
GARAN, Banka, ipotek teminatl ı menkul k ıymet ihracı ile ilgili olarak çal ışmalara baş lanmas ına karar vermiştir. 

 

ASELS, Şirket Hakim ortağı TSKGV'nin Kamu İhale Kanunu'na tabi olduğuna Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından karar verilmiş  ve 
TSKGV'nın doğrudan veya dolaylı olarak  

sermayesinin yar ıs ından fazlas ına sahip olduğu ş irketler de Kamu İhale Kanunu'na tabi hale gelmiştir. 

 

ASYAB, Banka bir çağrı merkezi ve portföy yönetim ş irketi kurmak amac ıyla çalışmalara baş lamaya karar vermiştir. 

  
GOZDE[SAHOL], Sabah Gazetesi'nin haberine göre Gözde Giri ş im, perakende zinciri DiaSA'y ı almak için Sabancı Holding'le temaslarda

bulunuyor. 

  
SELEC, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.2 azalışla 28.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 29.3 mn TL
net kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %4 artışla 143.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 138.6 mn TL net kâr)  
  
ISGSY, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %316 artışla 17.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 4.3 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %19 art ışla 50.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 42 mn TL net kâr) Şirket 2012 yılı net

kârından, Hisse başı net 0,175 TL nakit, %15 bedelsiz hisse senedi kâr payı dağıtma karar ı alm ıştır.  
  
YKGYO, Şirket, Ankara-Çankaa'da projenin imar durum belgesinin iptaline ili şkin alınan karar düzeltme başvurusunun lehine sonuçlandığını
ve kararın bozulmas ına karar verildiği açıklanm ıştır. 
  
ISYHO[UCAK], Şirket bağlı ortaklığı Ege Kraft Torba ile Uçak Servisi A.Ş'nin devralma yoluyla birleşmesine karar verilmiştir. 

  
ITTFH, Şirket bağlı ortaklığı Seha İnşaat, Konya-Meram'da bulunan 576 adet konut,kapal ı ve açık otopark,alt yapı ve çevre düzenlemesi iş ine

ait sözleşmeyi 60.5 mn TL bedelle imzalam ıştır. 
  
ARMDA, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14 artışla 2.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.2 mn TL net
kâr). Böylece Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %31 artışla 9.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 7.2 mn TL net kâr)  
  
GLYHO, Şirket'in bağlı ortaklığı Global Liman İş letmeleri'nin bağlı ortaklıkları Ortadoğu Antalya Liman İş l. 25.295.283 TL, Ege Liman İş l.

19.812.929 TL kar pâyı dağıtma karar ı alm ıştır. Ayrıca Global Liman İş l. 2012 yılı kârından 9.531.407 TL temettü dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ATSYH[KRSAN], Şirket bağlı ortaklığı Or-Na Tar ım, Karsusan A.Ş'nin İMKB'de işlem gören %11,21 payını 2.632.865 TL(Hisse Başı: 4,79 TL)

bedelle sat ın alm ıştır. 
  
FENIS, Şirket hakim ortağı Feniş Holding, ve Şirket paylarının blok al ım ı ile ilgilenen bir yabanc ı fon aras ında anlaşma koşullar ını tespit etmek

üzere ön görüşmelere baş lam 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." 

SAKİN BİR BAŞLANGIÇ 

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftay ı % 4.5 kayıpla 82.071 seviyesinden kapatt ı. Banka

Endeksi ise %5.9 düştü. "BIST 100'de ikili zirve formasyonu mu gerçekleşiyor" sorusu
sorulabilir. Çünkü 10 günlük bir yükseliş   sürecinin sonunda 24 Ocak 2013'de 86.787
seviyesini gören IMKB 100 endeksi sonras ındaki bir ayda 75 bin seviyesine kadar

gerilemişti. Mart ayının sonunda 8 günlük yükseliş  sürecinin sonunda 1 Nisan 2013'de
de 86.370 seviyesini gördü. Eğer ikili zirve olduysa trendin aşağı dönüş sinyali demektir.

Kaldı   ki Paskalya tati l i  nedeniyle piyasalardan 2 gün uzakta kalan yabanc ıların
döndüklerinde sat ıcılı olduklar ı  görüldü. Örneğin GARAN'da 3 günde 23 milyon hisse
sattılar.  
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
konuşmas ında verdiği mesajlar ise TL'ye sat ış, faize alım getirdi. Hazine ihaleleriyle %

6.6'a kadar çıkan gösterge tahvil faizi geriledi. Başbakan' ın "% 6 faizi de fazla buluyorum"

sözleri ile de % 6.04'e kadar geriledi.    
2 Nisan'da Anastasiades hükümeti Troika i le bütün önemli ba ş lıklarda anlaşma
yaptıklarını beyan edince Güney Kıbrıs mali krizi resmen bitti. 2 günlük paskalya tatilinden
dönen Avrupa borsalar ı da haber üzerine coşarak günü % 2 civar ında art ış larla kapatt ı.
Ancak Euro/dolar üzerinde asıl etki Avrupa MB'dan gelen faizi indirmeme karar ı ile oldu ve

parite 1.2750'den 1.2950'ye yükseldi. Çarşamba günü ABD'de özel sektör istihdamı 158
bin ile beklentinin (170-240 bin aral ığındaydı) altında kald ı. Veri sonras ında piyasalarda

satış lar artt ı. Cuma günü de Tar ım d ışı  istihdam ın 180 bin beklenirken 88 bin artt ığı
açıklanınca borsalarda sat ışlar devam etti, parite ise 1.30'un üzerine çıktı. 
Kuzey Kore'nin sald ırganl ığında ciddiyeti, Çin'deki Kuş gribinin yayılma riski, Slovenya'n ın
yardım isteyip-istemeyeceğinin d ışında bu haftan ın  veri gündeminde; yurtiçinde pazartesi
sanayi üretimi, perşembe cari aç ık verisi öne ç ıkarken, Avrupa'da Pazartesi Almanya

sanayi üretimi, Çarşamba Fransa sanayi üretimi  aç ıklanacak. Çarşamba akşam ı FED,

son toplant ı   tutanaklar ını   açıklayacak. Cuma günü de ABD'de perakende sat ış lar

açıklanacak.  

  - IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin büyük bir kısm ının 1 yıl öncekine
kıyasla daha iyi durumda olduğunu, ancak baz ı risklerin devam ettiğini belirtti. Lagarde,

büyümenin, gelişmekte olan ülkeler aras ında güçlenmeye ve geni ş lemeye devam

ettiğini, ABD'de de toparlanman ın h ız kazanmaya baş ladığını söylerken; Ocak'ta 2013'e
ait büyüme tahminini %3.5'e indirdi ve Euro Bölgesi için de 2. bir resesyon yılı öngördü.  
   - Standard & Poor's Türkiye'de i şlem gösteren 6 bankan ın kredi notunu art ırdı. İş
Bankas ı,  Garanti Bank, Garanti Leasing, HSBC, Vak ıfbank ve Yap ı  Kredi'nin notlar ı
BB'den BB+'ya yükseltilirken, görünümün durağan olduğu aç ıkland ı.  Ayrıca kuruluş
tarafından yap ılan aç ıklamada "Türk bankalar ının güçlü kârl ılık performans ı   devam

ediyor" denildi.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız,  Karadeniz’de şu ana kadar alt ı büyük
sondaj yap ıldığını  ve özel ş irketlerle beraber 2.5 milyar dolar harcand ığını  söylerken,
Karadeniz ’e teklif veren tüm uluslararası firmalara açık olduklar ını ifade etti. Ayrıca Bakan

Yıldız, önümüzdeki yıl altın üretimini 36 tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.  

  - Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş, bu yıl savunma
ve havac ılık sanayi sektöründe ihracat hedefini 1,5 mlr dolar olarak belirlediklerini
söyledi. Aliş, savunma sanayi ihracat ının 2013 y ılının ilk iki ayl ık döneminde de geçen
yılın aynı dönemine göre %33 art ışla 164 mn dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.  

  - Uludağ Otomotiv Endüstrisi  İhracatçıları Birliğinin (O İB) açıkladığı Mart ayı raporuna

göre, Otomotiv endüstrisinin, Mart ayında %2 daralmas ına rağmen 1,87 mlr dolarl ık dış
satış la yılın ilk çeyreğinde 5,1 mlr dolarl ık ihracat hedefini yakalad ığı ve sektörel liderliğini
koruduğu bildirildi.  

  - İtalya'da Başbakan Mario Monti, Bakanlar Kurulu'nun kamu sektörünün özel sektöre
olan 40 mlr Euroluk borcunun geri ödenmesi için acil bir kararnameyi imzalad ığını
açıkladı. Buna göre 40 mlr Euro'luk borç 12 ayda ödenecek.  
  - İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan ı Mehdi Gazenferi, geçen yıl petrol ihracat ından

100 mlr dolar gelir beklediklerini halde uygulan yaptırımlar nedeniyle sadece 50 mlr dolar
gelir elde edebildiklerini bildirdi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,071.25 -1.41 

USD 1.8045 -0.06 

EURO 2.3415 0.86 

€  / $  1.3040 0.81 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0647 0.17 

VOB-30 Kontrat ı 100.250 -1.38 

Gösterge Faiz  7.10 0.96 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ORGE 15.30 13.75 

FENIS 1.72 12.42 

DENGE 16.90 11.92 

FFKRL 5.54 10.58 

PENGD 1.56 8.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,765.00 -19.22 

BLCYT 2.02 -19.20 

EKIZ 0.57 -10.94 

TRNSK 0.42 -10.64 

KATMR 5.76 -9.43 

Dünya Borsalar ı 07.04.2013 % 

DJIA 14,565 -0.28 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,660 -2.02 

FTSE-100 6,241 -1.63 

NIKKEI 225 12,834 1.58 

S&P 500 1,553 -0.43 

Bovespa  55,051 0.74 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Şub. (Önc.1.9%)  
12:30 Almanya Hazine Bonosu İhrac ı 
13:00 Almanya Sanayi Üretimi Şub. (Bek.0.5% Önc.0.0%)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhrac ı 
ABD Obama 2014 bütçesini Kongre'ye sunacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.27-2.29 2.19 2.35 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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konuşmas ında verdiği mesajlar ise TL'ye sat ış, faize alım getirdi. Hazine ihaleleriyle %

6.6'a kadar çıkan gösterge tahvil faizi geriledi. Başbakan' ın "% 6 faizi de fazla buluyorum"

sözleri ile de % 6.04'e kadar geriledi.    
2 Nisan'da Anastasiades hükümeti Troika i le bütün önemli ba ş lıklarda anlaşma
yaptıklarını beyan edince Güney Kıbrıs mali krizi resmen bitti. 2 günlük paskalya tatilinden
dönen Avrupa borsalar ı da haber üzerine coşarak günü % 2 civar ında art ış larla kapatt ı.
Ancak Euro/dolar üzerinde asıl etki Avrupa MB'dan gelen faizi indirmeme karar ı ile oldu ve

parite 1.2750'den 1.2950'ye yükseldi. Çarşamba günü ABD'de özel sektör istihdamı 158

bin ile beklentinin (170-240 bin aral ığındaydı) altında kald ı. Veri sonras ında piyasalarda
satış lar artt ı. Cuma günü de Tar ım d ışı  istihdam ın 180 bin beklenirken 88 bin artt ığı
açıklanınca borsalarda sat ışlar devam etti, parite ise 1.30'un üzerine çıktı. 
Kuzey Kore'nin sald ırganl ığında ciddiyeti, Çin'deki Kuş gribinin yayılma riski, Slovenya'n ın
yardım isteyip-istemeyeceğinin d ışında bu haftan ın  veri gündeminde; yurtiçinde pazartesi
sanayi üretimi, perşembe cari aç ık verisi öne ç ıkarken, Avrupa'da Pazartesi Almanya

sanayi üretimi, Çarşamba Fransa sanayi üretimi  aç ıklanacak. Çarşamba akşam ı FED,
son toplant ı   tutanaklar ını   açıklayacak. Cuma günü de ABD'de perakende sat ış lar

açıklanacak.  

  - IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin büyük bir kısm ının 1 yıl öncekine
kıyasla daha iyi durumda olduğunu, ancak baz ı risklerin devam ettiğini belirtti. Lagarde,

büyümenin, gelişmekte olan ülkeler aras ında güçlenmeye ve geni ş lemeye devam
ettiğini, ABD'de de toparlanman ın h ız kazanmaya baş ladığını söylerken; Ocak'ta 2013'e
ait büyüme tahminini %3.5'e indirdi ve Euro Bölgesi için de 2. bir resesyon yılı öngördü.  
   - Standard & Poor's Türkiye'de i şlem gösteren 6 bankan ın kredi notunu art ırdı. İş
Bankas ı,  Garanti Bank, Garanti Leasing, HSBC, Vak ıfbank ve Yap ı  Kredi'nin notlar ı
BB'den BB+'ya yükseltilirken, görünümün durağan olduğu aç ıkland ı.  Ayrıca kuruluş
tarafından yap ılan aç ıklamada "Türk bankalar ının güçlü kârl ılık performans ı   devam
ediyor" denildi.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız,  Karadeniz’de şu ana kadar alt ı büyük
sondaj yap ıldığını  ve özel ş irketlerle beraber 2.5 milyar dolar harcand ığını  söylerken,
Karadeniz ’e teklif veren tüm uluslararası firmalara açık olduklar ını ifade etti. Ayrıca Bakan

Yıldız, önümüzdeki yıl altın üretimini 36 tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.  

  - Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş, bu yıl savunma

ve havac ılık sanayi sektöründe ihracat hedefini 1,5 mlr dolar olarak belirlediklerini
söyledi. Aliş, savunma sanayi ihracat ının 2013 y ılının ilk iki ayl ık döneminde de geçen
yılın aynı dönemine göre %33 art ışla 164 mn dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.  

  - Uludağ Otomotiv Endüstrisi  İhracatçıları Birliğinin (O İB) açıkladığı Mart ayı raporuna

göre, Otomotiv endüstrisinin, Mart ayında %2 daralmas ına rağmen 1,87 mlr dolarl ık dış
satış la yılın ilk çeyreğinde 5,1 mlr dolarl ık ihracat hedefini yakalad ığı ve sektörel liderliğini

koruduğu bildirildi.  

  - İtalya'da Başbakan Mario Monti, Bakanlar Kurulu'nun kamu sektörünün özel sektöre
olan 40 mlr Euroluk borcunun geri ödenmesi için acil bir kararnameyi imzalad ığını
açıkladı. Buna göre 40 mlr Euro'luk borç 12 ayda ödenecek.  
  - İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan ı Mehdi Gazenferi, geçen yıl petrol ihracat ından

100 mlr dolar gelir beklediklerini halde uygulan yaptırımlar nedeniyle sadece 50 mlr dolar

gelir elde edebildiklerini bildirdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,071.25 -1.41 

USD 1.8045 -0.06 

EURO 2.3415 0.86 

€  / $  1.3040 0.81 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0647 0.17 

VOB-30 Kontrat ı 100.250 -1.38 

Gösterge Faiz  7.10 0.96 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ORGE 15.30 13.75 

FENIS 1.72 12.42 

DENGE 16.90 11.92 

FFKRL 5.54 10.58 

PENGD 1.56 8.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,765.00 -19.22 

BLCYT 2.02 -19.20 

EKIZ 0.57 -10.94 

TRNSK 0.42 -10.64 

KATMR 5.76 -9.43 

Dünya Borsalar ı 07.04.2013 % 

DJIA 14,565 -0.28 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,660 -2.02 

FTSE-100 6,241 -1.63 

NIKKEI 225 12,834 1.58 

S&P 500 1,553 -0.43 

Bovespa  55,051 0.74 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Şub. (Önc.1.9%)  
12:30 Almanya Hazine Bonosu İhrac ı 
13:00 Almanya Sanayi Üretimi Şub. (Bek.0.5% Önc.0.0%)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhrac ı 
ABD Obama 2014 bütçesini Kongre'ye sunacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.27-2.29 2.19 2.35 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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