
EKGYO, İstanbul Ataşehir Resmi Kurum Binas ı İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi ihalesi yap ılm ış olup 12 firma teklif vermiştir. 

  
DOHOL, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43 azalışla 32.2 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 55.9 mn TL
net kâr) Bununla birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıl elde edilen 753.7 mn TL zarardan 155.7 mn TL net kâra geçmiştir. 

  
KCHOL, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, fırsatlar kadar risklerin de yüksek olduğu bir dönemde bulunduklar ını belirtirken, Şirket

CEO'su Turgay Durak ise bu 

yıl 6,8 milyar TL yatırım hedefleri olduğunu söyledi.  
  
SNGYO, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 8.7 mn TL'lik zarardan 9.5 mn TL kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %45 azalışla, 75.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 140 mn TL net kâr). 
  
BOLUC[ASLAN,ADANA,MRDIN,UNYEC], Oyak Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, Bolu ve Aslan Çimento'da
bu yıl 20 milyon TL'lik bir elektrik 

üretim yatırım ı yapılacağını,  Adana Çimento'da kapasite fazlası sorunu olsa da verimlilik odakl ı  giderek kârl ılığı koruyacaklarını, Ünye
Çimento'nun bu yıl Soçi Olimpiyatlar ı'ndaki talepten olumlu etkileneceğini, Mardin Çimento'nun ise  İran'ın aşırı düşen fiyatlar ıyla rekabette

zorlandığını ancak bu yıl topralanmas ını beklediklerini ifade etti.  

  
ISGSY, Kargo taşımac ılığında faaliyet gösteren Aras Kargo, dağıtım lojistiği sektöründe faaliyet gösteren Fillo Kargo'da sahip olduğu paylar ı
Aras Holding'e satmak için faaliyete baş lam ıştır. 
  
FINBN, Banka iştiraki Finans Yat ırım Men. Değ. A.Ş, Odeabank ve Banka aras ında sözleşme ile belirlenen muhtelif yat ırım fonlar ının katılma
paylarının alım sat ım ına ilişkin  olarak Odeabank A.Ş.'den arac ılık hizmeti alınmas ına yönelik sözleşme imzalam ıştır. 
  
GRNYO, Şirket 2012 y ılı net kârının 1 mn TL'lik k ısm ının nakit (Hisse Başı Net: 0,0333 TL) 2 mn TL'lik k ısm ının bedelsiz pay (%6 bedelsiz)

dağıtılmas ına karar 
vermiştir. 

 
GSDDE, Şirket daha önce Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. ile imzalamış  olduğu gemi in şa sözleşmesi kapsam ındaki tüm hak ve
yükümlülüklerini, Şirket'in Malta'daki %100 iştiraki  Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.'e devri konusunda Şirketler aras ında Taraf
Değiş ikliği ve Üç Taraflı Sözleşmeleri imzalamaya karar vermiştir. 

  
ATAGY, Şirket portföyünde bulunan Tekirdağ-Çorlu'daki taşınmazın yk ım ı   tamamlanm ış ve tapu kayd ından cins tahsisi yap ılarak arsa
niteliğine dönüşmüştür. 
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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." 

HAVA OLUMLU 

Yurtdışı borsalar son y ıllar ın en iyi günlerinden birini yaşarken gelen yabanc ı satış ları
borsan ın günü eksi kapatmasına yol açtı. Moody'sin destek verdiği bugün Cari açık verisi

önemli.  
   BIST 100 endeksi, dünü % 0.44 düşüş le 82.404 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.204, en yüksek 83.088 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 366 puan
altına indi. 

   Dün yurtdışı borsalar muhteşem bir gün yaşadı. Avrupa'da; Almanya %2.3, Fransa %
2.0, İspanya % 3.4 yükseldi. ABD'de ise daha önce Dow Jones tarihi rekorunu geçmişken

dün de S&P 500 endeksi tarihi rekorunu geçti. S&P500 % 1.2 art ış la 1.588'den Dow
Jones % 0.9 art ış la 14.802'den kapand ı. Bu yükselişte FED tutanaklar ından önemli bir
şey ç ıkmamas ı,  Obama'n ın  aç ığı  azalmı ş   bütçe plan ını   açıklamas ı   ve 1. Çeyrek
bilançolarının açıklanmaya baş lamas ı etkili olmakta. Olumlu hava bu sabah Asya'da da

devam ediyor. dolar yen paritesi 100'e yaklaşırken Japonya borsas ı % 1.5 artış la 13.500'e

kadar yükseldi.  
   Bu sabah ın sürpriz haberi Moody'sden geldi. Not art ırım ı   beklenen Moody's Bar ış
sürecinin kredi notunu olumlu etkileyeceğini açıkladı. Daha önce de S&P aynı yönde bir
açıklama yapm ıştı. Bu haber piyasalar ı olumlu etkileyebilir.  

   Bu günün gündeminde Türkiye'nin cari aç ık verisi öne ç ıkmakta. Beklentilerin alt ında

kalmas ı beklenen cari açık sonras ında 11:00'de Avrupa MB Ayl ık Raporu, 15:30'da ABD

haftalık İşsizlik başvuruları açıklanacak. 

    - FED, 19 -20 Mart'taki toplant ıs ına i l i şkin aç ıkladığı  tutanaklarda, Açık Piyasa

Komitesi'nin (FOMC) baz ı üyelerinin tahvil al ım program ının bu yılın ilerleyen döneminde
daraltmay ı ve yıl sonunda da durdurmay ı düşünmesi gerektiğini kaydetti. 

  - Moody's Türkiye'de geçtiğimiz Ekim ay ında başlayan çözüm, barış sürecinin ilan edilen
ateşkes ve TBMM'de oluşturulan komisyon ile birlikte ivme kazand ığını ve bu durumun

Türkiye'nin kredi notu için pozitif olacağını vurguladı. 
  - AMB Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer,  Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun iyi

bir şekilde ç ıpalanm ı ş   olduğunu gördüğünün alt ını   çizerek, geniş lemeci politikan ın
sürdürüleceğini dile getirdi. 

  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, şu anda ihtimaller dahilindeki tüm
hamleleri yapt ıklarını   ve başkan olarak kat ıldığı  ilk toplant ıda ald ıkları   kararlar ın %2

enflasyon hedefi için yeterli olduğunu söyledi.  
  - Hazine Müsteşarlığı, 2043 vadeli tahvil ihrac ında miktar ın 1,5 milyar ABD Dolar ı olarak

gerçekleştiğini bildirdi. Nisan 2043 vadeli tahvilin kupon oran ı %4,875 olurken ihraç,
bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasas ında 30 yıl vadede yapılan en

düşük kupon oranlı tahvil ihracı olmuştur. 

  - Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar yapt ığı açıklamada, yöresel mimariye
uygun konut projelerine karşı lıks ız kredi verileceğini söyledi. Ayr ıca Bayraktar, 2013

sonuna kadar 200 bin, 2014 sonuna kadar 400 bin konut dönüştürmeyi hedeflediklerini
söyledi.  
    - Standard & Poor's'un Bankac ılık Analisti Göksenin Karagöz, bu sene Türkiye
bankalar ının kârl ılığında ciddi bir değişiklik beklemediklerini, Türkiye'de ya da başka bir

ülkede ise h ızlı  kredi büyümesinin frenlenmesinin potansiyel risklerin engellenmesi
açıs ından önemli olduğunu ifade etti. 

    - IMF Başkanı  Christine Lagarde parasal gevşeme ad ımlar ının, gelişmekte olan

ekonomiler için gerekli olduğunu fakat gizli tehlikeler de yaratt ığını   belirtti. Lagarde,

"Sıkılaştırma geri döndüğünde ve faiz oranlar ı  tekrar yükselmeye baş ladığındında, gizli

tehlikeler gün yüzüne çıkabilir" diye konuştu. 

    - Avrupa Komisyonu, Slovenya ve İspanya'n ın ekonomik sağlıklarına yönelik "aşırı
risklerin" bulunduğunu belirterek, Slovenya bankalar ının yeni sermaye enjeksiyonlar ına

ihtiyaç duyabileceği, İspanya'n ın kamu ve özel borçla mücadele ettiği belirtildi.  

  - Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, a ISO 500 listesinde yer alan 180 ş irketin

ziyaret edildiğini ve bunlar ın 120 ş irketin halka arz planlar ının olduğunu belirtti. Ayr ıca

Turhan, stratejik ortakl ık  konusunda yo l  a l ındığını   ve Temmuz ay ında olumlu

gelişmeler çıkabileceğini, Borsa Istanbul'un ise 2015 y ılında halka arza haz ır hale

gelebileceğini söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 82,404.32 -0.44 

USD 1.7875 0.00 

EURO 2.3395 0.43 

€  / $  1.3122 0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0603 0.30 

VOB-30 Kontrat ı 101.650 -0.37 

Gösterge Faiz  6.35 0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEGAP 1.84 9.52 

KRDMB 3.19 9.25 

ARTOG 2.50 8.23 

ATEKS 8.24 8.14 

GSDDE 1.00 7.53 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 11.15 -18.61 

OSMEN 1.90 -11.63 

GEDIZ 2.33 -8.63 

FENIS 1.51 -5.63 

GSDHO 1.36 -4.90 

Dünya Borsalar ı 10.04.2013 % 

DJIA 14,802 0.88 

NASDAQ 3,297 1.83 

DAX 7,811 2.27 

FTSE-100 6,387 1.17 

NIKKEI 225 13,288 0.73 

S&P 500 1,588 1.22 

Bovespa  56,187 0.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Mar. (Bek.0.5% Önc.0.5%)  
09:45 Fransa TÜFE Mar. (Önc.0.3%)  
10:00 Türkiye Cari Denge Şub. (Bek. -5.00Mlr$ Önc. -5.63Mlr$) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Mar. (Bek. -0.3% Önc.1.1%)
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.385 Bin)  

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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daraltmay ı ve yıl sonunda da durdurmay ı düşünmesi gerektiğini kaydetti. 

  - Moody's Türkiye'de geçtiğimiz Ekim ay ında başlayan çözüm, barış sürecinin ilan edilen
ateşkes ve TBMM'de oluşturulan komisyon ile birlikte ivme kazand ığını ve bu durumun

Türkiye'nin kredi notu için pozitif olacağını vurguladı. 
  - AMB Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer,  Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun iyi

bir şekilde ç ıpalanm ı ş   olduğunu gördüğünün alt ını   çizerek, geniş lemeci politikan ın
sürdürüleceğini dile getirdi. 

  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, şu anda ihtimaller dahilindeki tüm
hamleleri yapt ıklarını   ve başkan olarak kat ıldığı  ilk toplant ıda ald ıkları   kararlar ın %2

enflasyon hedefi için yeterli olduğunu söyledi.  
  - Hazine Müsteşarlığı, 2043 vadeli tahvil ihrac ında miktar ın 1,5 milyar ABD Dolar ı olarak

gerçekleştiğini bildirdi. Nisan 2043 vadeli tahvilin kupon oran ı %4,875 olurken ihraç,
bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasas ında 30 yıl vadede yapılan en

düşük kupon oranlı tahvil ihracı olmuştur. 

  - Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar yapt ığı açıklamada, yöresel mimariye
uygun konut projelerine karşı lıks ız kredi verileceğini söyledi. Ayr ıca Bayraktar, 2013

sonuna kadar 200 bin, 2014 sonuna kadar 400 bin konut dönüştürmeyi hedeflediklerini
söyledi.  
    - Standard & Poor's'un Bankac ılık Analisti Göksenin Karagöz, bu sene Türkiye
bankalar ının kârl ılığında ciddi bir değişiklik beklemediklerini, Türkiye'de ya da başka bir

ülkede ise h ızlı  kredi büyümesinin frenlenmesinin potansiyel risklerin engellenmesi
açıs ından önemli olduğunu ifade etti. 

    - IMF Başkanı  Christine Lagarde parasal gevşeme ad ımlar ının, gelişmekte olan

ekonomiler için gerekli olduğunu fakat gizli tehlikeler de yaratt ığını   belirtti. Lagarde,

"Sıkılaştırma geri döndüğünde ve faiz oranlar ı  tekrar yükselmeye baş ladığındında, gizli

tehlikeler gün yüzüne çıkabilir" diye konuştu. 

    - Avrupa Komisyonu, Slovenya ve İspanya'n ın ekonomik sağlıklarına yönelik "aşırı
risklerin" bulunduğunu belirterek, Slovenya bankalar ının yeni sermaye enjeksiyonlar ına

ihtiyaç duyabileceği, İspanya'n ın kamu ve özel borçla mücadele ettiği belirtildi.  

  - Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, a ISO 500 listesinde yer alan 180 ş irketin

ziyaret edildiğini ve bunlar ın 120 ş irketin halka arz planlar ının olduğunu belirtti. Ayr ıca

Turhan, stratejik ortakl ık  konusunda yo l  a l ındığını   ve Temmuz ay ında olumlu
gelişmeler çıkabileceğini, Borsa Istanbul'un ise 2015 y ılında halka arza haz ır hale

gelebileceğini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 82,404.32 -0.44 

USD 1.7875 0.00 

EURO 2.3395 0.43 

€  / $  1.3122 0.14 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0603 0.30 

VOB-30 Kontrat ı 101.650 -0.37 

Gösterge Faiz  6.35 0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEGAP 1.84 9.52 

KRDMB 3.19 9.25 

ARTOG 2.50 8.23 

ATEKS 8.24 8.14 

GSDDE 1.00 7.53 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 11.15 -18.61 

OSMEN 1.90 -11.63 

GEDIZ 2.33 -8.63 

FENIS 1.51 -5.63 

GSDHO 1.36 -4.90 

Dünya Borsalar ı 10.04.2013 % 

DJIA 14,802 0.88 

NASDAQ 3,297 1.83 

DAX 7,811 2.27 

FTSE-100 6,387 1.17 

NIKKEI 225 13,288 0.73 

S&P 500 1,588 1.22 

Bovespa  56,187 0.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Mar. (Bek.0.5% Önc.0.5%)  
09:45 Fransa TÜFE Mar. (Önc.0.3%)  
10:00 Türkiye Cari Denge Şub. (Bek. -5.00Mlr$ Önc. -5.63Mlr$) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Mar. (Bek. -0.3% Önc.1.1%)
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.385 Bin)  

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 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

