
AKBNK, Banka ile Odeabank aras ında Axess üye işyeri ağı paylaşım ı ve marka kullanım ına ilişkin bir işbirliği anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
 

VAKBN, Banka, Bank of America Merrill Lynch'in koordinatör ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation' ın ajan olarak yer aldığı, 19 ülkeden 38
bankan ın katılım ıyla 251,5 mn dolar ve 555,2 mn Avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
 

SKBNK, Banka, olas ı bir not art ırım ının gelmesi durumunda yaşanacak pozitif gelişmeler ile daha uygun fiyatlama koşullar ından ihrac ı
gerçekleştirme olas ılığından dolay ı Eurobond ihrac ını ertelemiştir. 

  
EKGYO, Şirket tarafından gerçekleştirilen İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 2.Etap Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i ihalesinin 2.

oturumunda en yüksek teklifi Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş tarafından, Arsa Sat ışı Karşı lığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 352 mn TL, Arsa

Satışı Karşı lığı Ş irket Pay ı Gelir Oran ı (ASKŞPGO) %30 ve Arsa Sat ışı Karşı lığı Ş irket Pay ı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 105.6 mn TL olarak

verilmiş olup teklifler değerlendirme aşamas ındad ır. 
 

TKFEN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde 165.4 mn TL beklentinin %38 alt ında 101.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 45.2 mn TL net kâr).
Bununla birlikte Şirket, bir önceki yıla göre %24 art ışla 300.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2011: 242.7 mn TL net kâr). Şirket Grup Şirketler

Başkanı Erhan Öner, 2013 yılı için konsolide bazda 4.1 mlr TL ciro, 280 mn TL FAVÖK, 201 mn TL net kâr öngördüklerini ifade etti. Ayr ıca

Şirket 2012 yılı kârının 132.219.500 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,30375 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

DENIZ, Banka, Citibank' ın Türkiye operasyonlar ını   satın almak üzere yapt ığı görüşmeleri sonuçland ırm ış  olup Citi Türkiye'nin bireysel
bankac ılık portföyü ile çalışanlar ı ve şubeleri dahil bireysel bankac ılık bölümünün sat ın alınmas ı konusunda anlaşma imzalanm ıştır. İş lemin

2013 y ılı  3. çeyreğinde tamamlanmas ı beklenmektedir. Ayr ıca Banka, bağlı ortaklıkları Deniz Yat ırım, Ekspres Yat ırım, Deniz Finansal

Kiralama, Deniz Faktoring ve Intertech Bilgi İş lem'in kurucu ortağı olacağı 10 mn TL ödenmiş  sermayeli varl ık yönetim ş irketi kurulmas ı
başvurusu BDDK tarafından uygun görülmüş   olup Ticaret Bakanl ığı'na yap ılacak uygunluk başvurularının sonucunu takiben kuruluş
iş lemlerini tamamlayacak ve BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapacaktır. 
  
DOHOL, Şirket CEO'su Yahya Üzdiyen, Şirket'İn Milli Piyango özelleştirmesi ile ilgilendiğini ve özelleştirmeye yabanc ı ortakla gireceklerini,
elektrik dağıtım ihalelerinde ise fiyatlar ın yüksek olduğunu ve ikincil fırsatlar olduğunu düşündüklerini açıkladı. Ayrıca Şirket yetkilileri medya,

petrol arama ve enerji dağıtım konular ında ortakl ıklar için görüşmeler ve çal ışmalar yap ıldığını açıkladı. Yetkililer, organik olarak %20 ciro
artışı hedeflendiğini ve 400 mn TL'lik yat ırım yapılacağını açıkladılar. 

  
KCHOL, S&P Şirket'in TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-“, kısa vadeli kredi notunu “A-3”,  görünümünü “Durağan";

Moody's ise uzun vadeli kredi notunu "Baa3" görünümünü ise "Pozitif" olarak açıklam ıştır. 
 

ANSGR, Şirket, 2013 y ılının ilk üç ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %18.7 art ışla 712.776.021 TL prim üretimi
gerçekleşmiştir. (2012 Ocak-Mart: 600.280.841 TL) 
 

TRCAS, Şirket iştiraki Shell Turcas, 44 adet Full markal ı akaryakıt istasyonunun kiralanmas ı için Rekabet Kurulu'na başvurmuştur. 

  
OTKAR, Şirket, İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeş itli tipte Taktik Tekerlekli Z ırhlı araçlarının tedarikini kapsayan yaklaşık 82 mn TL
tutarında yeni bir sipariş  ile ilgili anlaşma imzalam ıştır. 
  
GSDHO, Şirket bağlı ortaklığı GSD D ış Ticaret A.Ş  ile Çin'de bulunan  Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi aras ında biri

opsiyonel olmak üzere iki adet 63.500 DWT taşıma kapasiteli yeni yap ım kuru yük gemisinin inşa sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. 
 

SARKY, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 8.1 mn TL zarardan 6.6 mn TL net kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10 artışla 33.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 30.3 mn TL net kâr)  
 
GRFIN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 azalışla 14.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 23.6 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %19 azalışla 64.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 79.5 mn TL net kâr)  
 
JANTS, Şirket 2012 yılı kârının 6.105.000 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,4675 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
INDES[DGATE,DESPC], Şirketler Türkiye sınırları  içerisindeki ticari alacaklar ın sigortalanmas ı konusunda Euler Hermes Sigorta ile kredi

sigortas ı poliçesi imzalamıştır. 
  
KRSAN, Şirket, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi  İthalat İhracat ve Sanayii A.Ş. ile 1.250 Ton Bal ık unu alım-satım ı konusunda 1.700 dolar/ton + %8

KDV fiyatla 2.3 mn dolar tutarında sözleşme imzalam ıştır. 
  
BURVA, Şirket çıkarılm ış 4.222.800 TL sermayesini, nakden 844.560 TL art ırarak (%20 bedelli) 5.067.360 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 

12 Nisan 2013 Cuma

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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 YOĞUN DEĞİL 

Dün BIST 100 endeksi Moodys ’in yapt ığı  olumlu aç ıklamalar ın etkisi  i le 84.000

seviyesinin üzerine çıktı. İşlem hacminin de endeksteki yükseli şe paralel artmas ı dikkat

çekti.Dünkü yükselişte; önümüzdeki hafta yapılacak MB Para Kurulu toplant ıs ında faiz

indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi nedeni ile banka hisselerinin daha al ıcılı olduğunu

gördük. 
BIST 100 endeksi, dünü % 2’lik yükselişle  84102 seviyesinden kapattı.Gün içerisinde en
düşük 83.038, en yüksek 84.175 seviyesini gören endeks,önceki kapanışının 1.698 puan

üzerinden kapandı.  
Dün  Şubat ayı cari işlemler açığı 5.1 milyar dolar olarak açıkland ı. Açıklanan bu rakam 12

aylık kümülatif cari işlemler açığını 48.4 milyar dolar seviyesine çıkardı.Bu yıl büyümeye
ilişkin gelen öncü göstergeler cari i şlemler aç ığının önümüzdeki aylarda da  ılıml ı bir

şekilde artacağını gösteriyor.   
Bu sabah uzak doğu borsalar ındaki ve Hindistan ’daki düşüşler dikkat çekiyor.Brent
petrolünün ise 104 seviyesine gelmesi Türkiye piyasasas ı  için iyi bir geli şme olarak
değerlendirilebilir.  

Bugün BIST 100 ’ün 84.000 seviyesinin üzerinde kalma çabalar ını   izleyebiliriz.Sabah
itibarı   ile gösterge faiz 5,70 ’   in alt ına inmiş   görünüyor.Gün içerisinde TCMB Nisan
Beklenti Anketi sonuçları gelecek.Yurtdışında ise ABD Mart ayı Perakende Sat ış lar rakam ı
ve ABD Nisan Michigan Tüketici Güven Endeksi rakamları öne çıkıyor. 

  - Merkez Bankas ı'ndan yap ılan açıklamaya göre, Şubat ayında cari işlemler aç ığı 5.13

milyar dolar olarak aç ıkland ı. Şubat ay ında y ılland ırılm ış cari işlemler aç ığı 48.4 milyar
dolar olurken, y ılın ilk iki ayl ık döneminde cari i şlemler aç ığı,  bir önceki y ılın ayn ı
dönemine göre 956 mn ABD doları artarak 10.9 mlr dolar olarak gerçekleşti. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, cari açıkta hafif bir k ıpırdanma olduğunu ancak y ıl
sonu Orta Vadeli Program (OVP) tahminin üzerine ç ıkılmayacağını belirterek, cari açık
konusunda Türkiye'nin biraz sabırlı olmas ı gerektiğini bildirdi.  

  - Bloomberg News'un haberine göre, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu taslak
metnine göre IMF, ABD ekonomisi için 2013 yılı GSYH büyüme beklentisini %2'den %
1.7'ye, 

global ekonomi için büyüme beklentisini %3.5'den %3.4'e indirecek.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda yeni yüzde 2 enflasyon hedefinin
"çok esnek" bi r   şekilde idare edileceğini, Japonya'n ın para arz ını   ikiye katlama

stratejisinin yenin değerini manipüle etme amaçl ı   olmad ığını   ifade ederek, varl ık
balonlar ını şiş irmeyeceğini belirtti. 

  - Wall Street Journal'in haberine göre Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın
hazırladığı taslak metinde, GÜney Kıbrıs'ı kurtarma maliyeti 2016 y ılı sonuna dek 23 

milyar Euro olarak tahmin edildi. Ayn ı  taslakta Güney Kıbrıs'ın kurtarmaya katk ıs ının 13

milyar Euro olacağı belirtiliyor. 

    - Philadelphia Fed Ba şkanı   Charles Plosser, ist ihdam piyasas ında QE3'ün
baş lamas ından bu yana gelişme kaydedildiğini ve FED'in varl ık al ım ında hızı düşürmesi
gerektiğini ifade etti. 

  - Yurt dışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 1 -5 Nisan aras ında

yaptıkları 46,2 milyon dolarl ık net al ışa rağmen hisse senedi değerlerindeki düşüşün
etkis iy le 74 mi lyar dolara ger i ledi .  Öte yandan, yurt  d ışında yerle ş i k  k i ş ilerin

mülkiyetindeki Devlet  İç Borçlanma Senedi (D İBS) stoku da 5 Nisan 2013 haftas ında

yaptıkları 44,7 mn dolarl ık net al ışla bir önceki haftaya göre 64,9 mlr dolardan, 65,2 mlr
dolara yükseldi.  
   - Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Mart ay ında köprü ve otoyollardan 31
milyon araç geçerken, bu geçişlerden 63,9 mn TL gelir elde edildi. Böylece 2013 yılının ilk

üç ayında köprü ve otoyollardan 85.8 mn araç geçerken, elde edilen gelir ise 178,6 mn TL
oldu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,102.61 2.06 

USD 1.7885 0.06 

EURO 2.3480 0.36 

€  / $  1.3138 0.12 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0619 0.08 

VOB-30 Kontrat ı 104.000 2.31 

Gösterge Faiz  5.74 0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

GLRYH 0.72 20.00 

SONME 4.78 17.16 

MEGAP 2.15 16.85 

ARTOG 2.81 12.40 

SNPAM 2.70 10.66 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 9.40 -15.70 

EPLAS 1.38 -10.97 

DOGUB 1.50 -5.66 

ESEMS 3.10 -5.49 

LUKSK 3.50 -5.15 

Dünya Borsalar ı 11.04.2013 % 

DJIA 14,865 0.42 

NASDAQ 3,300 0.09 

DAX 7,872 0.78 

FTSE-100 6,416 0.45 

NIKKEI 225 13,549 1.96 

S&P 500 1,593 0.36 

Bovespa  55,363 -1.47 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 İspanya TÜFE Mar. (Önc.0.2%)  
10:00 AB Euro Bölgesi Ekonomi Bakanlar ı Toplant ısı-Dublin 

11:00 İtalya TÜFE -Y ıllık Mar. (Önc.1.8%)  
12:00 AB Sanayi Üretimi Şub. (Bek.0.4% Önc. -0.4%) 

13:30 AB Avrupa Birliği MB Başkanlar ı Toplant ısı-Dublin 

15:30 ABD ÜFE Mar. (Bek.0.1% Önc.0.7%)  
15:30 ABD Perakende Sat ışlar Mar. (Bek.0.0% Önc.1.1%)  
15:30 ABD Perakende sat ışlar-Otomotiv hariç Mar. (Bek.0.4%
Önc.1.0%)  
15:30 ABD ÜFE -Y ıllık Mar. (Bek.1.3% Önc.1.7%)  
16:55 ABD Michigan Tüket ic i  Güven Endeksi   (Bek.78.0
Önc.78.6)  
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Şub. (Bek.0.4% Önc.1.0%)  

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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artışı hedeflendiğini ve 400 mn TL'lik yat ırım yapılacağını açıkladılar. 

  
KCHOL, S&P Şirket'in TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-“, kısa vadeli kredi notunu “A-3”,  görünümünü “Durağan";

Moody's ise uzun vadeli kredi notunu "Baa3" görünümünü ise "Pozitif" olarak açıklam ıştır. 
 

ANSGR, Şirket, 2013 y ılının ilk üç ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %18.7 art ışla 712.776.021 TL prim üretimi
gerçekleşmiştir. (2012 Ocak-Mart: 600.280.841 TL) 

 

TRCAS, Şirket iştiraki Shell Turcas, 44 adet Full markal ı akaryakıt istasyonunun kiralanmas ı için Rekabet Kurulu'na başvurmuştur. 

  
OTKAR, Şirket, İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeş itli tipte Taktik Tekerlekli Z ırhlı araçlarının tedarikini kapsayan yaklaşık 82 mn TL

tutarında yeni bir sipariş  ile ilgili anlaşma imzalam ıştır. 
  
GSDHO, Şirket bağlı ortaklığı GSD D ış Ticaret A.Ş  ile Çin'de bulunan  Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi aras ında biri

opsiyonel olmak üzere iki adet 63.500 DWT taşıma kapasiteli yeni yap ım kuru yük gemisinin inşa sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. 

 

SARKY, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 8.1 mn TL zarardan 6.6 mn TL net kâra geçmiştir. Bununla

birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10 artışla 33.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 30.3 mn TL net kâr)  
 

GRFIN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 azalışla 14.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 23.6 mn TL
net kâr). Bununla birlikte Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %19 azalışla 64.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 79.5 mn TL net kâr)  
 

JANTS, Şirket 2012 yılı kârının 6.105.000 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,4675 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

INDES[DGATE,DESPC], Şirketler Türkiye sınırları  içerisindeki ticari alacaklar ın sigortalanmas ı konusunda Euler Hermes Sigorta ile kredi
sigortas ı poliçesi imzalamıştır. 
  
KRSAN, Şirket, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi  İthalat İhracat ve Sanayii A.Ş. ile 1.250 Ton Bal ık unu alım-satım ı konusunda 1.700 dolar/ton + %8

KDV fiyatla 2.3 mn dolar tutarında sözleşme imzalam ıştır. 
  
BURVA, Şirket çıkarılm ış 4.222.800 TL sermayesini, nakden 844.560 TL art ırarak (%20 bedelli) 5.067.360 TL'ye çıkarma karar ı 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 YOĞUN DEĞİL 

Dün BIST 100 endeksi Moodys ’in yapt ığı  olumlu aç ıklamalar ın etkisi  i le 84.000

seviyesinin üzerine çıktı. İşlem hacminin de endeksteki yükseli şe paralel artmas ı dikkat

çekti.Dünkü yükselişte; önümüzdeki hafta yapılacak MB Para Kurulu toplant ıs ında faiz

indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi nedeni ile banka hisselerinin daha al ıcılı olduğunu

gördük. 
BIST 100 endeksi, dünü % 2’lik yükselişle  84102 seviyesinden kapattı.Gün içerisinde en
düşük 83.038, en yüksek 84.175 seviyesini gören endeks,önceki kapanışının 1.698 puan

üzerinden kapandı.  
Dün  Şubat ayı cari işlemler açığı 5.1 milyar dolar olarak açıkland ı. Açıklanan bu rakam 12

aylık kümülatif cari işlemler açığını 48.4 milyar dolar seviyesine çıkardı.Bu yıl büyümeye
ilişkin gelen öncü göstergeler cari i şlemler aç ığının önümüzdeki aylarda da  ılıml ı bir

şekilde artacağını gösteriyor.   
Bu sabah uzak doğu borsalar ındaki ve Hindistan ’daki düşüşler dikkat çekiyor.Brent
petrolünün ise 104 seviyesine gelmesi Türkiye piyasasas ı  için iyi bir geli şme olarak
değerlendirilebilir.  

Bugün BIST 100 ’ün 84.000 seviyesinin üzerinde kalma çabalar ını   izleyebiliriz.Sabah
itibarı   ile gösterge faiz 5,70 ’   in alt ına inmiş   görünüyor.Gün içerisinde TCMB Nisan
Beklenti Anketi sonuçları gelecek.Yurtdışında ise ABD Mart ayı Perakende Sat ış lar rakam ı
ve ABD Nisan Michigan Tüketici Güven Endeksi rakamları öne çıkıyor. 

  - Merkez Bankas ı'ndan yap ılan açıklamaya göre, Şubat ayında cari işlemler aç ığı 5.13

milyar dolar olarak aç ıkland ı. Şubat ay ında y ılland ırılm ış cari işlemler aç ığı 48.4 milyar
dolar olurken, y ılın ilk iki ayl ık döneminde cari i şlemler aç ığı,  bir önceki y ılın ayn ı
dönemine göre 956 mn ABD doları artarak 10.9 mlr dolar olarak gerçekleşti. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, cari açıkta hafif bir k ıpırdanma olduğunu ancak y ıl
sonu Orta Vadeli Program (OVP) tahminin üzerine ç ıkılmayacağını belirterek, cari açık
konusunda Türkiye'nin biraz sabırlı olmas ı gerektiğini bildirdi.  

  - Bloomberg News'un haberine göre, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu taslak
metnine göre IMF, ABD ekonomisi için 2013 yılı GSYH büyüme beklentisini %2'den %
1.7'ye, 

global ekonomi için büyüme beklentisini %3.5'den %3.4'e indirecek.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda yeni yüzde 2 enflasyon hedefinin
"çok esnek" bi r   şekilde idare edileceğini, Japonya'n ın para arz ını   ikiye katlama

stratejisinin yenin değerini manipüle etme amaçl ı   olmad ığını   ifade ederek, varl ık
balonlar ını şiş irmeyeceğini belirtti. 

  - Wall Street Journal'in haberine göre Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın
hazırladığı taslak metinde, GÜney Kıbrıs'ı kurtarma maliyeti 2016 y ılı sonuna dek 23 

milyar Euro olarak tahmin edildi. Ayn ı  taslakta Güney Kıbrıs'ın kurtarmaya katk ıs ının 13

milyar Euro olacağı belirtiliyor. 

    - Philadelphia Fed Ba şkanı   Charles Plosser, ist ihdam piyasas ında QE3'ün
baş lamas ından bu yana gelişme kaydedildiğini ve FED'in varl ık al ım ında hızı düşürmesi
gerektiğini ifade etti. 

  - Yurt dışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 1 -5 Nisan aras ında

yaptıkları 46,2 milyon dolarl ık net al ışa rağmen hisse senedi değerlerindeki düşüşün
etkis iy le 74 mi lyar dolara ger i ledi .  Öte yandan, yurt  d ışında yerle ş i k  k i ş ilerin

mülkiyetindeki Devlet  İç Borçlanma Senedi (D İBS) stoku da 5 Nisan 2013 haftas ında

yaptıkları 44,7 mn dolarl ık net al ışla bir önceki haftaya göre 64,9 mlr dolardan, 65,2 mlr
dolara yükseldi.  
   - Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Mart ay ında köprü ve otoyollardan 31
milyon araç geçerken, bu geçişlerden 63,9 mn TL gelir elde edildi. Böylece 2013 yılının ilk

üç ayında köprü ve otoyollardan 85.8 mn araç geçerken, elde edilen gelir ise 178,6 mn TL
oldu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,102.61 2.06 

USD 1.7885 0.06 

EURO 2.3480 0.36 

€  / $  1.3138 0.12 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0619 0.08 

VOB-30 Kontrat ı 104.000 2.31 

Gösterge Faiz  5.74 0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

GLRYH 0.72 20.00 

SONME 4.78 17.16 

MEGAP 2.15 16.85 

ARTOG 2.81 12.40 

SNPAM 2.70 10.66 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 9.40 -15.70 

EPLAS 1.38 -10.97 

DOGUB 1.50 -5.66 

ESEMS 3.10 -5.49 

LUKSK 3.50 -5.15 

Dünya Borsalar ı 11.04.2013 % 

DJIA 14,865 0.42 

NASDAQ 3,300 0.09 

DAX 7,872 0.78 

FTSE-100 6,416 0.45 

NIKKEI 225 13,549 1.96 

S&P 500 1,593 0.36 

Bovespa  55,363 -1.47 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 İspanya TÜFE Mar. (Önc.0.2%)  
10:00 AB Euro Bölgesi Ekonomi Bakanlar ı Toplant ısı-Dublin 

11:00 İtalya TÜFE -Y ıllık Mar. (Önc.1.8%)  
12:00 AB Sanayi Üretimi Şub. (Bek.0.4% Önc. -0.4%) 

13:30 AB Avrupa Birliği MB Başkanlar ı Toplant ısı-Dublin 

15:30 ABD ÜFE Mar. (Bek.0.1% Önc.0.7%)  
15:30 ABD Perakende Sat ışlar Mar. (Bek.0.0% Önc.1.1%)  
15:30 ABD Perakende sat ışlar-Otomotiv hariç Mar. (Bek.0.4%
Önc.1.0%)  
15:30 ABD ÜFE -Y ıllık Mar. (Bek.1.3% Önc.1.7%)  
16:55 ABD Michigan Tüket ic i  Güven Endeksi   (Bek.78.0
Önc.78.6)  
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Şub. (Bek.0.4% Önc.1.0%)  

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

