
EKGYO, Şirket, ikincil halka arz ı   için arac ılık ihalesini kazanan yüklenici Merrill Lynch International -Halk Yat ırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyumu ile sözleşme imzalam ıştır. 
 

THYAO, Şirket, önümüzdeki dönem filo planlaması çerçevesinde artan bakım ve onar ım ihtiyaçlarının karşı lanmas ına yönelik olarak MNG
Teknik Uçak A.Ş'yi satın almaya karar vermiştir. 

 

TKFEN, Şirket bağlı ortaklığı Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş'nin Samsun İşletmesi'nde yeni bir sülfürik asit tesisi kurulması, mevcut fosforik asit

tesisinin yenileştirilmesi ve kompoze gübre tesisinin iyileştirilmesine yönelik olarak toplam 300,25 milyon dolar yat ırım için TC Ekonomi
Bakanl ığı'ndan "Büyük Ölçekli Yatırım" statüsünde Yatırım Teşvik Belgesi al ınm ıştır. 
  
AKFEN, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Yunanistan'daki özelleştirmelerle ilgilendiklerini, altyap ı varlıklarına baktıklarını ve fırsatlar

yakalandığında yatırımlar yapacaklar ını açıklam ıştır. 
  
ASELS, Şirket ile Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Alyans Gemi Kiralama ve Denizcilik A.Ş. Ortak Giriş imi aras ında, TSK

için  inşa edilecek 2 adet Amfibi Gemiye konuş land ırılacak savaş sistemlerinin sağlanmas ı konusunda 63.5 mn Euro sözleşme imzalamaya
karar vermiştir. 

  
LOGO, Şirket, 2012 yılı 4.çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41 azalışla 3.2 mn TL net kâr elde etmiştir (2011 4Ç: 5.4 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılının tamam ında bir önceki yıla göre %233 artışla 10.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 3.1 mn TL net kâr)  
  
ECILC, Şirket iştiraki Eczac ıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nin 2008 y ılına ait yap ılan vergi incelemesi sonucu Vergi Dairesi,

Eczacıbaşı Baxter'a 19.280 TL vergi aslı/zıyai ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir. 

  
KATMR, Şirket %58,11 oranl ı çoğunluk hissedar ı 3. şahıs, yurtdışında yerleş ik yabanc ı yatırımc ı ve fonlarla, sahip olduğu imtiyazs ız B Grubu

hisselerinin çoğunluğu kaybetmeyecek bir k ısm ının satışı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere baş lam ıştır. 
 
BLCYT, Şirket, Adana'da yaptığı otel projesi için  İş Bankas ı'ndan 66 ay vadeli 5 mn dolar tutar ında kredi kullan ım ı yerine, 78 ay vadeli 10 mn

dolar kredi kullan ılmas ı yönünde anlaşma sağlam 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." 

HOŞGELDİN BORSA İSTANBUL 

8 günlük yükseli şle 86 bin seviyesinin üzerine ç ıkan ancak paskalya sonras ında
yabancıların sat ış ları ile 83.200'e gerileyen IMKB bugün yerini Borsa İstanbul'a b ırakıyor.

Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz! 

IMKB 100 endeksi, dünü % 1.9 düşüş le 83.243 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 83.243, en yüksek 84.803 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.616 puan
altına indi. 2 gün GARAN'da 18 milyon sat ış yapan yabanc ıların dün de 5 milyon daha
sattıkları görüldü. Bankalar % 2.3 düşerken IMKB Tüm-100 Endeksinin sadece % 0.27

düşmesi düşüşün büyük hisselerde yaşand ığını gösteriyor. Gösterge faiz ise % 6.16'ya
geriledi.  

Euro Bölgesi genelinde hizmet sektörü PMI 46,4 (Bk 46,5) ve Almanya ’da ise 50,9 (Bk

51,6) oldu. Ancak Euro/dolar üzerinde as ıl etki Avrupa MB'dan gelen faizi indirmeme
kararı   ile oldu ve parite 1.2750'den 1.2950'ye yükseldi. Borsalar ise art ıdan eksiye

geçerek bu habere tepki verdi. Almanya, Fransa ve İspanya % 0.7 düştü. ABD borsaları
ise günü % 0.4 artıda kapand ı. 
Bugünün gündeminde; 12:00'de Euro Bölgesi Şubat Perakende Sat ış ları, 15:30'da ABD
Tarım D ışı İstihdam ı (Bk 195.000) ve İşsizlik Oran ı (BK:%7.7) öne ç ıkmakta! Bu sabah

Asya'da Japonya hariç eksiler gözükmekte. ABD futureları da eksi.  

    - Avrupa Merkez Bankas ı,  politika faizini %0.75 seviyesinde b ıraktı.  Faiz karar ının
ardından bas ın toplant ıs ı   düzenleyen AMB Başkanı  Mario Draghi, para politikas ının
gerektikçe geniş lemeci kalacağını,  ekonomide toparlanman ın y ılın ikinci yar ıs ında

görüleceğini ve Güney Kıbrıs'ın kurtarma plan ının şablon olmad ığını ifade etti. 

  - Merkez Bankas ı tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazl ı reel efektif

döviz kuru endeksi TÜFE baz ında ayl ık yüzde 0,17 değer kazanarak 119,75 puandan

119,95 puana geldi.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız "Nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik

zamlanmayacak. Doğalgaz için de bu ay sonunu bekleyeceğiz" diye konuştu. 

  - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, 20 yaş  ve üzeri otomobiller için hurda
teşviği getirilmesi konusunda çal ışıldığını ifade etti. 

   - Dünya Gazetesi haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Tüketiciyi
Koruma Kanunu" tasar ıs ının önemli ölçüde tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon
Kurulunda görüşüleceğini belirtti. 

  - İngiltere Merkez Bankas ı(BOE) Komite toplant ıs ının ard ından yapılan açıklamaya göre,
faiz oranlar ı %0.50 olarak b ırakıldı. BOE, Varlık Alım Program ını da değiştirmeyerek 375

mlr sterlin olarak b ıraktı. 
  - San Fransisco FED Başkanı John Williams ABD ekonomisinin ivme kazanmya devam

etmesi halinde FED'in tahvil al ım program ındaki miktar ı   azaltmaya baş layabileceğini

bildirdi.  Atlanta FED Başkanı Dennis P. Lockhart varl ık al ımlar ının bu yaz azalt ılmas ını
tamamen d ış lamad ığını ifade ederek, parasal genişleme konusunda 3 veya 4 seçenek
olabileceğini, FED'in, 3'ncü parasal geniş lemenin bitiş tarihini açıklayabileceğini belirtti. 

    - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ba şkanı   Mukim Öztekin, "Kat ılım
bankac ılığına zarar vermeyecek, katkı sağlayacak gruplara izin verilir" dedi. 

    - TCMB’nin verilerine göre, yurtd ışında yerleş ik ki şilerin mülkiyetindeki devlet iç
borçlanma senedi (DİBS) stoku 29 Mart 2013 haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyat ı
değiş imi ve kur fark ından ar ındırılm ış olarak net 3,08 mlr dolar art ış gösterdi. Toplam
stok 61,9 mlr dolardan 64,9 mlr dolara yükseldi. Böylece Yabanc ıların D İBS portföyünün
toplam pazar içindeki payı 29 Mart 2013 haftas ında %30,2 ’ye yükseldi. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,243.81 -1.90 

USD 1.8055 0.00 

EURO 2.3215 0.13 

€  / $  1.2935 0.69 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0612 0.02 

VOB-30 Kontrat ı 101.650 -2.05 

Gösterge Faiz  7.25 -0.11 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UTPYA 1.89 10.53 

ARTOG 1.90 9.83 

GSDDE 1.01 9.78 

EPLAS 1.31 9.17 

GSDHO 1.46 8.96 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 13.45 -19.22 

HITIT 2.94 -11.98 

TRNSK 0.47 -11.32 

EKIZ 0.64 -11.11 

BLCYT 2.50 -11.03 

Dünya Borsalar ı 04.04.2013 % 

DJIA 14,606 0.38 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,817 -0.73 

FTSE-100 6,344 -1.19 

NIKKEI 225 12,635 2.20 

S&P 500 1,560 0.40 

Bovespa  54,648 -1.64 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB Perakende Sat ışlar Şub. (Bek. -0.4% Önc.1.2%)  
13:00 Almanya Fabrika siparişleri Şub. (Bek.1.1% Önc. -1.9%) 

15:30 ABD D ı ş   Ticaret Dengesi Şub. (Bek. -$44.6Mlr Önc. -
$44.4Mlr)  

15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam Mar. (Bek.198Bin Önc.236Bin)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.7.7% Önc.7.7%)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Şub. (Önc.$16.151Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.27-2.29 2.19 2.35 

ISCTR AL 6.64-6.66 6.48 6.86 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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yakalandığında yatırımlar yapacaklar ını açıklam ıştır. 
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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." 

HOŞGELDİN BORSA İSTANBUL 

8 günlük yükseli şle 86 bin seviyesinin üzerine ç ıkan ancak paskalya sonras ında
yabancıların sat ış ları ile 83.200'e gerileyen IMKB bugün yerini Borsa İstanbul'a b ırakıyor.

Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz! 

IMKB 100 endeksi, dünü % 1.9 düşüş le 83.243 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 83.243, en yüksek 84.803 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.616 puan

altına indi. 2 gün GARAN'da 18 milyon sat ış yapan yabanc ıların dün de 5 milyon daha
sattıkları görüldü. Bankalar % 2.3 düşerken IMKB Tüm-100 Endeksinin sadece % 0.27

düşmesi düşüşün büyük hisselerde yaşand ığını gösteriyor. Gösterge faiz ise % 6.16'ya
geriledi.  

Euro Bölgesi genelinde hizmet sektörü PMI 46,4 (Bk 46,5) ve Almanya ’da ise 50,9 (Bk

51,6) oldu. Ancak Euro/dolar üzerinde as ıl etki Avrupa MB'dan gelen faizi indirmeme

kararı   ile oldu ve parite 1.2750'den 1.2950'ye yükseldi. Borsalar ise art ıdan eksiye

geçerek bu habere tepki verdi. Almanya, Fransa ve İspanya % 0.7 düştü. ABD borsaları
ise günü % 0.4 artıda kapand ı. 
Bugünün gündeminde; 12:00'de Euro Bölgesi Şubat Perakende Sat ış ları, 15:30'da ABD
Tarım D ışı İstihdam ı (Bk 195.000) ve İşsizlik Oran ı (BK:%7.7) öne ç ıkmakta! Bu sabah

Asya'da Japonya hariç eksiler gözükmekte. ABD futureları da eksi.  

    - Avrupa Merkez Bankas ı,  politika faizini %0.75 seviyesinde b ıraktı.  Faiz karar ının
ardından bas ın toplant ıs ı   düzenleyen AMB Başkanı  Mario Draghi, para politikas ının
gerektikçe geniş lemeci kalacağını,  ekonomide toparlanman ın y ılın ikinci yar ıs ında

görüleceğini ve Güney Kıbrıs'ın kurtarma plan ının şablon olmad ığını ifade etti. 

  - Merkez Bankas ı tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazl ı reel efektif

döviz kuru endeksi TÜFE baz ında ayl ık yüzde 0,17 değer kazanarak 119,75 puandan

119,95 puana geldi.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız "Nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik

zamlanmayacak. Doğalgaz için de bu ay sonunu bekleyeceğiz" diye konuştu. 

  - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, 20 yaş  ve üzeri otomobiller için hurda
teşviği getirilmesi konusunda çal ışıldığını ifade etti. 

   - Dünya Gazetesi haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Tüketiciyi
Koruma Kanunu" tasar ıs ının önemli ölçüde tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon
Kurulunda görüşüleceğini belirtti. 

  - İngiltere Merkez Bankas ı(BOE) Komite toplant ıs ının ard ından yapılan açıklamaya göre,
faiz oranlar ı %0.50 olarak b ırakıldı. BOE, Varlık Alım Program ını da değiştirmeyerek 375

mlr sterlin olarak b ıraktı. 
  - San Fransisco FED Başkanı John Williams ABD ekonomisinin ivme kazanmya devam

etmesi halinde FED'in tahvil al ım program ındaki miktar ı   azaltmaya baş layabileceğini

bildirdi.  Atlanta FED Başkanı Dennis P. Lockhart varl ık al ımlar ının bu yaz azalt ılmas ını
tamamen d ış lamad ığını ifade ederek, parasal genişleme konusunda 3 veya 4 seçenek
olabileceğini, FED'in, 3'ncü parasal geniş lemenin bitiş tarihini açıklayabileceğini belirtti. 

    - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ba şkanı   Mukim Öztekin, "Kat ılım
bankac ılığına zarar vermeyecek, katkı sağlayacak gruplara izin verilir" dedi. 

    - TCMB’nin verilerine göre, yurtd ışında yerleş ik ki şilerin mülkiyetindeki devlet iç
borçlanma senedi (DİBS) stoku 29 Mart 2013 haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyat ı
değiş imi ve kur fark ından ar ındırılm ış olarak net 3,08 mlr dolar art ış gösterdi. Toplam
stok 61,9 mlr dolardan 64,9 mlr dolara yükseldi. Böylece Yabanc ıların D İBS portföyünün
toplam pazar içindeki payı 29 Mart 2013 haftas ında %30,2 ’ye yükseldi. 
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,243.81 -1.90 

USD 1.8055 0.00 

EURO 2.3215 0.13 

€  / $  1.2935 0.69 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0612 0.02 

VOB-30 Kontrat ı 101.650 -2.05 

Gösterge Faiz  7.25 -0.11 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UTPYA 1.89 10.53 

ARTOG 1.90 9.83 

GSDDE 1.01 9.78 

EPLAS 1.31 9.17 

GSDHO 1.46 8.96 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 13.45 -19.22 

HITIT 2.94 -11.98 

TRNSK 0.47 -11.32 

EKIZ 0.64 -11.11 

BLCYT 2.50 -11.03 

Dünya Borsalar ı 04.04.2013 % 

DJIA 14,606 0.38 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,817 -0.73 

FTSE-100 6,344 -1.19 

NIKKEI 225 12,635 2.20 

S&P 500 1,560 0.40 

Bovespa  54,648 -1.64 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB Perakende Sat ışlar Şub. (Bek. -0.4% Önc.1.2%)  
13:00 Almanya Fabrika siparişleri Şub. (Bek.1.1% Önc. -1.9%) 

15:30 ABD D ı ş   Ticaret Dengesi Şub. (Bek. -$44.6Mlr Önc. -
$44.4Mlr)  

15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam Mar. (Bek.198Bin Önc.236Bin)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.7.7% Önc.7.7%)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Şub. (Önc.$16.151Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.27-2.29 2.19 2.35 

ISCTR AL 6.64-6.66 6.48 6.86 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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