
TTKOM, Şirket, bölgesel geniş leme stratejisi dahilinde, Cosmo Bulgaria Mobile EAD ve Germanos Telecom Bulgaria AD şirketlerinin tüm
hisselerinin sat ın alınmas ı konusunda bağlayıcı teklif verildiğini açıklam ıştır. 
 

EKGYO, Şirket, 2012 yılı kârının 200 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,08 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
MGROS, Mergermarket'te yer alan bir habere göre, Şirket Genel Müdürü Özgür Tort, Şirket'in kendi format ında bir perakendeciyi sat ın
alabileceğini ifade etti. 

 

KOZAL, Şirket, 2012 yılı kârının 131.208.653 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,7313269 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
DYHOL, Şirket bağlı ortaklıkları Doruk Televizyon A.Ş  (CNN Türk) ile Eko TV Yayıncılık A.Ş  (TV2) ulusal karasal Say ısal Televizyon Yay ın
Lisans ı Sıralama İhalesi'nde s ıras ıyla 26.45 mn TL ve 26.4 mn TL bedeller üzerinde 4. ve 6. sıralarda tamamlam ış lardır. 
 

TEBNK, Fitch, Banka'n ın uzun vadeli yabanc ı para notunu BBB ve görünümünü durağan, yerel para cinsinden notunu BBB+ görünümünü
durağan olarak belirledi.  

  
ENKAI, Şirket, 2012 yılı kârının 400 milyon TL'lik k ısm ını (%14,28 Bedelsiz) bedelsiz hisse olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

FINBN, Banka yönetim kurulu, 1.6 milyar TL tutara kadar tahvilin nitelikli yatırımc ılara ihrac ı konusunda çal ışmalara baş lama karar ı alm ıştır.
Ayrıca Banka, ç ıkarılm ış 2.535 milyon TL sermayesini, iç kaynaklardan 135 mn TL bedelsiz (%5,26 bedelsiz) art ırılarak 2.7 milyar TL'ye

yükseltilmesine karar vermiştir. 

  
BRYAT, Şirket yönetim kurulu toplanarak, iştiraki olan Borusan Lojistik'in sermayesinin 23,5 mn TL'den 59,5 mn TL'ye artırılmas ı ile yapılacak
bedelli sermaye art ışına iştirak edilmesine karar vermiştir. 

  
SELEC[DEVA], Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, ilaç sektörü strateji belgesinin tamamlandığını belirtti. 

 

NETAS, Şirket 2012 yılı kârının 71.027.746 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,9308 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

AVIVA, Şirket, çıkarılm ış 150 mn TL sermayesini, nakden 20 mn TL (%13 bedelli) art ırarak 170 mn TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
 

ALCTL, Şirket ortağı Alcatel Lucent NV., Şirket'te bulunan %65 pay ının tümünü Alcatel Lucent Participation SA. ş irketine 58.304.325 Euro
tutarla satma karar ı alm ıştır. 
 
ALTIN[BOYNR], Şirket'in, Fennella S.a.r.l.'nin sahip olduğu Beymen Mağazacılık A.Ş. ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hisselerinin Şirket

tarafından devral ınmas ına Rekabet Kurulu izin vermiştir. 
 

NTHOL, Şirket, 2013 yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre %2 azalışla 74.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 75.8 mn TL) 
 

ATAC, Şirket bağlı ortaklığı Ataç Turizm, aktifine kayıtlı ve iş letmesinde olan Kemer Resort Otel'in sat ışı konusunda yönetim kurulu başkan ve

başkanvekilini yetkilendirmiştir. 
 
ATAGY, Şirket, Düzce'de bulunan gayrimenkulünün Tab Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş'ne aylık 12.000 dolar bedelle 10 y ıl süreyle kiraya verilmesine
karar vermiştir. 

 
CELHA, Şirket, Çevre Bakanl ığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği yaz ıya istinaden, 951.876 TL idari para cezas ına

çarptırılm ıştır. Şirket 3/4'ünü itirazi kayıtla peşin ödeyip, yasal itiraz hakkını kullanacağını açıklam 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." 

YATAY BAŞLANGIÇ BEKLİYORUZ 

  
BIST 100 Endeksi günün ikinci yar ıs ında artan sat ış bask ıs ıyla dün de dikkat çektiğimiz

84.000 destek seviyesinin alt ına çekildi. 84.000 seviyesinin alt ında sat ış ların h ızlandığını
gördük. 82.611’e kadar düşen endeks dün %1,61 gerilemeyle 83.038 puan seviyesinde
kapand ı.  Bankalardaki ortalama %1,9 düşüş   endeksteki bu sert dü şüşte etkiliydi.
Yurtdışında ise Avrupa ’da borsalar günün ikinci yarıs ında kazanımlar ını geri verdi. 

  
Borsada zay ıf bir görünüm varken, faiz piyasas ında tarihi düşük seviyeleri test etmeye
devam etti. Gösterge bileşik faiz günü dü şüşe devam i le %5,56 i le tarihi dü şük
seviyesinde tamamlad ı. 
  
82500 seviyesi aşağı yönde kırılmad ığı sürece şimdilik bir sorun görünmemekle birlikte,
borsan ın yurtdışına göre son zamanlardaki pozitif ayrışmas ının kazanımlar ının bir kısm ını
geri vermiş  olduğunu söyleyebiliriz. Faizlerin tarihsel düşük seviyelerde olması ve not

artırım ı   beklentilerinin gündemdeki yerini korumas ı   borsayı   desteklemeye devam

edecektir. Güne yatay baş lang ıç bekliyoruz. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, varlık barışı çalışmalar ı ile ilgili olarak, çal ışmalar ın çok
hızlı ilerlediğini ve Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunun taslağının hazır olabileceğini

ifade etti. 

  - TCMB verilerine göre 5 Nisan 2013'te 74 milyar 9,9 milyon dolar olan yurt dışında

yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, bir haftada 1 milyar 918 milyon dolar
artarak 12 Nisan 2013 tarihi itibariyle 75 milyar 927,5 milyon dolar oldu. Yurt d ışında

yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku da 8-12 Nisan 2013 haftas ında yaptıkları 1
milyar 807,4 milyon dolarl ık net al ış ve DİBS fiyatlar ındaki yükselişin etkisiyle bir önceki
haftaya göre 65 milyar 206,1 milyon dolardan 68 milyar 470,1 milyon dolara yükseldi. 
    - IMF Başkanı Christine Lagarde yapt ığı açıklamalarda, Avrupa Merkez Bankas ının
hareket alan ı kalan tek banka olduğunu, İspanya'n ın bütçe hedeflerini tutturması  için
daha fazla zamana ihtiyac ının olduğunu, politika yap ıcıların faizlerde daha fazla indirim

yapmas ının yeterl i  olmad ığını   ve yetkililerin düşük borçlanma maliyetlerinin reel
ekonomiye ulaşmas ını da sağlamalar ının gerektiğini ifade etti. 

  - İspanya'da 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde maksimum sat ış miktar ının üzerine çıktı ve 10

yıl vadeli borçlanma maliyetleri Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi.
İspanya'n ın 10 yıl vadeli gösterge 2023 tahvilleri %4.612 faizle sat ıldı. 
  - Çin Merkez Bankası Başkan yard ımc ıs ı Yi Gang, Yuan kurunun daha piyasa odakl ı
olacağının altını çizerek, geçtiğimiz yıl iş lem band ının yüzde 0.5'ten yüzde 1'e çıkarıldığını,
yakın gelecekte bunun daha da geniş leyeceğini düşündüklerini ifade etti.  
    - Almanya Merkez Bankas ı   Başkanı   Jens Weidmann, Avrupa'daki borç krizinin
aşı lmas ının 10 yılı bulabileceğini belirterek, sorunun ancak siyasetçilerin sırtlarını Avrupa
Merkez Bankas ı'na dayamay ı   bıraktığında çözülebileceğini savundu. Maliye Bakan ı
Wolfgang Schaeuble  ise Güney K ıbrıs ’ın kurtar ılmamas ı   halinde risklerin Euro

Bölgesi ’ne yay ılma riski olduğu yönünde uyar ıda bulundu. Almanya'da parlemento,

Güney Kıbrıs'ın kurtarılma taslağına onay verdi. 

    - Japonya Merkez Bankas ı  Başkanı   Haruhiko Kuroda, para birimini hiçbir  şekilde
zayıflatmaya çalışmad ıklarını ve %2 enflasyona en k ısa zamanda ulaşmaya çal ıştığını
belirtti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 83,038.30 -1.61 

USD 1.7990 0.08 

EURO 2.3505 -0.38 

€  / $  1.3097 -0.77 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0683 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 101.475 -2.12 

Gösterge Faiz  5.54 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.27 12.50 

YUNSA 5.94 10.82 

TRNSK 0.64 10.34 

KRDMA 2.07 10.11 

LTHOL 1.75 6.06 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTOG 2.70 -19.16 

ORGE 5.14 -18.15 

DENGE 18.75 -9.86 

EPLAS 1.31 -8.39 

ERICO 4.16 -6.09 

Dünya Borsalar ı 18.04.2013 % 

DJIA 14,537 -0.56 

NASDAQ 3,166 -1.20 

DAX 7,474 -0.39 

FTSE-100 6,244 -0.01 

NIKKEI 225 13,220 -1.22 

S&P 500 1,542 -0.67 

Bovespa  53,165 0.53 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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    - IMF Başkanı Christine Lagarde yapt ığı açıklamalarda, Avrupa Merkez Bankas ının
hareket alan ı kalan tek banka olduğunu, İspanya'n ın bütçe hedeflerini tutturması  için
daha fazla zamana ihtiyac ının olduğunu, politika yap ıcıların faizlerde daha fazla indirim

yapmas ının yeterl i  olmad ığını   ve yetkililerin düşük borçlanma maliyetlerinin reel
ekonomiye ulaşmas ını da sağlamalar ının gerektiğini ifade etti. 

  - İspanya'da 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde maksimum sat ış miktar ının üzerine çıktı ve 10

yıl vadeli borçlanma maliyetleri Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi.
İspanya'n ın 10 yıl vadeli gösterge 2023 tahvilleri %4.612 faizle sat ıldı. 
  - Çin Merkez Bankası Başkan yard ımc ıs ı Yi Gang, Yuan kurunun daha piyasa odakl ı
olacağının altını çizerek, geçtiğimiz yıl iş lem band ının yüzde 0.5'ten yüzde 1'e çıkarıldığını,
yakın gelecekte bunun daha da geniş leyeceğini düşündüklerini ifade etti.  
    - Almanya Merkez Bankas ı   Başkanı   Jens Weidmann, Avrupa'daki borç krizinin
aşı lmas ının 10 yılı bulabileceğini belirterek, sorunun ancak siyasetçilerin sırtlarını Avrupa

Merkez Bankas ı'na dayamay ı   bıraktığında çözülebileceğini savundu. Maliye Bakan ı
Wolfgang Schaeuble  ise Güney K ıbrıs ’ın kurtar ılmamas ı   halinde risklerin Euro

Bölgesi ’ne yay ılma riski olduğu yönünde uyar ıda bulundu. Almanya'da parlemento,

Güney Kıbrıs'ın kurtarılma taslağına onay verdi. 

    - Japonya Merkez Bankas ı  Başkanı   Haruhiko Kuroda, para birimini hiçbir  şekilde

zayıflatmaya çalışmad ıklarını ve %2 enflasyona en k ısa zamanda ulaşmaya çal ıştığını
belirtti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 83,038.30 -1.61 

USD 1.7990 0.08 

EURO 2.3505 -0.38 

€  / $  1.3097 -0.77 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0683 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 101.475 -2.12 

Gösterge Faiz  5.54 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.27 12.50 

YUNSA 5.94 10.82 

TRNSK 0.64 10.34 

KRDMA 2.07 10.11 

LTHOL 1.75 6.06 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTOG 2.70 -19.16 

ORGE 5.14 -18.15 

DENGE 18.75 -9.86 

EPLAS 1.31 -8.39 

ERICO 4.16 -6.09 

Dünya Borsalar ı 18.04.2013 % 

DJIA 14,537 -0.56 

NASDAQ 3,166 -1.20 

DAX 7,474 -0.39 

FTSE-100 6,244 -0.01 

NIKKEI 225 13,220 -1.22 

S&P 500 1,542 -0.67 

Bovespa  53,165 0.53 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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