
ISCTR, Banka iştirakleri Bayek Sağlık Hizmetleri'nde bulunan %86,9 hissesini 127 mn TL ve Mipaş Mümessillik'te bulunan %99.9 payını 87

mn TL'ye Nemtaş Denizcilik A.Ş'ye satma kararı alm ıştır. 
 

DENIZ, Banka, Japon İşbirliği Bankas ı   (JBIC) ile Ekonomik Büyüme ve Çevre Koruma Projeleri Küresel Aksiyon Program ı  (GREEN)
kapsam ında, 25 mn dolar tutar ında 5 yıl 
vadeli kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. Kredi yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin kullan ım ına sunulacakt ır. 
 

AEFES, Şirket, 2012 yılı kârının 266.447.368 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,3825 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
SISE[TRKCM,ANACM,SODA], Şirket farklı vadelerde 500 mn dolarl ık bono ihrac ı için SPK'ya başvurma kararı vermiştir. Elde edilen tutarın 300
mn dolar ı Trakya Cam'a, 100 mn doları Anadolu Cam'a, 100 mn dolar ı ise Soda Sanayii'ne tahsis edilecektir.  

 

ANHYT, Şirket 2013 y ılı ilk iki ayl ık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 art ışla 61.757.827 TL prim üretmiştir. (2012 Ocak-

Şubat: 47.487.475 TL) 

 

GSDHO[TEKST], Şirket, Tesktilbank' ın stratejik işbirliği, muhtemel ortakl ık ve/veya hisse sat ışı gibi stratejik opsiyonlar ın tespiti amac ıyla

gerekli çalışmalara baş lam ıştır. 
 

GOZDE, Şirket hakim ortağı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali ülker, Şok mağazalarında bu yıl agresif büyüme hedeflediklerini, 400'e
yakın mağaza açmayı planlad ıklarını ve bu büyümenin organik veya inorganik olabileceğini belirtti. Ülker ayrıca Migros veya CarrrefourSA'n ın
gündemlerinde olmadığını da ifade etti.  
 

UCAK, SPK, Şirket'in Ege Kraft Torba ile Şirket bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak, ortaklara 2,48 TL fiyat üzerinden ayrılma hakk ının
tanınmas ı suretiyle olumlu karşı lanmas ına karar verildiğini belirtmiştir. 

 
OZKGY, Şirket 2013 y ılı projelerinden "Hayat Tepe" projesinin sat ış larına baş land ığını açıklam ıştır. Şirket, toplam 200 mn dolarl ık yatırımla

hayata geçirilecek olan projenin 2014 Eylül ayında tamamlanacağını açıklam ıştır. 
 

ESCOM, Şirket iştiraki TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemler A.Ş, halka arza ilişkin olarak piyasa koşullar ının gözlenerek uygun koşullar ın
oluşmas ı durumunda konunun 
tekrar değerlendirilmesine karar vermiştir. 
 

YKGYO, İMKB Şirket'i, bitmiş  ve devam eden projeleri aleyhindeki mahkeme kararlar ı kapsam ında mali tablolar ında karşı lık ay ırmas ı
gerekebileceği dikkate alınarak, üst  
mahkemelerdeki kararlar ın düzeltilememesi veya sermaye art ışı yapılmamas ı durumunda Şirket paylar ının Gözalt ı Pazarına al ınmas ı
hususunda uyar ılmas ına ve konuyla ilişkin Kurul'un bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 
 

SERVE, Şirket 2012 y ılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %47 azalışla 376.758 TL zarar açıklam ıştır.(2011 4Ç: 716.626 TL
zarar). Böylece Şirket'in 2012 yılı net zararı, bir önceki yıla göre %29 azalış la 1.1 mn TL olmuştur (2011: 1.5 mn TL net zarar) 

 

PENGD, Ulaştırma Bakanl ığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Şirket önüne yapılacak olan kavşak çalışmas ına
istinaden Şirket arazisinin 4562.76 m2'lik k ısm ı 450 TL/m2'den 2.071.168 TL bedelle kamulaştırılm 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." 

S&P'DEN ARTIRIM GELDİ 
Son günlerde Avrupa borsalar ından pozitif ayr ışan IMKB'nin beklediği haber S&P'den

artırım olarak dün akşam geldi. Bugün de olumlu baş layacağız. 
   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.27 art ış la, 84.195 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 83.450 en yüksek 84.320 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 225 puan

üzerine çıktı.  
   Yurtdışındaki negatif havaya rağmen IMKB'deki olumlu seyir dikkat çekiciydi. Ve haber
akşam geldi. S&P Türkiye'nin notunu 1 kademe art ırarak BB'den BB+'ya (yatırım yapılabilir

kademenin bir alt ı) yükseltti, görünümü ise durağan yaptı. S&P, Türkiye'nin görünümünü
1 May ıs 2012'de pozitiften durağana indirince Hükümetten büyük tepki çekmiş   ve

anlaşmas ı   yıl sonunda yenilenmemi şti. Fitch'in Kas ım 2012'de Türkiye'yi yat ırım
yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından S&P en gerideki kurum kalm ıştı. Gerçi dünkü
artırıma ra ğmen halen en gerideki kurum s&P. Zira Moodys de yat ırım yap ılabilir

seviyenin bir kademe alt ında ancak onun görünümü pozitif ve 2013 bitmeden ondan bir
artırım bekleniyor. S&P kiş ibaşı milli gelirin 15 bin dolar olmadan yat ırım yap ılabilire

çıkarmayacağını daha önceden ilan etmişti. Şimdi ise 2015 seçimleri sonras ında, kürt
sorunu da çözülürse BBB -'ye yükselteceğini aç ıkladı. Zaten o zaman da 15 bin dolara

ulaşm ış oluruz. 

      İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendiri len merkez sol blok ba şbakan aday ı
Bersani'nin yürüttüğü görü şmelerden sonuç al ınamad ığı  haberi ile dün Euro/dolar
1,2750'ye kadar düştü. Avrupa borsaları ise günü % 1 civar ında düşüş le kapatt ı. ABD'de

isse endeksler günü hafif düşüş le kapatt ı.  Bugün G. K ıbrıs'taki bankalar 12:00'de

açılacak.  

   Bugün asya borsalar ında sat ış lar hakim. ABD futurelar ı da hafif ekside. IMKB'nin ise

güne olumlu ba ş lamas ını   bekliyoruz. Dün dediğimiz gibi neredeyse tüm teknik
analistlerin ittifak ıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700 olacaktır. 

  - Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB'den BB+'ya yükseltirken,
görünümü "Durağan" olarak b ıraktı. Kurum tarafından yap ılan değerlendirmede, Türkiye
ekonomisinin güçlü mali performans ını  tehlikeye atmadan yavaşça toparlandığını ve

yeniden dengelenme yolunda olduğu kaydedildi. Ayn ı zamanda  S&P, Güneydoğu'daki

sorunlar ın çözümü halinde kredi notunun pozitif etkileneceğini belirtti. 

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, Standard&Poors'un not art ırım ının cesaret verici

olduğunu ancak Türkiye'nin daha yüksek bir notu hak ettiğini bildirdi.  

  - TCMB, Kredi büyümesinin 2013 y ılının baş larında güçlü sermaye giri ş i nedeniyle

hızlandığı, buna rağmen yakın zamanda sermaye giriş inin dikkate değer şekilde 

yavaş ladığının görüldüğü ifade edilen sunumda, k ısa vadede cari açığın artmas ı olas ılığı
var olmakla birlikte, mevcut politika çerçevesinin cari aç ıkta daha fazla bozulmay ı
s ınırlamas ının beklendiği kaydedildi.  

   - Fed Minneapolis Başkanı Narayana Kocherlakota, işsizlik oran ı eş iğinin FOMC'un

hamlelerini tetiklemeyeceği, FOMC'un i şsizlik oran ı   %6.5'in alt ına  dü şer dü şmez

ana faizleri yükseltmemeyi seçebileceğin i   i le r i  sürdü.  Fed Boston Ba şkanı   Eric

Rosengren ise yapt ığı bir açıklamada merkez bankas ının varl ık al ım ına en az ından bu

yılın sonuna kadar devam etmesini desteklediğini ve al ım h ızını ekonomik verilere bağlı
olmak üzere yükseltmesi veya azaltması gerektiğini dile getirdi. 

   - Enerji Piyasas ı Düzenleme Kurumu (EPDK) 2013 Ocak ayı Petrol Piyasas ı Sektör
Raporu'nu yayımlad ı. Buna göre bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, yurtiçi 
benzin sat ışı %7,6, motorin sat ışı da %11,8 arttı. 
   - BRICS liderleri, Güney Afrika'da gerçekleştirdikleri toplant ıda bir kalk ınma bankas ı
kurma konusunda anlaşma sağladılar. 

GÜNE BAKIŞ 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,195.16 0.27 

USD 1.8195 0.33 

EURO 2.3245 -0.39 

€  / $  1.2778 -0.61 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0717 -0.27 

VOB-30 Kontrat ı 103.375 0.10 

Gösterge Faiz  6.36 -0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UCAK 1.93 22.15 

SKPLC 0.90 9.76 

ATAC 1.07 9.18 

MEPET 2.34 7.83 

USAK 1.32 5.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 3.19 -18.62 

YKSGR 17.85 -17.17 

BLCYT 2.50 -14.38 

UTPYA 1.74 -13.00 

DENGE 13.95 -8.82 

Dünya Borsalar ı 27.03.2013 % 

DJIA 14,526 -0.23 

NASDAQ 3,257 0.12 

DAX 7,789 -1.15 

FTSE-100 6,388 -0.18 

NIKKEI 225 12,494 0.18 

S&P 500 1,563 -0.06 

Bovespa  56,034 0.65 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya Perakende sat ışlar Şub. (Bek. -0.6% Önc.3.0%9
10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.6.9% Önc.6.9%)  
14:30 ABD GSYH(Çeyrek bazl ı) 4Ç (Bek.0.5% Önc.0.1%)  
14:30 ABD Kişisel Tüketim 4Ç (Bek.2.1% Önc.2.1%)  
14:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 4Ç (Bek.0.9% Önc.0.9%)  
14:30 ABD Çekirdek Ki şisel Tük. Harc.(Çeyrek bazl ı)  4Ç
(Önc.0.9%)  
14:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.336Bin)  
15:45 ABD Chicago Sat ınalma Yöneticileri Endeksi Mar.
(Bek.57.0 Önc.56.8)  
17:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi Mar. (bek. -2 Önc. -
10) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI TUT 5.52-5.54 5.38 5.68 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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artırım bekleniyor. S&P kiş ibaşı milli gelirin 15 bin dolar olmadan yat ırım yap ılabilire

çıkarmayacağını daha önceden ilan etmişti. Şimdi ise 2015 seçimleri sonras ında, kürt
sorunu da çözülürse BBB -'ye yükselteceğini aç ıkladı. Zaten o zaman da 15 bin dolara

ulaşm ış oluruz. 

      İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendiri len merkez sol blok ba şbakan aday ı
Bersani'nin yürüttüğü görü şmelerden sonuç al ınamad ığı  haberi ile dün Euro/dolar
1,2750'ye kadar düştü. Avrupa borsaları ise günü % 1 civar ında düşüş le kapatt ı. ABD'de

isse endeksler günü hafif düşüş le kapatt ı.  Bugün G. K ıbrıs'taki bankalar 12:00'de

açılacak.  

   Bugün asya borsalar ında sat ış lar hakim. ABD futurelar ı da hafif ekside. IMKB'nin ise

güne olumlu ba ş lamas ını   bekliyoruz. Dün dediğimiz gibi neredeyse tüm teknik
analistlerin ittifak ıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700 olacaktır. 

  - Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB'den BB+'ya yükseltirken,
görünümü "Durağan" olarak b ıraktı. Kurum tarafından yap ılan değerlendirmede, Türkiye
ekonomisinin güçlü mali performans ını  tehlikeye atmadan yavaşça toparlandığını ve

yeniden dengelenme yolunda olduğu kaydedildi. Ayn ı zamanda  S&P, Güneydoğu'daki
sorunlar ın çözümü halinde kredi notunun pozitif etkileneceğini belirtti. 

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, Standard&Poors'un not art ırım ının cesaret verici
olduğunu ancak Türkiye'nin daha yüksek bir notu hak ettiğini bildirdi.  

  - TCMB, Kredi büyümesinin 2013 y ılının baş larında güçlü sermaye giri ş i nedeniyle

hızlandığı, buna rağmen yakın zamanda sermaye giriş inin dikkate değer şekilde 

yavaş ladığının görüldüğü ifade edilen sunumda, k ısa vadede cari açığın artmas ı olas ılığı
var olmakla birlikte, mevcut politika çerçevesinin cari aç ıkta daha fazla bozulmay ı
s ınırlamas ının beklendiği kaydedildi.  

   - Fed Minneapolis Başkanı Narayana Kocherlakota, işsizlik oran ı eş iğinin FOMC'un

hamlelerini tetiklemeyeceği, FOMC'un i şsizlik oran ı   %6.5'in alt ına  dü şer dü şmez

ana faizleri yükseltmemeyi seçebileceğin i   i le r i  sürdü.  Fed Boston Ba şkanı   Eric

Rosengren ise yapt ığı bir açıklamada merkez bankas ının varl ık al ım ına en az ından bu

yılın sonuna kadar devam etmesini desteklediğini ve al ım h ızını ekonomik verilere bağlı
olmak üzere yükseltmesi veya azaltması gerektiğini dile getirdi. 

   - Enerji Piyasas ı Düzenleme Kurumu (EPDK) 2013 Ocak ayı Petrol Piyasas ı Sektör
Raporu'nu yayımlad ı. Buna göre bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, yurtiçi 
benzin sat ışı %7,6, motorin sat ışı da %11,8 arttı. 
   - BRICS liderleri, Güney Afrika'da gerçekleştirdikleri toplant ıda bir kalk ınma bankas ı
kurma konusunda anlaşma sağladılar. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,195.16 0.27 

USD 1.8195 0.33 

EURO 2.3245 -0.39 

€  / $  1.2778 -0.61 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0717 -0.27 

VOB-30 Kontrat ı 103.375 0.10 

Gösterge Faiz  6.36 -0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UCAK 1.93 22.15 

SKPLC 0.90 9.76 

ATAC 1.07 9.18 

MEPET 2.34 7.83 

USAK 1.32 5.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 3.19 -18.62 

YKSGR 17.85 -17.17 

BLCYT 2.50 -14.38 

UTPYA 1.74 -13.00 

DENGE 13.95 -8.82 

Dünya Borsalar ı 27.03.2013 % 

DJIA 14,526 -0.23 

NASDAQ 3,257 0.12 

DAX 7,789 -1.15 

FTSE-100 6,388 -0.18 

NIKKEI 225 12,494 0.18 

S&P 500 1,563 -0.06 

Bovespa  56,034 0.65 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya Perakende sat ışlar Şub. (Bek. -0.6% Önc.3.0%9
10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.6.9% Önc.6.9%)  
14:30 ABD GSYH(Çeyrek bazl ı) 4Ç (Bek.0.5% Önc.0.1%)  
14:30 ABD Kişisel Tüketim 4Ç (Bek.2.1% Önc.2.1%)  
14:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 4Ç (Bek.0.9% Önc.0.9%)  
14:30 ABD Çekirdek Ki şisel Tük. Harc.(Çeyrek bazl ı)  4Ç
(Önc.0.9%)  
14:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.336Bin)  
15:45 ABD Chicago Sat ınalma Yöneticileri Endeksi Mar.
(Bek.57.0 Önc.56.8)  
17:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi Mar. (bek. -2 Önc. -
10) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI TUT 5.52-5.54 5.38 5.68 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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