
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 2.Etap Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" ihalesinin 1. oturumuna 4

adet teklif verilmiştir. 

 

KCHOL, Şirket CEO'su Turgay Durak 2013 için 3.7 milyar dolar yat ırım bütçesi planlandığını, bunun 1 milyar dolar ının otomotiv sektörüne
aktarılacağını belirtti. 

 

ZOREN, Şirket, bas ında çıkan İsrail tarafından üretilen doğal gazın Türkiye'ye getirilmesi haberlerine ilişkin olarak, herhangi bir resmi temas
ya da giriş imde bulunmad ığını açıklam ıştır. 
  
TRCAS, Şirket iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol ve Enerji Yat ırımlar ı A.Ş, Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asya

Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş. aras ında; bugüne kadar Full markası altında iş letilen 44 adet akaryak ıt istasyonunun Shell & Turcas Petrol
A.Ş. tarafından 15 y ıla kadar uzanan vadelerde kiralanarak Shell markas ı ve kurumsal kimliği alt ında işletilmesine yönelik bir çerçeve
anlaşma imzalanm ıştır. 
 

NETAS[ASELS], Şirket ile Aselsan aras ında ULAK Projesi kapsam ında 4G/LTE Haberleşme Sistemi Geliştirme iş i ile ilgili olarak, 15 milyon

dolar tutar ında sözleşme imzalanm ıştır. Ayrıca Şirket ile Yap ı Merkezi İnş. ve MÖN İnş. Adi Ortakl ığı aras ında "Irmak-Karabük- Zonguldak

Demiryolu Hatt ı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu İşi"nde "Telekomünikasyon Sistemlerinin Tasar ım ı, Temini, Montaj ı, Devreye Alınmas ı ve

Teslimi"ni kapsayan 1.090.000 Euro tutar ında bir sözleşme imzalanm ıştır. 
 

ANELE[ISGYO], Koray İnşaat San. ve Ticaret tarafından İş GYO için yapılacak olan Tuzla Ticaret Merkezi İnşaatı projesinde, Şirketin alt

yüklenici olarak proje kapsamında bulunan mekanik ve elektrik tesisat işleri için vermiş olduğu teklifler uygun bulunmuştur. Buna göre proje
teklif bedeli 55.75 mn dolar tutarındad ır. 
  
BAKAB, Şirket 2012 y ılı sonuna gerçekleştirmeyi öngördüğü 30 milyon TL yat ırım harcamas ı, 2013 ve 2014 y ılı  için öngörülen bir k ıs ım
yatırımlar ın öne çekilmesi sebebiyle 36,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
GOLDS, Şirket ile Commerzbank International aras ında Bak ırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Şirket'in iflas ına karar

verilmiştir. Şirket kararı temyiz edeceğini açıklam ıştır. 
 
RYSAS[RYGYO], Şirket %50 iştirak ettiği Ar ı Lojistik İnş. San. ve Tic. A.Ş ş irketinin %33'üne isabet eden k ısm ını 16.386.000 TL bedelle
Reysaş GYO'ya satmıştır. 
 

TGSAS, Şirket Ekonomi Bakanl ığı tarafından yürürlüğe konan " İhracat 2004/12" say ılı tebliğ kapsam ında, 2013 yılı için "Dış Ticaret Sermaye

Şirketi" statüsü verilmiştir. 

 
FENIS, Şirket çıkarılm ış 45.51 milyon TL sermayesini, iç kaynaklardan 92.428 TL (%0,2031 bedelsiz) ve kâr payından 4.937.572 TL (%10,85)

artırarak 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." 

GÜNDEM ENFLASYON 

IMKB 8 günlük yükselişe dün ara verdi ama Cuma günü Borsa  İstanbul açılışını zirvede

görmek isteyebilir. Bugün de yatay bir seyir etkili olabilir.. 
IMKB 100 endeksi, dünü % 0.10 düşüş le 86.026 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.358, en yüksek 86.290 puanı gören endeks, önceki kapanışının 85 puan alt ına

indi. Hazine ihaleleri sonras ında gösterge faizin % 6.5'e kadar yükselemesi üzerine ikinci
seans başında gelen hafif sat ış dalgas ı sonradan yerini toparlamaya b ıraktı. Öyle ki 8
gündür yükselen borsa GARAN % 1.7 düşmese günü yine art ıda kapatacakt ı. 
Bugünün veri gündeminde enflasyon verisi öne çıkmakta. IMKB için neredeyse tüm teknik
analistlerin ittifak ıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700 olmaya devam etmektedir. Bu
durumda yar ın  " B o r s a  İstanbul"un aç ılışını   yapacak Başbakan ı   güzel bir  tablo
karşı layacak gibi. 

Anastasiades hükümeti Troika ile bütün önemli baş lıklarda anlaşma yapt ıklarını beyan

edince Güney Kıbrıs mali krizi dün resmen bitti. Detayları tam açıklanmayan anlaşma iki

hafta içinde kabine onay ına sunulacak. 2 günlük paskalya tatilinden dönen Avrupa
borsalar ı haber üzerine coştu. Almanya % 1.9, Fransa % 2.0, İspanya % 1.7 yükseldi.
ABD'de ise Şubat ay ında fabrika sipari ş lerinin artt ığını   gösteren verilerle rekor
seviyelerdeki olumlu seyrini sürdürdü. S&P500 % 0.5, Dow Jones % 0.6 yükseldi.  
İtalya’da hükümet krizi devam ederken, Euro bölgesinden dün iki kötü haber geldi. 
Avrupa nihai PMI ’ları kötü, fakat öncü göstergelerin biraz üstüne çıktı. Euro-bölgesi Mart
nihai PMI 46.8 ile son 3 ay ın dibine geriledi. Euro bölgesinde işsiz say ıs ı 19 milyonu,

işsizlik oran ı % 12 ’yi aşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Euro/dolar paritesi ise 1.28-

1.29 aral ığında yarın yapılacak Avrupa MB toplantıs ının sonucunu bekliyor. 

  
Bu sabah Asya'da; Japonya borsas ında -yarınki MB toplant ıs ı   öncesinde - % 2.7'lik

yükseliş  yaşanırken, diğer dorsalarda yatay ve hafif sat ıcılı seyir var. ABD futurelar ının
artıda olduğu ancak emtialarda sat ış ların devam ettiği görülüyor. Bu sabah da sat ıcılı
olan emtilardan gümüş son bir haftada % 6, Bak ır ve Altın % 3 düştü. Aynı şekilde m ıs ır %
13, Buğday % 8, soya % 5 düştü. 

    - Hazine Müsteşarlığı  yapmış  olduğu iki ihalede toplam Hazine, iki devlet tahvili

ihalesinde net 3 milyar 540,6 milyon TL borçlandı. 
   - Japonya Merkez Bankas ı'nın her ne pahas ına olursa olsun %2 enflasyon hedefi

benimsememesi gerektiğini söyleyen Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, küresel şartların 

değişmesi hâlinde bu hedefe ulaşı lamayabileceğini belirtti. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, ülkelerin ekonomilerini
güçlendirmek için açık bir şekilde para birimlerini zay ıflatmaya çalışmalar ının bir endişe

kaynağı olacağını dile getirdi. Coeure yapt ığı konuşmada, kurun her ne kadar AMB için
kurun bir hedef olmad ığını   belirtse de, seviyenin enflasyon görünümünü etkilemeyi
baş ladığı zamanlar da bankan ın devreye girebileceğini ifade etti. 

  - Fed Atlanta Başkanı Dennis Lockhart, "Varlık alımlar ının azaltılmas ı için ileri görüşlülük
gerekiyor ve kan ımca ekonomiye zarar yapmadan bunu idare etmek için en az ından bu

yılın ilerleyen zamanlar ı ya da önümüzdeki y ılın baş larına kadar temponun korunmas ı
gerekiyor" dedi. 

  - Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Hristos Stylianides, Troyka ile kurtarma anlaşmas ının
şartları   üzerinde yürütülen görüşmelerde sonuca ula şı ldığını   söyledi. Stylianides,
görüşmelerin odak noktas ında bulunan, mali hedeflerin yakalanmas ı  için nihai tarihin
uzatılmas ı konusunda anlaşı ldığını belirtti. Dün istifa eden Maliye Bakanı Michael 

Sarris ise kurtarma yard ım ının ilk dilimini Mayıs ayında almay ı beklediklerini söyledi.  
  - OPEC'in yapm ış olduğu açıklamaya göre Çin'in büyüyen rafineri kapasitesinin talepleri
desteklemesi ve Amerika'n ın hidrolik k ırılmas ının yabanc ı petrol ihtiyac ını azaltmas ıyla

Asya ülkesinin, dünyanın en büyük petrol ithalatç ıs ı   olma s ıfatını   2014'te ABD'den

devralacağı belirtildi. Bu açıklamaya göre Çin'in ithalatı yıl sonu itibariyle günlük 6 milyon
varili aşabilir.   
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,026.67 -0.10 

USD 1.8045 -0.14 

EURO 2.3135 -0.30 

€  / $  1.2824 -0.21 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0611 -0.17 

VOB-30 Kontrat ı 105.700 0.38 

Gösterge Faiz  7.22 -0.36 

Yükselenler  Kapan ış  % 

CARFB 19.70 11.93 

CARFA 18.30 9.25 

SAMAT 2.70 8.87 

TKNSA 11.60 7.41 

BOSSA 1.95 7.14 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 19.80 -15.38 

TRNSK 0.59 -10.61 

EKIZ 0.80 -10.11 

KAREL 2.49 -7.09 

LTHOL 1.49 -6.29 

Dünya Borsalar ı 02.04.2013 % 

DJIA 14,573 -0.04 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,795 0.00 

FTSE-100 6,412 0.38 

NIKKEI 225 12,003 -1.08 

S&P 500 1,562 -0.45 

Bovespa  55,907 -0.79 

GÜNÜN TAKVİMİ 

00 : 0 0   ABD   Top l am  A r a ç   s a t ışları   Mar. (Bek.15.30Mn

Önc.15.33Mn)  
0 0 : 0 0   ABD   Y u r t i ç i   A r a ç   S a t ışları   Mar. (Bek.12.10Mn

Önc.11.99Mn)  
12:30 Almanya Tahvil ihraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.7.7%)  
15:15 ABD ADP İstihdam raporu Mar. (Bek.200Bin Önc.198Bin)
17:00 ABD ISM Hizmet sektörü Endeksi  Mar.   (Bek.55.8
Önc.56.0)  

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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GÜNDEM ENFLASYON 

IMKB 8 günlük yükselişe dün ara verdi ama Cuma günü Borsa  İstanbul açılışını zirvede

görmek isteyebilir. Bugün de yatay bir seyir etkili olabilir.. 
IMKB 100 endeksi, dünü % 0.10 düşüş le 86.026 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.358, en yüksek 86.290 puanı gören endeks, önceki kapanışının 85 puan alt ına

indi. Hazine ihaleleri sonras ında gösterge faizin % 6.5'e kadar yükselemesi üzerine ikinci
seans başında gelen hafif sat ış dalgas ı sonradan yerini toparlamaya b ıraktı. Öyle ki 8
gündür yükselen borsa GARAN % 1.7 düşmese günü yine art ıda kapatacakt ı. 
Bugünün veri gündeminde enflasyon verisi öne çıkmakta. IMKB için neredeyse tüm teknik
analistlerin ittifak ıyla 84.000 üzerindeki hedef 86.700 olmaya devam etmektedir. Bu
durumda yar ın  " B o r s a  İstanbul"un aç ılışını   yapacak Başbakan ı   güzel bir  tablo
karşı layacak gibi. 

Anastasiades hükümeti Troika ile bütün önemli baş lıklarda anlaşma yapt ıklarını beyan

edince Güney Kıbrıs mali krizi dün resmen bitti. Detayları tam açıklanmayan anlaşma iki

hafta içinde kabine onay ına sunulacak. 2 günlük paskalya tatilinden dönen Avrupa
borsalar ı haber üzerine coştu. Almanya % 1.9, Fransa % 2.0, İspanya % 1.7 yükseldi.
ABD'de ise Şubat ay ında fabrika sipari ş lerinin artt ığını   gösteren verilerle rekor
seviyelerdeki olumlu seyrini sürdürdü. S&P500 % 0.5, Dow Jones % 0.6 yükseldi.  
İtalya’da hükümet krizi devam ederken, Euro bölgesinden dün iki kötü haber geldi. 
Avrupa nihai PMI ’ları kötü, fakat öncü göstergelerin biraz üstüne çıktı. Euro-bölgesi Mart
nihai PMI 46.8 ile son 3 ay ın dibine geriledi. Euro bölgesinde işsiz say ıs ı 19 milyonu,
işsizlik oran ı % 12 ’yi aşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Euro/dolar paritesi ise 1.28-
1.29 aral ığında yarın yapılacak Avrupa MB toplantıs ının sonucunu bekliyor. 

  
Bu sabah Asya'da; Japonya borsas ında -yarınki MB toplant ıs ı   öncesinde - % 2.7'lik

yükseliş  yaşanırken, diğer dorsalarda yatay ve hafif sat ıcılı seyir var. ABD futurelar ının
artıda olduğu ancak emtialarda sat ış ların devam ettiği görülüyor. Bu sabah da sat ıcılı
olan emtilardan gümüş son bir haftada % 6, Bak ır ve Altın % 3 düştü. Aynı şekilde m ıs ır %
13, Buğday % 8, soya % 5 düştü. 

    - Hazine Müsteşarlığı  yapmış  olduğu iki ihalede toplam Hazine, iki devlet tahvili

ihalesinde net 3 milyar 540,6 milyon TL borçlandı. 
   - Japonya Merkez Bankas ı'nın her ne pahas ına olursa olsun %2 enflasyon hedefi

benimsememesi gerektiğini söyleyen Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, küresel şartların 

değişmesi hâlinde bu hedefe ulaşı lamayabileceğini belirtti. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, ülkelerin ekonomilerini
güçlendirmek için açık bir şekilde para birimlerini zay ıflatmaya çalışmalar ının bir endişe

kaynağı olacağını dile getirdi. Coeure yapt ığı konuşmada, kurun her ne kadar AMB için
kurun bir hedef olmad ığını   belirtse de, seviyenin enflasyon görünümünü etkilemeyi
baş ladığı zamanlar da bankan ın devreye girebileceğini ifade etti. 

  - Fed Atlanta Başkanı Dennis Lockhart, "Varlık alımlar ının azaltılmas ı için ileri görüşlülük
gerekiyor ve kan ımca ekonomiye zarar yapmadan bunu idare etmek için en az ından bu

yılın ilerleyen zamanlar ı ya da önümüzdeki y ılın baş larına kadar temponun korunmas ı
gerekiyor" dedi. 

  - Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Hristos Stylianides, Troyka ile kurtarma anlaşmas ının
şartları   üzerinde yürütülen görüşmelerde sonuca ula şı ldığını   söyledi. Stylianides,
görüşmelerin odak noktas ında bulunan, mali hedeflerin yakalanmas ı  için nihai tarihin
uzatılmas ı konusunda anlaşı ldığını belirtti. Dün istifa eden Maliye Bakanı Michael 

Sarris ise kurtarma yard ım ının ilk dilimini Mayıs ayında almay ı beklediklerini söyledi.  
  - OPEC'in yapm ış olduğu açıklamaya göre Çin'in büyüyen rafineri kapasitesinin talepleri
desteklemesi ve Amerika'n ın hidrolik k ırılmas ının yabanc ı petrol ihtiyac ını azaltmas ıyla

Asya ülkesinin, dünyanın en büyük petrol ithalatç ıs ı   olma s ıfatını   2014'te ABD'den

devralacağı belirtildi. Bu açıklamaya göre Çin'in ithalatı yıl sonu itibariyle günlük 6 milyon
varili aşabilir.   
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 86,026.67 -0.10 

USD 1.8045 -0.14 

EURO 2.3135 -0.30 

€  / $  1.2824 -0.21 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0611 -0.17 

VOB-30 Kontrat ı 105.700 0.38 

Gösterge Faiz  7.22 -0.36 

Yükselenler  Kapan ış  % 

CARFB 19.70 11.93 

CARFA 18.30 9.25 

SAMAT 2.70 8.87 

TKNSA 11.60 7.41 

BOSSA 1.95 7.14 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 19.80 -15.38 

TRNSK 0.59 -10.61 

EKIZ 0.80 -10.11 

KAREL 2.49 -7.09 

LTHOL 1.49 -6.29 

Dünya Borsalar ı 02.04.2013 % 

DJIA 14,573 -0.04 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,795 0.00 

FTSE-100 6,412 0.38 

NIKKEI 225 12,003 -1.08 

S&P 500 1,562 -0.45 

Bovespa  55,907 -0.79 

GÜNÜN TAKVİMİ 

00 : 0 0   ABD   Top l am  A r a ç   s a t ışları   Mar. (Bek.15.30Mn

Önc.15.33Mn)  
0 0 : 0 0   ABD   Y u r t i ç i   A r a ç   S a t ışları   Mar. (Bek.12.10Mn

Önc.11.99Mn)  
12:30 Almanya Tahvil ihraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.7.7%)  
15:15 ABD ADP İstihdam raporu Mar. (Bek.200Bin Önc.198Bin)
17:00 ABD ISM Hizmet sektörü Endeksi  Mar.   (Bek.55.8
Önc.56.0)  

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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