeyse tüm teknik analistlerin ittifakıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700
olmaya devam etmektedir.  

   Dün gelen en önemli aç ıklama Türkiye ekonomisinin 2012 son çeyreğinde % 1.4 ve

2012 yılında % 2.2 ile beklentilerin alt ında büyümesi oldu. Buna göre 4.Ç.'de ekonomi bir
önceki çeyreğe göre yerinde saydı. Ekonominin büyüklüğü 786 milyar dolara ç ıkarken,
kiş i  ba şına GSYH 10.504 dolar oldu. Cari aç ığın GSMH'ya oran ı   ise % 6.0 olarak

gerçekleşmiş oldu. Ekonomi Bakan ı  Zafer Çağlayan 'ac ı  fren' yorumunda bulunurken,

Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek "Büyük bir başarıdır" dedi. 2012 büyümesinin dinamiği

olan ihracat ise 2013 y ılı ilk çeyreğinde % 3.3 artm ış durumda. T İM verilerine göre İhracat
martta sadece % 0.3 art ış yaşadı. İç talebe dayalı büyüme ile 2013 yılında % 4.0 büyüme
bekleniyor. 

   Dün sadece Türkiye'den gelen veri değil Japonya, Çin, Güney Kore ve ABD'den gelen
ekonomik veriler tahminlerden zay ıf çıktı. Bu da ekonomilerin büyümede sorun yaşadığını
ortaya koymakta. Avrupa borsalar ı  paskalya nedeniyle dün tatilken, ABD borsalar ı  ISM

imalat aktivitesinin yavaş latmas ıyla günü hafif kayıplarla kapatt ı. Bu sabah asya borsalar ı
ekside. Japonya borsas ının aç ılışta % 2.7 panik dü şüşü ile güne ba ş lamas ı dikkat

çekmekte. Fake bir haber üzerine yaşanan düşüşün ardından gelen al ımlarla kay ıplar %
1'in altına indi, Hindistan ise art ıya geçti.  
   Bugünün veri gündeminde Avrupa'nın büyümesinin öncü göstergesi olan PMI verileri
öne ç ıkmakta. 10:53'de Almanya imalat PMI,10:58'de Euro bölgesi imalat PMI gelecek.
12:00'de Euro bölgesi işsizlik verisi, 17:00'de ABD fabrika sipariş leri diğer veriler. Ayrıca

Hazine Müsteşarlığı'nın 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine gelecek talepte merak

konusu. 

  - TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl %2,2 büyüdü, büyüme hızı 2012 yılının
son çeyreğinde y ıllık bazda %1,4 oldu. Maliye Bakan ı   Mehmet Şimşek, 2013'ün,
büyümenin dengeli biçimde h ızlandığı bir y ıl olacağını   ve büyümenin Orta Vadeli
Program'da öngörüldüğü üzere %4 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.  

  - TİM'in açıkladığı öncü verilere göre aylık ihracat 12,55 milyar dolarla bir önceki yılın aynı
dönemine göre %0,3 artış gösterdi.  
    - Hazine 2020 vadeli tahvil ihrac ıyla birlikte 1,15 mlr TL borçland ı.  İhale öncesi
düzenlenen ROT sat ış larda ise piyasa yap ıcılara 884,3 milyon TL ve kamu kurumlar ına

687 milyon TL tutar ında sat ış yapıldı. Böylece toplam borçlanma yaklaşık 2,72 mlr TL

olurken, Hazine bu ay için 14 mlr TL olarak belirlediği borçlanma projeksiyonunun %
19,4 ’ünü tamamladı. 
  - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan ı Mehdi Eker, Avrupa Birliği'nin (AB) tüketici sağlığı ile
i lgili genel müdürlü ğünün  Türkiye firmalar ının AB ülkeler ine süt ve süt ürünler i
satabilecek standartta olduğunu kabul ettiğini belirterek, ilgili mevzuat ın 3 Nisan 2013

itibariyle ilgili mevzuat resmen yürürlüğe gireceğini ifade etti. 

  - Türkiye'de imalat PMI verisi, Mart ayında 52,3 olarak gerçekleşti. 

  - Rusya Başbakan Yardımc ıs ı İgor Şuhavalov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bankalarında

para kaybına uğrayan Rus hesap sahiplerine yard ım yapmayacağı bildirildi.  

    - Turizm sektörünün y ılın i lk  2 ay l ık döneminde yenileme, komple yeni yat ırım,

modernizasyon gibi amaçlarla 75 adet proje için 6.3 mn TL yatırım teşviği aldığı bildirildi.  

    - JP Morgan yapt ığı değerlendirme ile 2013 y ılı  için %3.7 olan büyüme tahminini
yenilerken, büyüme tahminlerine yönelik risklerin dengeli göründüğünü belirtti. 
  - TCDD, Demiryolunun Serbestleşmesi Hakk ında Kanun Tasar ıs ı’nın demiryollar ının
serbestleşmesi hakk ında olup bir özelle ştirme kanunu olmad ığı  gibi, hiçbir şekilde

demiryollar ının özelleştirilmesinin de söz konusu olmadığını belirtti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,112.33 0.25 

USD 1.8070 -0.14 

EURO 2.3205 0.00 

€  / $  1.2851 0.24 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0646 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 105.300 -0.05 

Gösterge Faiz  7.16 -0.24 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KAPLM 22.55 13.32 

GOLTS 73.75 11.32 

DGATE 2.59 10.21 

EGEEN 70.00 8.95 

LTHOL 1.59 8.90 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 23.40 -17.61 

EUROM 0.82 -17.17 

TRNSK 0.66 -10.81 

EKIZ 0.89 -10.10 

MEPET 2.33 -6.05 

Dünya Borsalar ı 01.04.2013 % 

DJIA 14,573 -0.04 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,795 0.00 

FTSE-100 6,412 0.38 

NIKKEI 225 12,135 -2.12 

S&P 500 1,562 -0.45 

Bovespa  55,907 -0.79 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 İtalya PMI Sanayi Mar. (Bek.45.3 Önc.45.8)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Mar. (Bek.43.9 Önc.43.9)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Mar. (Bek.48.9 Önc.48.9)  
11:00 AB PMI Sanayi Mar. (Bek.46.6 Önc.46.6)  
11:30 İngiltere PMI Sanayi Mar. (Bek.48.7 Önc.47.9)  
12:00 AB İşsizlik oran ı Şub. (Bek.12.0% Önc.11.9%)  
15:00 Almanya TÜFE Mar. Geçici (Bek.0.4% Önc.0.6%)  
17:00 ABD Fabrika siparişleri Şub. (Bek.2.9% Önc. -2.0%) 

İtalya Bütçe Dengesi Mar. (Önc. -12.5Mlr) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ASELS TUT 10.45-10.50 10.30 10.80 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

YKBNK TUT 5.58-5.60 5.50 5.76 
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