
TTKOM, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, 512,9 mn TL beklentinin %3 üzerinde 526,4 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2012 1Ç: 771,6 mn TL net kâr)  
 

TCELL, BTK, değişen pazar şartları çerçevesinde operatörler arası kısa mesaj ara bağlantı ücretlerini gözden geçirerek 1 Temmuz’dan

geçerli olacak şekilde %75 düşürdüğünü açıkladı. Buna göre Şirket'in bağlantı ücreti 1,70 kuruştan 0,43 kuruşa inecek. Ayr ıca Şirket'ten

yapılan açıklamaya göre Şirket'in 2010, 2011 ve 2012 yıllar ı Olağan Genel Kurul Toplant ıs ı 22 Mayıs 2013 günü saat 10.00'da yapılacak. 

  
THYAO, Şirket Ocak-Mart 2013 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yolcu sayıs ını %26 artışla 10 milyon'a, ücretli yolcu kilometresi
%30 artarak 19.5 milyar'a ulaşm ıştır. Ayrıca Hava-İş Sendikas ı Genel Başkanı Atilay Ayçin, grevin kendileri için amaç olmadığını ancak böyle
giderse uçaklar ın uçmayacağını belirterek, "Çağrılara cevap bulmazsak en k ısa sürede grev tarihini açıklayacağız. Önümüzdeki hafta sonu
tarihi açıklayacağız. Türk Hava Yolları'nın bütün faaliyetleri duracak." dedi  
  
AYGAZ, Şirket 150 milyon TL tutar ında nitelikli yat ırımc ılara 24 ay vadeli tahvil ihrac ına ilişkin karar alm ış, SPK'ya başvurmuş ve başvurusu

onaylanm ıştır. 
  
AVIVA, Şirket 2012 y ılı ilk çeyreğinde, bir önceki y ılın aynı dönemine göre %3 art ışla 91.9 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. (2011

Ocak-Mart: 89.093.875 TL) 

  
ATAGY, Şirket Adana-Çukurova'da bulunan 19 katlı betonarme apartman ve arsa niteliğinde 3 adet bağıms ız bölümü 7.906.000 TL'ye Baysaş
Turizm'den sat ın almaya karar vermiştir. 

  
ERICO, Şirket, MEB tarafından yürütülen Fatih Projesi'nde istenen Tablet PC'lerin pillerinde %70 yerlilik oranında lityum pil üretimi için ihale
şartnamesinin yay ınlanarak ihalenin 29 Nisan'da yap ılacağını ve ihaleye iştirak edileceğini açıklam ıştır. 
  
EGLYO, Şirket 18 mn TL çıkarılm ış sermayesini, iç kaynaklardan 2 mn TL (%11,11 bedelsiz) artırarak 20 mn TL'ye yükseltme karar ı alm ıştır.
Ayrıca Şirket'in portföyünde bulunan Enda Enerji Holding'teki payını artırmak için teklif verilen Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu
hisselerin sat ış ihalesi iptal edilmiştir. 

  
BROVA, Şirket iştiraki Haytek İnşaat'ın İstanbul-Kadıköy'de bulunan ada ve parseller üzerinde gerçekleştireceği "Arsa Payı Karşı lığında Konut

(Residence) , Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapım ı  iş i kapsam ında, hissesi bulunan diğer arsa sahipleri ile "Yüklenici Firma" s ıfatıyla
imzalam ıştır. 
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"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." 

TARİHİN EN DÜŞÜK FAİZİ 
TCMB dün faizi indirerek büyümeye destek verdi. Gösterge faiz tarihin en düşüğünü
görürken banka endeksi son 1 saatteki satışlarla günü % 1.4 kayıpla kapattı. 
   BIST 100 endeksi, dünü % 0.47 düşüşle, 84.705 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84.300, en yüksek 85.911 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 401 puan

altına indi. 

TCMB, düşen petrol sayesinde cari aç ık sorun olmaz deyip, büyümeyi desteklemeyi
sürdürdü ve faizi % 0.5 düşürerek bandı % 4-7 aral ığına indirdi. Bu toplant ıda faiz indirimi

yapacağı  sinyalini daha önce veren TCMB sayesinde paskalya tatilinden sonra tahvil
almaya baş layan yerli/yabanc ı yatırımc ılar faizi % 6.5'den dün itibariyle % 5.49 ile tarihi
dip seviyesine indirdiler. 

   Dün TTKOM beklentilere paralel kar aç ıklarken, kar ını  açıklamas ı beklenen TCELL

yaklaşık 9 milyon lot yabancı satışı  ile günü % 6 kayıpla kapattı. TCELL'in genel kurulu 22
Mayıs'ta yapılacak. 

   Bugünün veri gündemi zay ıf. Emtialarda yeni bir hareket gelirse piyasalar da
hareketlenme artabilir. Avrupa MB'n ın faiz indirimi yapmamas ı   ile başlayan yükseliş
dalgas ı   ile paritede, 1.31 seviyesinin alt ına gelinmedikçe 1.3250 hedefi geçerlili ğini

korur. Emtialardaki sat ış dalgas ı  ise dün ve bu sabah yerini sakinli ğe b ıraktı. Ancak
Avrupa borsaları dün de düşerek 3 gündür düşmüş oldu. Almanya % 0.4, Fransa % 0.7

düştü. 
   Önceki gün Boston bombası nedeniyle düşen  ABD'de dün Dow Jones % 1.1, S&P 500
% 1.4 yükseldi. Son 5 ayda % 20'ye yakın yükselen ABD borsalarında bu süreçte 11 kez
bu şekilde sert düşüş gelmiş ve hemen ard ından yine yükseliş devam etmiştir. O yüzden
dün dediğimiz gibi sadece S&P 500 1530'u aşağı kırarsa endişe edilebilir. BIST 100

için de 81.000 aşağı kırılmad ıkça endişeye gerek yoktur. 

  - TCMB Para Politikas ı Kurulu, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 5,5 ’den yüzde
5’e indirdi. Alt ve üst bandı da 50 baz puan indiren TCMB, ROK tarafında da 0.2 puanl ık
artış yaptı. Kurul, açıklamas ında "Yurt içi nihai talep sağlıklı bir toparlanma sergilerken,

ihracat zay ıf küresel talebin etkisiyle yavaş lamaktad ır. İç talepteki canlanmaya bağlı
olarak cari işlemler açığında bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Bununla birlikte, mevcut
politika çerçevesi ve emtia fiyatlar ında gözlenen düşüş  cari işlemler aç ığındaki art ış
eğilimini s ınırlayacaktır." ifadelerine yer verdi. 

  - IMF, küresel büyüme tahminini %3.5'ten %3.3'e çekti. Kuruluş aynı zamanda Ocak

ayında Euro Bölgesi'nde %0.2 daralma olacağ ı   öngörüsünü %0.3'e yükseltirken,
Fransa'n ın İspanya ve İtalya'ya daralmada eş lik edeceği aç ıkland ı.  Gelişmekte olan

ülkeler için 2013 büyüme tahmini %5.7'den %5.3'e indirilirken Türkiye için büyüme
tahmini değişmedi.  

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, TCMB'nin yapt ığı faiz indiriminin banka kredilerinin

maliyetlerini de düşürmesi gerektiğini ifade eden Çağlayan, "Önce bankalar ın kredi
faizlerini aşağ ı   çekmesini, ard ından da TCMB'nin yeni faiz indirimlerine gitmesini

bekliyorum" diye konuştu. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı başkanı Mario Draghi, AB bölgesinde 2013'ün 2. yar ıs ında

kademeli toparlanma izleneceğini, ekonomik görünümde aşağı  yönlü risklerin devam
ettiğini, Euro bölgesinde yap ısal de ğiş im ya şand ığını,  tek elden banka denetimi

yasas ının yaza kadar tamamlanmas ı gerektiğini ve Banka'n ın tek başına politikalar ın reel
ekonomiye aktar ım kanallar ını onaramayacağını belirtti. 

    - İtalya'da savc ılık, Monte die Paschi di Siena'n ın zararlar ı   gizlemek için türev
kullan ılmas ıyla ilgili soruşturma kapsam ında Nomura'n ın 1.8 milyar Euro'luk varl ığına el
koyacak. 

  - Türk Demir Çelik Üreticileri tarafından belirlenen rakamlara göre, elektrikli fırın bazl ı
üreticilerin ham çelik üretimi 1Ç13’te yıllık bazda %10,7 düşüş  ile 5,9 milyon ton olarak

gerçekleşti. Entegre üreticilerin üretimleri 1Ç13’te yıllık bazda %7,8 düşüş le 25 milyon
ton oldu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,705.64 -0.47 

USD 1.7965 0.17 

EURO 2.3540 0.45 

€  / $  1.3202 0.52 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0687 0.23 

VOB-30 Kontrat ı 103.900 -1.35 

Gösterge Faiz  5.71 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ERICO 3.96 18.56 

EPLAS 1.45 14.17 

METAL 0.59 13.46 

KLBMO 1.75 12.90 

TRNSK 0.52 10.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 6.12 -18.40 

EUROM 0.70 -7.89 

SELGD 0.44 -6.38 

MEGAP 1.77 -6.35 

PRZMA 3.97 -6.15 

Dünya Borsalar ı 16.04.2013 % 

DJIA 14,757 1.08 

NASDAQ 3,265 1.50 

DAX 7,683 -0.39 

FTSE-100 6,305 -0.62 

NIKKEI 225 13,221 -0.41 

S&P 500 1,575 1.43 

Bovespa  53,991 1.97 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 BOE Toplant ı Tutanaklar ı 
11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı   (3 Ayl ık )  Şub. (Bek.7.8%

Önc.7.8%)  
12:00 AB İnşaat bitimleri Şub. (Önc. -1.4%) 

12:30 Almanya Tahvil ihrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.4.5%)  
21:00 ABD FED Bej Kitap Raporu  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

SISE AL 3.00-3.01 2.93 3.09 
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ihracat zay ıf küresel talebin etkisiyle yavaş lamaktad ır. İç talepteki canlanmaya bağlı
olarak cari işlemler açığında bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Bununla birlikte, mevcut
politika çerçevesi ve emtia fiyatlar ında gözlenen düşüş  cari işlemler aç ığındaki art ış
eğilimini s ınırlayacaktır." ifadelerine yer verdi. 

  - IMF, küresel büyüme tahminini %3.5'ten %3.3'e çekti. Kuruluş aynı zamanda Ocak

ayında Euro Bölgesi'nde %0.2 daralma olacağ ı   öngörüsünü %0.3'e yükseltirken,
Fransa'n ın İspanya ve İtalya'ya daralmada eş lik edeceği aç ıkland ı.  Gelişmekte olan

ülkeler için 2013 büyüme tahmini %5.7'den %5.3'e indirilirken Türkiye için büyüme
tahmini değişmedi.  

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, TCMB'nin yapt ığı faiz indiriminin banka kredilerinin

maliyetlerini de düşürmesi gerektiğini ifade eden Çağlayan, "Önce bankalar ın kredi

faizlerini aşağ ı   çekmesini, ard ından da TCMB'nin yeni faiz indirimlerine gitmesini

bekliyorum" diye konuştu. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı başkanı Mario Draghi, AB bölgesinde 2013'ün 2. yar ıs ında

kademeli toparlanma izleneceğini, ekonomik görünümde aşağı  yönlü risklerin devam
ettiğini, Euro bölgesinde yap ısal de ğiş im ya şand ığını,  tek elden banka denetimi

yasas ının yaza kadar tamamlanmas ı gerektiğini ve Banka'n ın tek başına politikalar ın reel

ekonomiye aktar ım kanallar ını onaramayacağını belirtti. 

    - İtalya'da savc ılık, Monte die Paschi di Siena'n ın zararlar ı   gizlemek için türev
kullan ılmas ıyla ilgili soruşturma kapsam ında Nomura'n ın 1.8 milyar Euro'luk varl ığına el

koyacak. 

  - Türk Demir Çelik Üreticileri tarafından belirlenen rakamlara göre, elektrikli fırın bazl ı
üreticilerin ham çelik üretimi 1Ç13’te yıllık bazda %10,7 düşüş  ile 5,9 milyon ton olarak

gerçekleşti. Entegre üreticilerin üretimleri 1Ç13’te yıllık bazda %7,8 düşüş le 25 milyon

ton oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,705.64 -0.47 

USD 1.7965 0.17 

EURO 2.3540 0.45 

€  / $  1.3202 0.52 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0687 0.23 

VOB-30 Kontrat ı 103.900 -1.35 

Gösterge Faiz  5.71 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ERICO 3.96 18.56 

EPLAS 1.45 14.17 

METAL 0.59 13.46 

KLBMO 1.75 12.90 

TRNSK 0.52 10.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 6.12 -18.40 

EUROM 0.70 -7.89 

SELGD 0.44 -6.38 

MEGAP 1.77 -6.35 

PRZMA 3.97 -6.15 

Dünya Borsalar ı 16.04.2013 % 

DJIA 14,757 1.08 

NASDAQ 3,265 1.50 

DAX 7,683 -0.39 

FTSE-100 6,305 -0.62 

NIKKEI 225 13,221 -0.41 

S&P 500 1,575 1.43 

Bovespa  53,991 1.97 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 BOE Toplant ı Tutanaklar ı 
11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı   (3 Ayl ık )  Şub. (Bek.7.8%

Önc.7.8%)  
12:00 AB İnşaat bitimleri Şub. (Önc. -1.4%) 

12:30 Almanya Tahvil ihrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.4.5%)  
21:00 ABD FED Bej Kitap Raporu  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

SISE AL 3.00-3.01 2.93 3.09 
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