
HALKB, Banka, bas ında ç ıkan ABD'li vekillerin Banka'ya yapt ırım istediği haberlerine ilişkin olarak herhangi bir yapt ırım ın muhattab ı
olmad ığını açıklam ıştır. 
 

KCHOL, Şirket, 7 yıl vadeli %3,6 faizle, 750 milyon dolar tutarında dolar cinsinden tahvil ihrac ını gerçekleştirmiştir. 

  
TOASO, Şirket CEO'su Kamil Başaran, 1. çeyrek dönemde satış ların ümit verici olduğunu ve s ıradışı bir gelişme yaşanmad ığı takdirde 580-

600 bin adet otomobil sat ışı gerçekleşeceğini açıklam ıştır. 
  
SNGYO, Şirket, Ocak-Mart 2013 döneminde 224 adet bağıms ız bölümün satışını 120 mn TL bedel karşı lığında gerçekleştirdiğini ve 178 adet

bağıms ız bölümün teslimatını gerçekleştirdiğini açıklam ıştır. 
 

VESBE[ARCLK], Yerel beyaz eşya satış ları Mart ayında yıllık bazda %10,1 art ış la (Mevsimsel etkilerden ar ındırılm ış şekilde ayl ık bazda %2,4

düşüş) 566,841 adet olurken, ihracat y ıllık bazda yatay kalarak 1,316,463 adet olarak gerçekleşti. 

 

IHLAS, Şirket bağlı ortaklığı İhlas Net A.Ş, Bağcılar Belediyesinin  Bağcılar ’da Kablosuz Geniş Alan Ağı  ve Güvenli Internet Bağlantıs ı
sağlanmas ı maksad ıyla açmış olduğu ihaleyi 1.929.000 TL bedel ile kazanm ıştır. 
 
SELEC, Şirket 2012 yılı kârının 31.05 mn TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,0425 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
GOODY, Şirket fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere İzmit fabrikas ında 24-28 Nisan tarihlerinde üretime ara verilmesi karar ı alm ıştır.
Ayrıca Şirket,  Avrupa pazarlar ında yaşanan ekonomik daralman ın devam etmesi sonucunda Şirket ihracat ında gerçekleşen azalma

neticesinde, Şirket'in Adapazarı Fabrikas ı'nda çalışan 21 işçinin iş ine son vermiştir. 

  
DURDO, Rekabet Kurulu, ş irket ortaklarından Yıldız Holding'in Şirket'in %23.63 hissesini Belçikal ı LGR INternational SA'ya devrine ilişkin onay

vermiştir. 

 
GOZDE[BIZIM,SAHOL], Gözde Giriş im ve Bizim Toptan' ın ortağı olan Yıldız Holding ve Şirketlerin iştirak ettikleri Şok Marketler A.Ş, Sabanc ı
Holding iştiraki DiaSA'n ın %100 hissesini 320 milyon TL bedel karşı lığında sat ın al ım ına ilişkin Hisse Devir Sözleşmesi imzalam ış lardır.
DiaSA'nın yeni ortakl ık yap ıs ında  Yıldız Holding'in %0.009, Şok'un %99.991 pay ı olacaktır. Sat ıştan Sabanc ı Holding'in pay ına 128 mn TL

düşmektedir. Hisse devri, Rekabet Kurulu iznine bağlıdır. 
 

IHYAY, Şirket bağlı ortaklıkları  TGRT Haber TV A.Ş  ve TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş., Ulusal Karasal Say ısal Tematik ve Standart

Çözünürlüklü TV Yayın Lisans ı Sıralama İhalesi'ne 1 mn TL bedeller üzerinden teklif vererek 9. ve 5. sırada yer almış lardır. 
 
ULAS, Maliye Bakanl ığı Vergi Denetim Kurulu, 2010 ve 2011 y ıllar ına ilişkin olarak "Dayan ıklı   Tüketim Mallar ında Dönem Sonu Stok
Değerlemesi" gerekçesiyle sınırlı inceleme baş latm 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." 

HAFTAYA OLUMLU BAŞLANGIÇ 

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftay ı % 1.5 kay ıpla geçirmiş   ve 83.285 seviyesinden
kapanm ıştır. Banka Endeksi % 2.0 kay ıp yaşarken sanayi endeksinde kay ıp yaşanmad ı. 
Avrupa borsalar ı geçen hafta sürekli düştü. Örneğin Almanya 5 gün düştü ve haftayı % 4
kayıpla kapatt ı. Not indirimi gelecek söylentisi ve sonras ında Egan-Jones'un notunu

düşürmesi Almanya ile ilgili endişeleri art ırdı. ABD'de ise Boston bombas ı nedeniyle

düşen  endeksler sonraki gün % 1'i aşan prim yapt ı. Sonras ında ise bu kazançlarını geri

verdi. Apple hisseleri talep endişeleriyle Aralık 2011'den bu yana ilk kez 400 dolar ın altına
indi.Haftayı % 2.1 kay ıpla 1555 seviyesinde kapatan S&P 500 Endeksi 1.530'u aşağı
kırarsa endişe artabilir. 

Türkiye için Ekim 2010da Ba2'ye, Haziran 2012'de Ba1'e notu yükselten Moody's Haziran-
Temmuz gibi notu yeniden art ırabilir ki bu durumda Fitch ile beraber Türkiye'yi yat ırım
yapılabilir seviyeye yükseltmiş olacaktır. Son açıklamada 82.500 seviyesinde olan BIST
100 Endeksi sonras ında olumlu ayr ışarak 85.900'e kadar yükseldi. Ancak yurtd ışındaki

olumsuz seyire daha fazla direnemeyip 50 günlük hareketli ortalamas ı olan 82.250

seviyesine kadar geriledi ve oradan Cuma günü tepki verdi. BIST'de önemli direnç
84.000 olarak gözükürken destek ise 82.000-82.250 olabilir. 
BIST'in hakimi yabancı fonlardır. Yabancı büyük fonların borsadaki pay ı Mayıs 2011'de %

42'ye gerilemişken TCMB'nin yeni politikalar ı ve global likidite art ışı  ile Türkiye paylarını
artırdılar. Bir yandan yat ırım yapmaya yeni fonlar gelirken bir yandan da pozisyonlar ını
artırdılar. Yatırımc ı büyük fon sayıs ı 1.788'e yükselirken, payları Mart 2013'de borsan ın %

48'ine yükselmiştir . Üstelik bu fonlar uzun vade yat ırım yapt ıkları   için hisselerin
likiditesini azaltmakta ve sat ıcının olmamas ı   nedeniyle yükseliş ler daha seri olarak

gerçekleşmektedir. Onlar sat ışa geçmeden BIST'in ciddi oranda düşmesini imkans ız
görüyoruz. Bu noktada, TCMB tarafından 12 Nisan haftas ında yabanc ıların, hisse

senetleri piyasas ında net 340 mn dolar tutar ında sat ıcı olduğunun açıklanmas ı pek şık
durmamakta! Büyüme odaklı  faiz politikas ı  nedeniyle tahvilde al ıma devam eden

yabancıların riskli varlık olan hisse senedi piyasasında hafif de olsa sat ıcılı olmasına

dikkat edilmeli.  

Salı günü 23 Nisan nedeniyle tatil olacak yurtiçinin gündeminde Çarşamba günü TCMB
son toplant ı   tutanaklar ı   ve kapasite kullan ım oran ı   öne ç ıkmakta. Yurtd ışında ise

Pazartesi AB Başkanı Van Rompuy Ekonomik reformlar hakk ında konuşacak, ABD 2. el

konut sat ış ları  açıklanacak. Sal ı  günü Avrupa'da PMI verileri açıklanacak. Çarşamba

Almanya IFO endeksi ile ABD Dayan ıklı mal sipariş leri, Perşembe Ingiltere 1Ç büyüme,
Cuma ABD 1Ç büyüme verisi (Bk %3.1)ve Japonya MB toplantı sonucu açıklanacak. 

Hafta sonu Japonya'n ın tahvil al ım program ını  öven G -20 maliye liderleri sayesinde

Japonya borsas ı bu sabah % 1.8 art ıda işlem görürken Diğer asya borsalar ında kar ışık
seyir gözleniyor. ABD endeks futurelar ının % 0.4 art ıda olmas ı ve alt ının % 1 primli

olması   haftaya olumlu ba şlangıç  an lam ına geliyor.  B u n d e s b a n k  B a şkanı
Weidmann ’dan gelen faiz indirimi sinyali ile Euro/dolar 1.30'a kadar düştükten sonra
gelen aç ıklamalar ile parite yeniden 1.31'e yükseldi. Bu sabah 1.3070 seviyesindeki
parite için 1.30 desteği önemini koruyor. 5 gün düşen Almanya borsasının da artık tepki

vermesi beklenebil ir .  İta lya 'da  ise  hükümet in  ard ından cumhurbaşkanlığı
seçilememesi sorunu devam ediyor.   

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, BDDK ve Merkez Bankas ı'nın ticari krediler

üzerindeki yükü hafifletmek için çal ıştığını, G-20 toplant ılarındaki genel atmosfer göz
önünde bulundurularak, kurumlar ın çal ışmas ına bağlı  olarak ticari kredilerdeki yükü
hafifletmeye yönelik tedbirleri en kısa sürede açıklanacağını ifade etti. 

   - Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Tü rkiye vatandaş larının yurtd ışında tuttuğu 130

milyar dolar ı ekonomiye kazand ıracak varl ık bar ışında hedef, 30 milyar dolar olarak

belirlendi. Ekonomi yönetiminin bu hafta içinde tamamlamas ı beklenen düzenleme ile
yurtdışından tasarruf amac ıyla getirilecek olan varl ığa %2 vergi al ınmas ı öngörülürken,
yatırım amaçl ı gelen varlıklardan vergi al ınmayacak. 

  - IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis, ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından

kredi notunun yat ırım yap ılabilir seviyeye yükseltilmesi halinde Türkiye'nin oluşabilecek

sermaye ak ışı riskine karşı gerekli araçlara sahip olduğunu ifade etti. 

    - Fitch Ratings, İngiltere ’nin kredi notunu AAA ’dan AA+ ’ya düşürdü. Fitch ülkenin
görünümünü de “durağan” olarak belirlerken 2013 y ılı büyüme beklentisini de %0.8’e 

indirdi. Kuruluş, not indiriminin ana nedeni olarak ülkenin orta vadedeki projeksiyonunda
zayıf mali ve ekonomik görünüme işaret etti. 

    - İtalya'da üç kez ertelenen Cumhurbaşkanlığı  seçiminde nihai sonuç gerçekleşti.

Seçimlerde alt ıncı tur oylamada 1007 oyun 738'ini alan Giorgo Napolitano, üst üste 

ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 83,285.45 0.30 

USD 1.7995 0.03 

EURO 2.3580 0.32 

€  / $  1.3128 0.24 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0732 0.24 

VOB-30 Kontrat ı 101.900 0.42 

Gösterge Faiz  5.34 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

METAL 0.75 11.94 

RANLO 0.20 11.11 

MEPET 2.31 11.06 

AVGYO 0.52 10.64 

METRO 0.52 10.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

EKIZ 0.54 -11.48 

YBTAS 1,900.00 -9.52 

ARTOG 2.53 -6.30 

BERDN 0.32 -5.88 

AKGUV 13.10 -4.73 

Dünya Borsalar ı 21.04.2013 % 

DJIA 14,548 0.07 

NASDAQ 3,206 1.25 

DAX 7,460 -0.18 

FTSE-100 6,287 0.69 

NIKKEI 225 13,316 0.73 

S&P 500 1,555 0.88 

Bovespa  53,929 1.44 

GÜNÜN TAKVİMİ 

15:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Mar. (Önc.0.44)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Nis. Öncü (Bek. -24.0 Önc. -
23.5) 

17:00 ABD 2. El Konut Sat ışları Mar. (Bek.0.4% Önc.0.8%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

THYAO AL 7.02-7.04 6.84 7.20 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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olumsuz seyire daha fazla direnemeyip 50 günlük hareketli ortalamas ı olan 82.250

seviyesine kadar geriledi ve oradan Cuma günü tepki verdi. BIST'de önemli direnç
84.000 olarak gözükürken destek ise 82.000-82.250 olabilir. 
BIST'in hakimi yabancı fonlardır. Yabancı büyük fonların borsadaki pay ı Mayıs 2011'de %

42'ye gerilemişken TCMB'nin yeni politikalar ı ve global likidite art ışı  ile Türkiye paylarını
artırdılar. Bir yandan yat ırım yapmaya yeni fonlar gelirken bir yandan da pozisyonlar ını
artırdılar. Yatırımc ı büyük fon sayıs ı 1.788'e yükselirken, payları Mart 2013'de borsan ın %

48'ine yükselmiştir . Üstelik bu fonlar uzun vade yat ırım yapt ıkları   için hisselerin
likiditesini azaltmakta ve sat ıcının olmamas ı   nedeniyle yükseliş ler daha seri olarak

gerçekleşmektedir. Onlar sat ışa geçmeden BIST'in ciddi oranda düşmesini imkans ız
görüyoruz. Bu noktada, TCMB tarafından 12 Nisan haftas ında yabanc ıların, hisse

senetleri piyasas ında net 340 mn dolar tutar ında sat ıcı olduğunun açıklanmas ı pek şık
durmamakta! Büyüme odaklı  faiz politikas ı  nedeniyle tahvilde al ıma devam eden

yabancıların riskli varlık olan hisse senedi piyasasında hafif de olsa sat ıcılı olmasına
dikkat edilmeli.  

Salı günü 23 Nisan nedeniyle tatil olacak yurtiçinin gündeminde Çarşamba günü TCMB
son toplant ı   tutanaklar ı   ve kapasite kullan ım oran ı   öne ç ıkmakta. Yurtd ışında ise

Pazartesi AB Başkanı Van Rompuy Ekonomik reformlar hakk ında konuşacak, ABD 2. el
konut sat ış ları  açıklanacak. Sal ı  günü Avrupa'da PMI verileri açıklanacak. Çarşamba

Almanya IFO endeksi ile ABD Dayan ıklı mal sipariş leri, Perşembe Ingiltere 1Ç büyüme,
Cuma ABD 1Ç büyüme verisi (Bk %3.1)ve Japonya MB toplantı sonucu açıklanacak. 
Hafta sonu Japonya'n ın tahvil al ım program ını  öven G -20 maliye liderleri sayesinde

Japonya borsas ı bu sabah % 1.8 art ıda işlem görürken Diğer asya borsalar ında kar ışık
seyir gözleniyor. ABD endeks futurelar ının % 0.4 art ıda olmas ı ve alt ının % 1 primli

olması   haftaya olumlu ba şlangıç  an lam ına geliyor.  B u n d e s b a n k  B a şkanı
Weidmann ’dan gelen faiz indirimi sinyali ile Euro/dolar 1.30'a kadar düştükten sonra
gelen aç ıklamalar ile parite yeniden 1.31'e yükseldi. Bu sabah 1.3070 seviyesindeki
parite için 1.30 desteği önemini koruyor. 5 gün düşen Almanya borsasının da artık tepki

vermesi beklenebil ir .  İta lya 'da  ise  hükümet in  ard ından cumhurbaşkanlığı
seçilememesi sorunu devam ediyor.   

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, BDDK ve Merkez Bankas ı'nın ticari krediler

üzerindeki yükü hafifletmek için çal ıştığını, G-20 toplant ılarındaki genel atmosfer göz
önünde bulundurularak, kurumlar ın çal ışmas ına bağlı  olarak ticari kredilerdeki yükü
hafifletmeye yönelik tedbirleri en kısa sürede açıklanacağını ifade etti. 

   - Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Tü rkiye vatandaş larının yurtd ışında tuttuğu 130

milyar dolar ı ekonomiye kazand ıracak varl ık bar ışında hedef, 30 milyar dolar olarak

belirlendi. Ekonomi yönetiminin bu hafta içinde tamamlamas ı beklenen düzenleme ile
yurtdışından tasarruf amac ıyla getirilecek olan varl ığa %2 vergi al ınmas ı öngörülürken,
yatırım amaçl ı gelen varlıklardan vergi al ınmayacak. 

  - IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis, ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından
kredi notunun yat ırım yap ılabilir seviyeye yükseltilmesi halinde Türkiye'nin oluşabilecek

sermaye ak ışı riskine karşı gerekli araçlara sahip olduğunu ifade etti. 

    - Fitch Ratings, İngiltere ’nin kredi notunu AAA ’dan AA+ ’ya düşürdü. Fitch ülkenin
görünümünü de “durağan” olarak belirlerken 2013 y ılı büyüme beklentisini de %0.8’e 
indirdi. Kuruluş, not indiriminin ana nedeni olarak ülkenin orta vadedeki projeksiyonunda
zayıf mali ve ekonomik görünüme işaret etti. 

    - İtalya'da üç kez ertelenen Cumhurbaşkanlığı  seçiminde nihai sonuç gerçekleşti.

Seçimlerde alt ıncı tur oylamada 1007 oyun 738'ini alan Giorgo Napolitano, üst üste 
ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.  
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 83,285.45 0.30 

USD 1.7995 0.03 

EURO 2.3580 0.32 

€  / $  1.3128 0.24 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0732 0.24 

VOB-30 Kontrat ı 101.900 0.42 

Gösterge Faiz  5.34 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

METAL 0.75 11.94 

RANLO 0.20 11.11 

MEPET 2.31 11.06 

AVGYO 0.52 10.64 

METRO 0.52 10.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

EKIZ 0.54 -11.48 

YBTAS 1,900.00 -9.52 

ARTOG 2.53 -6.30 

BERDN 0.32 -5.88 

AKGUV 13.10 -4.73 

Dünya Borsalar ı 21.04.2013 % 

DJIA 14,548 0.07 

NASDAQ 3,206 1.25 

DAX 7,460 -0.18 

FTSE-100 6,287 0.69 

NIKKEI 225 13,316 0.73 

S&P 500 1,555 0.88 

Bovespa  53,929 1.44 

GÜNÜN TAKVİMİ 

15:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Mar. (Önc.0.44)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Nis. Öncü (Bek. -24.0 Önc. -
23.5) 

17:00 ABD 2. El Konut Sat ışları Mar. (Bek.0.4% Önc.0.8%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

THYAO AL 7.02-7.04 6.84 7.20 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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