
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Başakşehir Ayazma 3.Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş" nin sözleşmesini yüklenici Özülke
İnş. Tic. A.Ş. ~ Öz-Kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı ile imzalam ıştır. 
 

THYAO, Şirket iştiraki THY Teknik A.Ş, ABD'de bulunan GORE Designs Completions Ltd. firmas ı ve ortaklarıyla ile ortakl ık veya satın alma
alternatiflerine ilişkin görüşmelere ve durum tespiti çalışmalar ına baş lanmas ına karar vermiş ve niyet anlaşmas ı imzalam ıştır. 
 

AKFEN, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, 28.1 milyon TL beklentinin %53 alt ında 12.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 22.3 mn TL). Böylece
Şirket 2012 yılında bir önceki yıl elde edilen 64.7 mn TL zarardan 662.9 mn TL kâra geçmiştir. 

 

TAVHL, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Ak ın, 3. havaalan ı  için ihale aşamas ında Şirket'in yeni ortak aray ışı olmad ığını,
finansman aşamas ında gündeme gelebileceğini söyledi.  
 

CLEBI, Şirket'in 2012 y ılı 4. çeyreğinde zarar ı, bir önceki yıla göre %33 artarak 13.9 mn TL'ye yükselmiştir. (2011 4Ç: 10.4 mn TL zarar).
Böylece Şirket 2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %177 artışla 21.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. 
 
MGROS, Şirket 4. çeyrekte, 3,9 milyon TL zarar beklentisinin %639 altında 28.9 mn TL zarar açıkladı. (2011 4Ç: 72.4 mn TL kâr) Şirket böylece
2012 yılında bir önceki yıl elde edilen 163.2 mn TL zarardan 88.1 mn TL kâra geçti.  
  
GSDHO[TEKST], Şirket Tekstilbank'ta sahip olduğu hisselerin tamam ı veya bir kısm ının muhtemel al ıcılara sat ışı ile ilgili olarak BNP Paribas
London' ı finansal dan ışman olarak yetkilendirdiğini açıklam ıştır. 
 
SNGYO, Şirket bağlı ortaklığı olan ve gayrimenkul projeleri geliştirme sektöründe faaliyet gösteren Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım
A.Ş ile 31.12.2012 tarihli bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralma yoluyla birle şme iş lemlerin baş latılmas ına

karar vermiştir. 
 
ANELE, Şirket, BAE Abu Dhabi'de yerleş ik olan iştiraki Anel Emirates General Contracting LLC ş irketinin sermaye art ırım ına, payı nispetinde

katılma karar ı alm ıştır. 
 
ATAC[GEDIZ], Şirket yönetim kurulu, bağlı ortaklığı Kış lahan Otelcilik ve Turizm İş letmeciliği A.Ş. hisselerinden 4.000.000 adedinin, Gimsan

Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş 'ne sat ılmas ına ilişkin kararın iptaline karar vermiştir. 
 

ARTOG, Şirket'in bağlı ortaklığı Arp Petrol Üretim Sondaj A.Ş, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden
petrol arama ruhsat ı alm ıştır. 
 

UTPYA, Şirket iştiraki Çağ 1 Yapı A.Ş, %43,23 oran ında sahibi bulunduğu Ankara-Maltepe'de bulunan Malltepe AVM'deki paylar ının tamam ını
Çankaya Belediyesine satmak üzere görüşmelere baş lamaya karar vemiştir. 
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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." 

YABANCI SATIŞLARI 

8 gün yükselen ve 86 bin üzerine ç ıkan borsada Paskalya tatili sonras ında gelen
yabancıların satış ları dün devam etti. Bugün Avrupa MB gündemde! 
  
IMKB 100 endeksi, dünü % 1.36 düşüş le 84.860 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84.860, en yüksek 86.366 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.166 puan
altına indi. Paskalya tatilinden dönen yabanc ıların sat ış ları   piyasayı   aşağı  çekiyor.
Örneğin son iki günde GARAN'da 18 milyon lot yabancı satışı gerçekleşti ve hisse % 3.5

düştü.  
Türkiye'de Mart ayında TÜFE beklentilerin üzerinde % 0.66 artt ı. TCMB yıl sonu için % 5
hedefini korusa da piyasan ın % 7 hedefini destekleyen bir veri oldu. TCMB başkanının
konuşmnas ında verdiği mesajlar ise TL'ye sat ış, faize alım getirdi. Gösterge tahvil faizi %
6.27'ye geriledi. Ancak bu olumlu seyir banka hisselerini etkilemedi.  

ABD'de özel sektör istihdamı 158 bin ile beklentinin (170-240 bin aral ığındaydı) altında

kaldı. Veri sonras ında piyasalarda sat ış lar arttı. Avrupa'da Almanya % 0.9, Fransa % 1.3,

İspanya % 1.8 düşerken ABD'de Dow Jones % 0.8, S&P500 %1.1 düştü. Bu verinin
ardından Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri önem kazandı.  
Yeni başkanı Kuroda'n ın liderliğinde toplanan Japonya MB, % 2'lik enflasyon hedefine 2

yıl içinde ulaşma hedefi koydu. Bu nedenle ayl ık tahvil alım ı program ı ile uzun vadeli varlık
alım program ını   birleştirdi ve elindeki tahvil ve ETF miktarlar ını 2 y ıl içinde 2 kat ına

çıkarma karar ı aldı. Haber üzerine Yen %2 değer kaybederken, borsa % 1 yükseldi.
Bugün ayr ıca Saat 14:45'de Avrupa MB faiz karar ı beklenecek. 15:30'da ise başkan

Draghi konuşacak. G. Kıbrıs sorunundan sonra hiç konuşmayan ve büyüme beklentileri
sürekli ertelenen Başkan'ın  aç ıklamalar ı   merakla izlenecektir. Faiz indirim sinyali

gelebilir.  

  - Türkiye'de Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi %0,66, Üretici Fiyatları Endeksi %0,81

arttı. Böylece Mart itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de %7,29, ÜFE'de ise %2,30 oldu. 
  - Japonya Merkez Bankas ı Faizlerde değiş ikliğe gidilmezken ayl ık tahvil al ım program ı
uzun vadeli tahvil alım ı ile birleştirildi. Varlık alım program ını geniş leten BOJ, yılda alacağı
Japon Devlet Tahvili (JGB) miktar ını 50 trilyon Yen'e yükseltti. BOJ ayrıca, borsa yat ırım
fonu ETF ve Japon gayrimenkul yat ırım ortakl ığı  (JREIT) al ım miktarlar ını da art ırdı.
Elindeki ETF ve JREIT miktarlar ını 2 yıl içinde 2'ye katlama kararı alan BOJ, bu yıl sonuna

kadar 2.5 trilyon Yen, gelecek yıl sonuna kadar 3.5 trilyon Yen tutar ında ETF alacak. Bu y ıl
sonuna kadar al ınacak JREIT miktar ı 140 milyar Yen olarak belirlenirken, gelecek y ıl
sonuna kadarda 170 milyar Yen tutar ırnda al ım yapılmas ı kararlaştırıldı. 
  - Japon Nikkei gazetesinin haberine göre Sinop'ta yapılmas ı planlanan Türkiye'nin ikinci
nükleer santraliyle ilgili ihaleyi Mitsubishi ile Fransız enerji ş irketi Areva SA ald ı. Gazete,

Atmea 1 tipi orta ölçekli nükleer santral in şas ının 2017'de ba ş layacağını,  elektrik

üretiminin 2023'te devreye girebileceğini, maliyetin 22 milyar dolar olacağını bildirdi.  

  - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Eğer reel efektif döviz kurunun 120'nin üzerine
çıktığı tespit edilirse, ölçülü bir politika faiz indirimi, araç olarak kullanılabilir" dedi. Ayr ıca

Başçı, Türkiye örneğinde 2012 y ılı bir dengelenme y ılı olduğunu, 2013 y ılının ise dengeli

büyüme y ılı   olacağını,  Yurt içi nihai talep 2013 y ılının ilk çeyreğinde toparlamaya

baş ladığını açıkladı. 
  - ODD verilerine göre Mart ayında yurtiçi otomotiv satış ları %6 büyüme kaydetti.  
    - Rusya Başkanı   Vladimir Putin, bir kararnameyle üst düzey yetkililer ve devlet
görevlilerine yurt d ışındaki hesaplar ını   kapamalar ı   için 3 ay süre verdi. Sal ı   günü
imzalanan kararnameyle binlerce Rus kamu çal ışanının gelir ve varl ıklarını Haziran 1 ’e
kadar beyan etmeleri gerekiyor.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,860.07 -1.36 

USD 1.8055 0.17 

EURO 2.3185 0.22 

€  / $  1.2846 0.22 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0607 -0.02 

VOB-30 Kontrat ı 103.775 -1.82 

Gösterge Faiz  7.23 -0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 1.73 18.49 

GSDHO 1.34 11.67 

YGYO 0.68 11.48 

MUTLU 8.12 6.84 

TEKST 1.60 5.96 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 2,430.00 -19.27 

ORGE 16.65 -15.91 

TRNSK 0.53 -10.17 

EKIZ 0.72 -10.00 

MAALT 17.35 -9.64 

Dünya Borsalar ı 03.04.2013 % 

DJIA 14,550 -0.76 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,875 -0.87 

FTSE-100 6,420 -1.08 

NIKKEI 225 12,362 2.99 

S&P 500 1,554 -1.05 

Bovespa  55,562 1.23 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 İtalya PMI Hizmet Mar. (Bek.43.3 Önc.43.6)  
10:50 Fransa PMI Hizmet Mar. (Bek.41.9 Önc.41.9)  
10:55 Almanya PMI Hizmet Mar. (Bek.51.6 Önc.51.6)  
11:00 AB PMI Hizmet Mar. (Bek.46.5 Önc.46.5)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet Mar. (Bek.51.5 Önc.51.8)  
12:00 AB ÜFE Şub. (Bek.0.2% Önc.0.6%)  
13:00 AB Avrupa Komisyonu Ba şkan ı   Barroso Viyana'da

konuşacak 

14:00 İngiltere İngiltere MB Faiz karar ı   Nis. (Bek.0.50%

Önc.0.50%)  
14 :00  İngiltere İngil tere MB Varl ık  A l ım Program ı   Nis.

(Bek.375Mlr Önc.375Mlr)  
14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru (Önc.119,69)  
14:45 AB Avrupa MB Faiz karar ı Nis. (Bek.0.75% Önc.0.75%)  
15:30 AB ECB Başkan ı Draghi'nin bas ın toplant ısı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.354Bin

Önc.357Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.3065Bin

Önc.3050Bin)  
17:30 ABD FED Başkan ı Ben Bernanke'nin konuşmas ı. 

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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alım program ını   birleştirdi ve elindeki tahvil ve ETF miktarlar ını 2 y ıl içinde 2 kat ına

çıkarma karar ı aldı. Haber üzerine Yen %2 değer kaybederken, borsa % 1 yükseldi.
Bugün ayr ıca Saat 14:45'de Avrupa MB faiz karar ı beklenecek. 15:30'da ise başkan

Draghi konuşacak. G. Kıbrıs sorunundan sonra hiç konuşmayan ve büyüme beklentileri
sürekli ertelenen Başkan'ın  aç ıklamalar ı   merakla izlenecektir. Faiz indirim sinyali
gelebilir.  

  - Türkiye'de Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi %0,66, Üretici Fiyatları Endeksi %0,81
arttı. Böylece Mart itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de %7,29, ÜFE'de ise %2,30 oldu. 
  - Japonya Merkez Bankas ı Faizlerde değiş ikliğe gidilmezken ayl ık tahvil al ım program ı
uzun vadeli tahvil alım ı ile birleştirildi. Varlık alım program ını geniş leten BOJ, yılda alacağı
Japon Devlet Tahvili (JGB) miktar ını 50 trilyon Yen'e yükseltti. BOJ ayrıca, borsa yat ırım
fonu ETF ve Japon gayrimenkul yat ırım ortakl ığı  (JREIT) al ım miktarlar ını da art ırdı.
Elindeki ETF ve JREIT miktarlar ını 2 yıl içinde 2'ye katlama kararı alan BOJ, bu yıl sonuna

kadar 2.5 trilyon Yen, gelecek yıl sonuna kadar 3.5 trilyon Yen tutar ında ETF alacak. Bu y ıl
sonuna kadar al ınacak JREIT miktar ı 140 milyar Yen olarak belirlenirken, gelecek y ıl
sonuna kadarda 170 milyar Yen tutar ırnda al ım yapılmas ı kararlaştırıldı. 
  - Japon Nikkei gazetesinin haberine göre Sinop'ta yapılmas ı planlanan Türkiye'nin ikinci
nükleer santraliyle ilgili ihaleyi Mitsubishi ile Fransız enerji ş irketi Areva SA ald ı. Gazete,

Atmea 1 tipi orta ölçekli nükleer santral in şas ının 2017'de ba ş layacağını,  elektrik

üretiminin 2023'te devreye girebileceğini, maliyetin 22 milyar dolar olacağını bildirdi.  

  - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Eğer reel efektif döviz kurunun 120'nin üzerine
çıktığı tespit edilirse, ölçülü bir politika faiz indirimi, araç olarak kullanılabilir" dedi. Ayr ıca

Başçı, Türkiye örneğinde 2012 y ılı bir dengelenme y ılı olduğunu, 2013 y ılının ise dengeli

büyüme y ılı   olacağını,  Yurt içi nihai talep 2013 y ılının ilk çeyreğinde toparlamaya

baş ladığını açıkladı. 
  - ODD verilerine göre Mart ayında yurtiçi otomotiv satış ları %6 büyüme kaydetti.  
    - Rusya Başkanı   Vladimir Putin, bir kararnameyle üst düzey yetkililer ve devlet
görevlilerine yurt d ışındaki hesaplar ını   kapamalar ı   için 3 ay süre verdi. Sal ı   günü
imzalanan kararnameyle binlerce Rus kamu çal ışanının gelir ve varl ıklarını Haziran 1 ’e
kadar beyan etmeleri gerekiyor.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 84,860.07 -1.36 

USD 1.8055 0.17 

EURO 2.3185 0.22 

€  / $  1.2846 0.22 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0607 -0.02 

VOB-30 Kontrat ı 103.775 -1.82 

Gösterge Faiz  7.23 -0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 1.73 18.49 

GSDHO 1.34 11.67 

YGYO 0.68 11.48 

MUTLU 8.12 6.84 

TEKST 1.60 5.96 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 2,430.00 -19.27 

ORGE 16.65 -15.91 

TRNSK 0.53 -10.17 

EKIZ 0.72 -10.00 

MAALT 17.35 -9.64 

Dünya Borsalar ı 03.04.2013 % 

DJIA 14,550 -0.76 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,875 -0.87 

FTSE-100 6,420 -1.08 

NIKKEI 225 12,362 2.99 

S&P 500 1,554 -1.05 

Bovespa  55,562 1.23 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 İtalya PMI Hizmet Mar. (Bek.43.3 Önc.43.6)  
10:50 Fransa PMI Hizmet Mar. (Bek.41.9 Önc.41.9)  
10:55 Almanya PMI Hizmet Mar. (Bek.51.6 Önc.51.6)  
11:00 AB PMI Hizmet Mar. (Bek.46.5 Önc.46.5)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet Mar. (Bek.51.5 Önc.51.8)  
12:00 AB ÜFE Şub. (Bek.0.2% Önc.0.6%)  
13:00 AB Avrupa Komisyonu Ba şkan ı   Barroso Viyana'da

konuşacak 

14:00 İngiltere İngiltere MB Faiz karar ı   Nis. (Bek.0.50%

Önc.0.50%)  
14 :00  İngiltere İngil tere MB Varl ık  A l ım Program ı   Nis.

(Bek.375Mlr Önc.375Mlr)  
14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru (Önc.119,69)  
14:45 AB Avrupa MB Faiz karar ı Nis. (Bek.0.75% Önc.0.75%)  
15:30 AB ECB Başkan ı Draghi'nin bas ın toplant ısı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.354Bin

Önc.357Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.3065Bin

Önc.3050Bin)  
17:30 ABD FED Başkan ı Ben Bernanke'nin konuşmas ı. 

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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