
GARAN, Şirket 2007-2010 yıllar ı aras ına ait vergi/ceza ihbarnamelerine ilişkin yaptığı görüşmeler sonucu tarh edilen tutarlar ın 13.215.080 TL

olarak ödenmesi konusunda  

uzlaşmaya varmıştır. 
 

EKGYO, Şirket 2013 yılı ilk 3 ayında toplam 1393 adet ve 2.086.637.191 TL tutar ında bağıms ız bölümün satışını gerçekleştirdiğini açıklam ıştır.
  
KOZAA, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %47 azalışla 41.1 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 77.1 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %12 artışla 195.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 173.9 mn TL net kâr).  
 

IPEKE, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %81 azalışla 7.8 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 41.2 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %12 azalışla 82.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 94.5 mn TL net kâr).  
 

SAHOL[GOZDE], Milliyet Gazetesi'nin haberine göre  İspanyol Dia'n ın %60, Şirket'in %40 pay ının bulunduğu DiaSA'n ın Gözde Giri ş im

Sermayesi'ne sat ılmas ı konusunda sona 

yaklaşı ldı. Satış bedelinin 380-400 milyon TL'yi bulmas ı bekleniyor. 

 

ALARK, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60 azalışla 5 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 12.5 mn TL net
kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %33 azalışla 76.2 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 113.7 mn TL net kâr). Şirket

2012 yılı net kârının 12.067.218 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,0459 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

TRCAS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %92 azalışla 7.1 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 84.2 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %28 azalışla 70.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 97.9 mn TL net kâr).  
 
VESTL, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74 artış la 78.4 mn TL net zarar elde etmiştir. (2011 4ç: 45.1 mn TL
net zarar). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %218 artışla 112.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 35.4 mn TL net kâr).  
 

DOHOL, Şirket, Milli Piyango ihalesine ilişkin bas ında çıkan haberlere ilişkin olarak, henüz kesinleşmiş bir anlaşman ın olmad ığını ve yabancı
potansiyel yat ırımc ılarla zaman zaman değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etmiştir. 
 
TTRAK, Şirket, Ankara'daki mevcut tesislerde yap ılacak Ar-Ge, motor ve aktarma grubu modernizasyon yat ırımlar ına yönelik projenin
88.120.940 TL'lik k ısm ı için büyük ölçekli yatırım olarak değerlendirilen yat ırım ın "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu onaylanm ıştır. 
 
GSDHO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22 artışla 9.9 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 7.8 mn TL net
kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %28 artışla 32 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 26.3 mn TL net kâr).  
 

ANELT, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı çeyreğinde elde edilen 3.6 mn TL zarardan 3.8 mn TL kâra geçmiştir. Bununla
birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %82 azalışla 3.4 mn TL zarardan açıklam ıştır (2011: 18.8 mn TL net zarar) 

 
AYEN, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 26.4 mn TL kârdan 8 mn TL zarara geçmiştir. Bununla birlikte

Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %4 azalışla 22.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 23.6 mn TL net kâr) 
 

GUBRF, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 azalışla 58 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 75,9 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %46 art ışla 189.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 130 mn TL net kâr). Ayrıca

Şirket yeni Genel Müdürlük binası için  İstanbul-Kadıköy'de bulunan Nida Kule projesinin 30 ve 31. katlarının 8.7 mn dolara sat ın al ınmas ı
hususunda tapu iş lemlerini tamamlam ıştır. 
 

GOLTS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %121 artış la 2.4 mn TL net zarar elde etmiştir. (2011 4ç: 1.1 mn TL
net zarar). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %319 artışla 18.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 4.3 mn TL net kâr).  
 

ECILC, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı çeyreğinde elde edilen 11.4 mn TL zarardan 38 mn TL kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %63 azalışla 32.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 88.5 mn TL net kâr) 
 

ECZYT, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki y ılın aynı çeyreğinde elde edilen 10 mn TL zarardan 9.1 mn TL kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %22 azalışla 15.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 19.7 mn TL net kâr) 
 
GOODY, Şirket stok seviyelerini ayarlamak üzere, Adapazarı  fabrikas ında 19-26 Nisan 2013 tarihleri aras ında üretime ara vermeye karar
vermiştir. 
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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." 

YOĞUN BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ 
BIST-100 Endeksi haftay ı, bir önceki Cuma kapan ışına göre %3.06 yükseli ş le 84.581

seviyesinde kapatm ıştı. Bankalarda geçtiğimiz hafta %4.52 yükseliş   görülürken sanayi
hisselerinde %1.52 yükseliş gerçekleşti. BIST-100 endeksi hafta içinde en düşük 82.033
seviyesini görürken, en yüksek 84.836 seviyesini gördü.  
Piyasalar sakin baş ladığı haftaya salı günü açıklanan Sanayi Üretimi verisi ile devam etti.
TÜİK Sanayi Üretimini %1.6 ile beklentilerin alt ında aç ıkladı ancak piyasalar bu veriyi

olumsuz alg ılamad ı ve Sal ı  gününü % 1.5 yükseli ş le kapatt ı.  Aynı  gün faizler %5.81
seviyesine geriledi. Cuma seans kapan ışı  itibariyle ise faizler %5.73 seviyesinde

bulunuyor. Perşembe günü ise Moody's'in yapt ığı açıklamalar endekse ciddi anlamda
destek verdi. Yap ılan açıklamda Moody's, bar ış sürecinin olumlu seyrinin kredi notuna
pozitif yans ımas ını beklediklerini ifade edince piyasalar güne ciddi primle baş ladı. Aynı
gün beklentiye paralel gelen 5.13 Milyar dolarl ık Şubat ay ı cari işlemler açığıyla birlikte

BIST-100 endeksi, günü % 2'lik primle 84.102 seviyesinde kapadı. Bu yıl büyümeye ilişkin

gelen öncü göstergelere bakıldığında, cari açığın önümüzdeki dönemde ılıml ı bir şekilde

artmas ı mümkün görünüyor.  
Bu hafta açıklanacak verilere ve gündem maddelerine bakıldığında, yurtiçinde Pazartesi
günü işsizlik verisi, Salı günü ise haftanın belirleyici gündem maddesi olan TCMB politika
faizi açıklanacak. Özellikle TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın büyümeye destek olmak için
faizlerin düşürülebileceği açıklamalar ından sonra, Merkez  bankasından çeyrek baz puan
faiz indirimi bekleniyor. Yurtd ışındaki gündem maddeleri ise Sal ı  günü ABD'nin inşaat

verileri, Çarşamba günü ABD'de ekonomik görünümü özetleyen Bej Kitap raporu,
Perşembe günü BOE Toplant ı Tutanaklar ı  ve ABD öncü göstergeleri, Cuma günü ise
Japonya'da öncü indikatörler açıklanacak. 

    - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ığı  (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün Kozluk
ilçesinde yaptığı sondaj çal ışmas ında, Türkiye'nin en verimli petrolüne ulaşı ldı. Kozluk

ilçesinin 15 kilometre uzağındaki Kuzey Ar ıkaya-1 kuyusunda yap ılan sondaj çal ışmas ı
tamamlan ırken, 2 bin 950 metrede petrol bulundu. 

   - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, enflasyon konusunda "Y ıl sonu için  şu andaki

tahminler yüzde 5,3'ü gösteriyor. Eğer olursa, son 45 y ılın en düşük enflasyonunu görme
ihtimalimiz oldukça yüksek" dedi.  
  - 2012'nin son çeyreğinde yüzde 7.9 büyüyen Çin ekonomisi, 2013'ün ilk çeyreğinde

yüzde 7.7 büyüme gösterdi. 
  - ABD Hazine Bakanlığı’nın yayınlad ığı bültende daha önce destek verilen Japonya'ya kur
devalüasyonu konusunda bask ı   yapılacağ ı   kaydedilirken, Çin için manipülatörlük
suçlamasından vazgeçildi. 
  - Avrupa Birliği maliye bakanlar ı, İrlanda ve Portekiz'e EFSM'den verilen kredilerin geri

ödemesini 7 yıl uzatma kararı aldı. 
  - ABD ve İngiltere Merkez Bankas ı politika yap ıcıları, ülkelerinde varl ık fiyatları balonunun

oluştuğuna i şaret eden sinyalleri görmediklerini ifade ederken, rekor düzeydeki
teşviklerin aşırı risk al ım ını tetiklediği eleştirilerini ise reddetti.  

  - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, ekonomik krizin üstesinden
gelebilmek için AB'den daha fazla yardım isteyeceklerini söyledi. Eurogroup Başkanı ve

Hollanda Maliye Bakan ı  Jeroen Dijsselbloem ise Güney K ıbrıs'a yard ım program ına

ilişkin olarak "Program, anlaşmaya var ıldığı üzere, 10 milyar euro olacak ve programın
tüm diğer elementleri ya bankalardan ya da özelleştirmeden ve diğer elementlerden

finanse edilecek" dedi. 

  - Dünya Bankası'nın açıkladığı raporda Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere varl ık
balonlar ı ve enflasyon risklerini kontrol alt ına almalar ı için parasal teşviklerden çıkmayı
gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu. Dünya Bankas ı ayrıca "Küresel ekonominin
toparlanmaya baş lamas ıyla, baz ı   büyük ekonomilerde aşırı   ı s ınma risklerinin öne
çıktığına" dikkat çekti. 
  - Reuters'in haberine göre G20 ü lkeleri yapacaklar ı  toplantıda, sahip olduklar ı kamu

borçlarının milli gelirlerine oranlar ını   yüzde 90' ın alt ına indirmeye çal ışacaklar. Borç
azaltma hedefi 2016 y ılından sonraki süreç için geçerli olacak.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,581.07 0.57 

USD 1.7905 0.11 

EURO 2.3425 -0.23 

€  / $  1.3127 -0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0622 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 104.425 0.41 

Gösterge Faiz  6.71 0.64 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BALAT 2.33 22.12 

YBTAS 2,320.00 14.85 

ARTOG 3.21 14.23 

GLRYH 0.80 11.11 

IHMAD 4.72 10.54 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 7.72 -17.87 

KPHOL 0.65 -9.72 

SONME 4.41 -7.74 

SNPAM 2.50 -7.41 

AYEN 2.01 -7.37 

Dünya Borsalar ı 14.04.2013 % 

DJIA 14,865 0.00 

NASDAQ 3,294 -0.19 

DAX 7,745 -1.61 

FTSE-100 6,384 -0.49 

NIKKEI 225 13,485 -0.47 

S&P 500 1,589 -0.28 

Bovespa  55,156 -0.44 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Oca. (Önc.10.1%)  
07:30 Japonya Sanayi Üretimi Şub.(Önc. -0.1%) 

07:30 Japonya Kapasite Kullan ım oran ı Şub. (Önc.1.7%)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Şub. (Bek.5.0Mlr Önc. -3.9Mlr) 

15:30 ABD FED Sanayi Endeksi Nis. (Bek.7.00 Önc.9,24)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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88.120.940 TL'lik k ısm ı için büyük ölçekli yatırım olarak değerlendirilen yat ırım ın "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu onaylanm ıştır. 
 

GSDHO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22 artışla 9.9 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 7.8 mn TL net
kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %28 artışla 32 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 26.3 mn TL net kâr).  
 

ANELT, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı çeyreğinde elde edilen 3.6 mn TL zarardan 3.8 mn TL kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %82 azalışla 3.4 mn TL zarardan açıklam ıştır (2011: 18.8 mn TL net zarar) 

 

AYEN, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 26.4 mn TL kârdan 8 mn TL zarara geçmiştir. Bununla birlikte

Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %4 azalışla 22.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 23.6 mn TL net kâr) 
 

GUBRF, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 azalışla 58 mn TL net kâr elde etmiştir. (2011 4ç: 75,9 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %46 art ışla 189.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 130 mn TL net kâr). Ayrıca

Şirket yeni Genel Müdürlük binası için  İstanbul-Kadıköy'de bulunan Nida Kule projesinin 30 ve 31. katlarının 8.7 mn dolara sat ın al ınmas ı
hususunda tapu iş lemlerini tamamlam ıştır. 
 

GOLTS, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %121 artış la 2.4 mn TL net zarar elde etmiştir. (2011 4ç: 1.1 mn TL
net zarar). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %319 artışla 18.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 4.3 mn TL net kâr).  
 

ECILC, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı çeyreğinde elde edilen 11.4 mn TL zarardan 38 mn TL kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %63 azalışla 32.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 88.5 mn TL net kâr) 
 

ECZYT, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki y ılın aynı çeyreğinde elde edilen 10 mn TL zarardan 9.1 mn TL kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %22 azalışla 15.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 19.7 mn TL net kâr) 
 

GOODY, Şirket stok seviyelerini ayarlamak üzere, Adapazarı  fabrikas ında 19-26 Nisan 2013 tarihleri aras ında üretime ara vermeye karar
vermiştir. 

15 Nisan 2013 Pazartesi
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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." 

YOĞUN BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ 
BIST-100 Endeksi haftay ı, bir önceki Cuma kapan ışına göre %3.06 yükseli ş le 84.581

seviyesinde kapatm ıştı. Bankalarda geçtiğimiz hafta %4.52 yükseliş   görülürken sanayi
hisselerinde %1.52 yükseliş gerçekleşti. BIST-100 endeksi hafta içinde en düşük 82.033
seviyesini görürken, en yüksek 84.836 seviyesini gördü.  
Piyasalar sakin baş ladığı haftaya salı günü açıklanan Sanayi Üretimi verisi ile devam etti.
TÜİK Sanayi Üretimini %1.6 ile beklentilerin alt ında aç ıkladı ancak piyasalar bu veriyi

olumsuz alg ılamad ı ve Sal ı  gününü % 1.5 yükseli ş le kapatt ı.  Aynı  gün faizler %5.81
seviyesine geriledi. Cuma seans kapan ışı  itibariyle ise faizler %5.73 seviyesinde

bulunuyor. Perşembe günü ise Moody's'in yapt ığı açıklamalar endekse ciddi anlamda
destek verdi. Yap ılan açıklamda Moody's, bar ış sürecinin olumlu seyrinin kredi notuna
pozitif yans ımas ını beklediklerini ifade edince piyasalar güne ciddi primle baş ladı. Aynı
gün beklentiye paralel gelen 5.13 Milyar dolarl ık Şubat ay ı cari işlemler açığıyla birlikte

BIST-100 endeksi, günü % 2'lik primle 84.102 seviyesinde kapadı. Bu yıl büyümeye ilişkin

gelen öncü göstergelere bakıldığında, cari açığın önümüzdeki dönemde ılıml ı bir şekilde

artmas ı mümkün görünüyor.  
Bu hafta açıklanacak verilere ve gündem maddelerine bakıldığında, yurtiçinde Pazartesi
günü işsizlik verisi, Salı günü ise haftanın belirleyici gündem maddesi olan TCMB politika
faizi açıklanacak. Özellikle TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın büyümeye destek olmak için
faizlerin düşürülebileceği açıklamalar ından sonra, Merkez  bankasından çeyrek baz puan
faiz indirimi bekleniyor. Yurtd ışındaki gündem maddeleri ise Sal ı  günü ABD'nin inşaat

verileri, Çarşamba günü ABD'de ekonomik görünümü özetleyen Bej Kitap raporu,
Perşembe günü BOE Toplant ı Tutanaklar ı  ve ABD öncü göstergeleri, Cuma günü ise
Japonya'da öncü indikatörler açıklanacak. 

    - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ığı  (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün Kozluk
ilçesinde yaptığı sondaj çal ışmas ında, Türkiye'nin en verimli petrolüne ulaşı ldı. Kozluk

ilçesinin 15 kilometre uzağındaki Kuzey Ar ıkaya-1 kuyusunda yap ılan sondaj çal ışmas ı
tamamlan ırken, 2 bin 950 metrede petrol bulundu. 

   - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, enflasyon konusunda "Y ıl sonu için  şu andaki

tahminler yüzde 5,3'ü gösteriyor. Eğer olursa, son 45 y ılın en düşük enflasyonunu görme
ihtimalimiz oldukça yüksek" dedi.  
  - 2012'nin son çeyreğinde yüzde 7.9 büyüyen Çin ekonomisi, 2013'ün ilk çeyreğinde

yüzde 7.7 büyüme gösterdi. 
  - ABD Hazine Bakanlığı’nın yayınlad ığı bültende daha önce destek verilen Japonya'ya kur
devalüasyonu konusunda bask ı   yapılacağ ı   kaydedilirken, Çin için manipülatörlük
suçlamasından vazgeçildi. 
  - Avrupa Birliği maliye bakanlar ı, İrlanda ve Portekiz'e EFSM'den verilen kredilerin geri

ödemesini 7 yıl uzatma kararı aldı. 
  - ABD ve İngiltere Merkez Bankas ı politika yap ıcıları, ülkelerinde varl ık fiyatları balonunun

oluştuğuna i şaret eden sinyalleri görmediklerini ifade ederken, rekor düzeydeki
teşviklerin aşırı risk al ım ını tetiklediği eleştirilerini ise reddetti.  

  - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, ekonomik krizin üstesinden
gelebilmek için AB'den daha fazla yardım isteyeceklerini söyledi. Eurogroup Başkanı ve

Hollanda Maliye Bakan ı  Jeroen Dijsselbloem ise Güney K ıbrıs'a yard ım program ına

ilişkin olarak "Program, anlaşmaya var ıldığı üzere, 10 milyar euro olacak ve programın
tüm diğer elementleri ya bankalardan ya da özelleştirmeden ve diğer elementlerden

finanse edilecek" dedi. 

  - Dünya Bankası'nın açıkladığı raporda Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere varl ık
balonlar ı ve enflasyon risklerini kontrol alt ına almalar ı için parasal teşviklerden çıkmayı
gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu. Dünya Bankas ı ayrıca "Küresel ekonominin
toparlanmaya baş lamas ıyla, baz ı   büyük ekonomilerde aşırı   ı s ınma risklerinin öne
çıktığına" dikkat çekti. 
  - Reuters'in haberine göre G20 ü lkeleri yapacaklar ı  toplantıda, sahip olduklar ı kamu

borçlarının milli gelirlerine oranlar ını   yüzde 90' ın alt ına indirmeye çal ışacaklar. Borç
azaltma hedefi 2016 y ılından sonraki süreç için geçerli olacak.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,581.07 0.57 

USD 1.7905 0.11 

EURO 2.3425 -0.23 

€  / $  1.3127 -0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0622 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 104.425 0.41 

Gösterge Faiz  6.71 0.64 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BALAT 2.33 22.12 

YBTAS 2,320.00 14.85 

ARTOG 3.21 14.23 

GLRYH 0.80 11.11 

IHMAD 4.72 10.54 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 7.72 -17.87 

KPHOL 0.65 -9.72 

SONME 4.41 -7.74 

SNPAM 2.50 -7.41 

AYEN 2.01 -7.37 

Dünya Borsalar ı 14.04.2013 % 

DJIA 14,865 0.00 

NASDAQ 3,294 -0.19 

DAX 7,745 -1.61 

FTSE-100 6,384 -0.49 

NIKKEI 225 13,485 -0.47 

S&P 500 1,589 -0.28 

Bovespa  55,156 -0.44 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Oca. (Önc.10.1%)  
07:30 Japonya Sanayi Üretimi Şub.(Önc. -0.1%) 

07:30 Japonya Kapasite Kullan ım oran ı Şub. (Önc.1.7%)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Şub. (Bek.5.0Mlr Önc. -3.9Mlr) 

15:30 ABD FED Sanayi Endeksi Nis. (Bek.7.00 Önc.9,24)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

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

