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BİZİM İÇİN GÜZEL BİR HAFTA…
Güney Kıbrıs bankaları dün açıldı ve sermaye kontrolleri nedeniyle panik çekimleri olmadı…Ancak ilk başta 7 gün
olarak duyurulan uygulama süresinin 1 aya genişletilebileceği, kontrollerin bu bir aylık periyotta aşama aşama
kaldırılacağı açıklamaları bir güven sorunu daha gündeme getirebilir.
İspanya’nın da bütçe açığın hedefinin yükseltilmesini isteyeceği konuşuluyor, İtalya’da ise durum tam anlamıyla
kördüğüm.. Seçimlerin üzerinden 1 ay geçti ancak hükümet kurulamadı, hükümet kurma yetkisini Merkez Sol Lideri
Bersani Cumhurbaşkanına iade etti, yani Euro bölgesinde önümüzdeki dönemde sıkıntılar devam edecek gibi…
Piyasalara gelince...Avrupa ve ABD piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı. SP500 ise dün nihayet tarihi rekorunu
yeniledi. 1,565 puan olan tarihi rekor, 1,569 puandan kapanış sayesinde yenilenmiş oldu.
ABD’de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan tüketici güveni veri akışındaydı. Kişisel harcamalar ve gelirlerin Şubat
ayında beklentilerin üzerinde artması ekonomik toparlanma sinyallerini destekliyor. Mart ayının ikinci dönemi için
açıklanan tüketici güveni ise 72,9 beklentisinin kayda değer şekilde üzerinde 78,6 seviyesinde açıklandı. Bu da
ekonomiye dair gelen verilerin işaret verdiği toparlanma sinyallerini destekliyor, tüketicilerin ekonomiye güveninde
hızlı bir iyileşme göze çarpıyor…
Yurtiçinde bugün gündemimizde dış ticaret dengesi Şubat ayı verileri vardı. Şubat ayında dış ticaret açığı
beklenildiği gibi 9,0 milyar dolara yükselmek yerine 6,96 milyar dolar olarak açıklandı. Bunda ihracatın 12,0 milyar
dolardan 12,44 milyar dolara yükselmesi, ithalatın ise 20,7 milyar dolardan 19,39 milyar dolara gerilemesi etkili..
Kredi notumuzun artırılabilmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarınca birinci öncelik verilen bizim cari açığımız
olduğundan verinin beklenildiği gibi genişlemek yerine sınırlı da olsa geri çekilme kaydetmesi olumlu bir gelişme,
üstelik ihracatın ithalatı karşılama oranında da bir yükseliş görüyoruz ki bu cari açığın finansmanı açısından da
Türkiye’nin elini güçlendiriyor.
Ayrıca basında ilk seans içinde servis edilen EPDK tarafında ticarethane ve konut için perakende elektrik dağıtım
verilerine zam yapıldı, sanayiye indirim yapıldı haberlerinin doğru olmadığını Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından
yapılan açıklamadan öğrendik. Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam olmayacak, zam
yapılmasını gerektiren bir durum yok" dedi.
S&P’nin ihracat performansının güçlenmesine dayanarak Türkiye’nin kredi notunu artırmasıyla sıkıştığı 82,00084,000 puan aralığından çıkan İMKB-100 endeksi, bugüne de %0,17 değer kazancı ile 85,397 puandan başladı. Dış
ticaret açığı verisinin de iyimserliği ile ilk seansta 85,784 puana dek yükselen endeks, %0,56 artışla 85,735 puandan
kapandı. İkinci seansta yükseliş eğilimini koruyarak 85,999 puanı test eden İMKB, haftanın son işlem gününü %0,76
primle 85,898 puandan tamamladı.
EURUSD, Avrupa borsalarının kapalı olduğu ortamda 1,28 seviyesinin hafif üzerinde sakin bir seyir izledi. Dün
gösterge tahvil tarafının göreceli olarak sakin kalması ve yurtiçinde korunan olumlu hava sayesinde 1,8150’nin
altında baskılanmaya devam eden DolarTL, bugün dış açığın beklentilerin altında kalması ve cari açığın finansmanı
ayağında da olumlu sinyaller göndermesi ile 1,81’in altında 1,8085’e dek gevşedi.
Sektörlere bakıldığında; ZSPOR %1,62, XBLSM %1,60, XHOLD %1,20 değer kazanmış, XYORT %7,97, XSGRT %0,09 ve
XTAST %0,08 değer kaybetmiştir. İMKB100 hisselerine yükselenler/ düşenler şeklinde bakıldığında yükselenler
listesinde TAVHL %7,30, BJKAS %6,49, GSDHO %4,67, ZOREN %3,16, KRDMD %3,09 ilk beş olurken, IHLAS %1,20,
KARTN %1,06, BIZIM %0,97, SKBNK %0,93 ve TKFEN %0,77 değer kaybederek en çok değer kaybeden beş hisse
olarak sıralanmıştır.
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ŞİRKET HABERLERİ

TTKOM : Şirket ve bağlı ortaklıkların yatırımlarının finansmanı kapsamında 28.03.2013 tarihinde, Ericsson
alımlarının finansmanına yönelik İsveç Eximbankı EKN garantisi kapsamında Şirket ile BNP Paribas, ING ve JP
Morgan bankaları arasında 150 milyon ABD Doları tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi 9
yıl vadeli olup yıllık faiz oranı LIBOR+ %0,795'tir.

EKGYO : Maslak 1453 projesi yürürlükte bulunan 2011 yılında onanlı imar planlarına göre alınmış ruhsata
dayalı olarak devam etmekte, projede hukuki ve idari yönden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Sonuç olarak;
İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin iptal kararları projeyi hiçbir surette
etkilememektedir.

BMEKS : 2013 yılında açmış olduğu 5.mağazası, toplamda ise 74. mağazası 29 Mart 2013 Cuma günü
Samsun İli Kılıçdede mahallesi, Çarşamba Caddesi No: 52 Samsun Piazza A.V.M. 3-67 CANİK-SAMSUN adresinde
faaliyete geçmiştir. 2013 yılında açmış olduğu 6.mağazası 30 Mart 2013 Cumartesi günü Siirt İli,
Yeni mahalle Cengiz Topel Cad. No: 69 Andera Park A.V.M. Zemin Kat Z-06 SİİRT adresinde faaliyete geçecektir

İŞ BANKASI : Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Grubu Net
(TL) : A Grubu Net (TL) : 0,2301862, B Grubu Net (TL) : 0,1405931, C Grubu Net (TL) : 0,1256609, Nakit Kar Payı
Dağıtım Tarihi : 01.04.2013
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