
EKGYO, Şirket projelerinden MyTowerland Projesinde 15 ticari ünite için alınan yap ı ruhsat ının yerine, projede revizyona gidilmesinden dolay ı
12 ticari ünite olacak şekilde Tadilat yap ı ruhsat ı alınm ıştır. 
 

SAHOL, Bas ında yer alan haberlere göre Şirket CarrefourSA'da bulunan %38,8 oran ındaki hissesini Carrefour Nederland BV ’ye satmay ı
planl ıyor. 
 

TEBNK, Fitch, Banka'nın finansal kapasite notunu BB+'dan BBB-'ye yükseltti. 
  
ECILC, Şirket, 2012 yılı kârının 54.820.800 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0.085 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ECZYT, Şirket, 2012 yılı kârının 10.5 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,1275 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
KAREL, Şirket, 2012 yılı kârının 9 mn TL'lik k ısm ını (sermayenin %20'si) bedelsiz pay olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
HLGYO, Şirket Eskişehir-Odunpazarı'nda gerçekleştireceği 27.318 m2 kapal ı kullan ım alanl ı konut+ticari projenin inşaat ruhsat ını alm ıştır. 
  
KATMR, Şirket Batı Afrika'dan toplam 9.267.450 dolar muhtelif itfaiye araçları sipariş i alm ıştır. 
  
ATAC, Şirket bağlı ortaklığı Ataç Turizm'in aktifinde bulunan Kemer Resort Hotel'in satışıyla iligili Hasançebi  İnşaat ile 57 mn dolar üzerinden
anlaşma sağlanm ıştır. 
  
LATEK, Şirket bağlı ortaklığı LTK Dış Ticaret, Romanya'da bulunan bir Şirket ile LTK D ış Tic.'in al ıcı oldupu 30 mn dolar tutar ında bir al ım-
satım sözleşmesi imzalamaya karar vermiştir. Toplam al ım miktar ı 60 bin ton hurda tren vagonu ve 12.000 adet vagonlar ın yedek parçası
şeklindedir.  

  
PENGD, Şirket'in aktifinde bulunan parsellere ait Görükle Nazım İmar Plan ı değiş ikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak

yürürlüğe girmiş olup, fabrikaya ait 255.000 m2 arazilerde bulunan her türlü yapılaşmayı kapsayacak ticaret alan ına çevrilmiştir. 

 

IDAS, Şirket bağlı ortaklığı İdaş Yatak, İdaş Mağazacılık A.Ş'yi tüm aktif ve pasifi ile devralmaya karar vermiştir. 
 

KRSAN, Şirket stoklar ında yer alan 700 tonluk hamsi bal ık yağının satışı konusunda Gümüşdoğa Su Ürünleri ile anlaşı larak 1.610.700 dolar
tutarında sevkiyata baş lam ıştır. 
  
KLBMO, Şirket, Doğ-Taş Mobilya ile devralma yoluyla birleşme 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." 

RİSK İŞTAHI YÜKSELDİ 
Para bolluğunda tedirginlikler k ısa sürüyor. Geçen hafta negatif olan Avrupa borsaları biz

1 günlük tatildeyken % 2,5 yükseldiler. Bugün olumluyuz.  
BIST 100 endeksi, pazartesi gününü 2. seanstaki al ış lar la % 0.9 art ış la 84.023

seviyesinden kapatt ı.  Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 4.66 cent oldu. Not art ırımı
beklentisi ile 84.000 direncini aşan borsada yeni teknik hedef 85.900 olabilir. 

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

dünkü global yükseliş  sayesinde Japonya borsas ı bu hafta ralliye devam ediyor. Bugün
de %2 yükselen borsa son 5 yılın zirvesine çıktı. Diğer asya borsalar ında da al ıcılı seyir

görülüyor. Dünü % 1 artışla kapatan ABD endekslerinin futurelarının bu sabah da artıda

olması ve alt ının % 1 primli olması bugüne de olumlu başlangıç anlamına geliyor.  

Banka kârları bugün açıklanmaya başlıyor. Bugün ve yarın açıklanacak AKBNK (Bk:%50

artış), HALKB (Bk:%25 art ış) ve GARAN (Bk:%10 art ış) bilançoları dikkatle izlenecektir.

Veri gündeminde ise bugün TCMB son toplantı tutanaklar ı ve kapasite kullan ım oran ı öne
çıkmakta. Yurtd ışında ise Almanya IFO endeksi i le ABD Dayan ıklı   mal sipariş leri

açıklanacak. Yar ın Ingiltere 1Ç büyüme, Cuma ABD 1Ç büyüme verisi (Bk %3.1)ve
Japonya MB toplantı sonucu açıklanacak. 

  - Reuters'e yaz ılı açıklamada bulunan Moody's, piyasa spekülasyonlar ı üzerine yorum
yapmayacağını   ve Türkiye'nin kredi notunun pozitif görünümü izleyen 12 -18 ayda

artırılabileceğini söyledi.  
   - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser, yapt ığı  açıklamalarda, Türkiye'nin
önemli oranda altyapı yatırımlar ı gerçekleştirdiği ifade ederek, demografik yap ıdan ötürü
önümüzdeki 10 yıl olumlu seyri sürdüreceğini ifade etti. 

  - BDDK'nın haftal ık bülteninde yayınlanan verilere göre bankacılık sektörünün toplam
kredi hacmi, 12 Nisan itibariyle 848,8 mlr TL'ye ulaştı. Hazine Müsteşarlığının açıkladığı
verilere göre ise merkezi yönetim borç stoğu, geçen y ılın ayn ı  dönemine göre %3,3
oranında artarak 537 mlr TL ’ye ulaştı. 
  - Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, stratejik ortaklıkla ilgili
"Seçenekler son derece az sayıya indi. Art ık sona yak ın bir aşamadayız. Birkaç ay
içerisinde açıklanabileceğini düşünüyorum" dedi. 
   - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Maliye Bakan ı Haris Georgiades yapt ığı açıklamada

uluslararas ı kurtarma plan ı dahilinde bu ay alt ın satışının öncelikli olmadığı açıkland ı. 
  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tar ımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçi ve
üreticilere ödenmek üzere 920 mn TL ödeneğin serbest b ırakıldığını bildirdi.  

   - Avrupa Merkez Bankas ı  üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer,
politika yap ıcıların bütçe kesintilerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ancak, bu bütçe
kesintilerinin h ızın d a  b i r  d e ğiş iklik yap ılmas ı   gerektiğini söyledi. Ayr ıca Noyer,
Slovenya'nın Euro Bölgesi için büyük bir probleme dönüşmesinin muhtemel olmad ığını
söyledi.  
    - Avrupa Merkez Bankas ı   Başkan Yard ımc ıs ı   Vitor Constancio, Euro bölgesinde
enflasyonun ciddi şekilde düştüğünü söylerken, faiz indiriminin her zaman gündemde
olduğunu belirtti.  
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Dünya Borsalar ı 23.04.2013 % 

DJIA 14,719 1.05 

NASDAQ 3,269 1.11 

DAX 7,658 2.41 

FTSE-100 6,406 2.00 

NIKKEI 225 13,530 -0.29 

S&P 500 1,579 1.04 

Bovespa  54,885 1.11 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 İspanya ÜFE Mar. (Önc.0.2%)  
11 :00  A lmanya IFO İ ş   Ortam ı   Endeksi Nis. (Bek.106.2

Önc.106.7)  
11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Mar. (Önc.27.2%)  
12:00 İtalya Tahvil ihraçlar ı 
12:30 Almanya 2044 vadeli tahvil ihrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.4.8%)  
14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Nis. (Önc.112.1)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ımı Nis. (Önc.72.7%)  
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Önc.5.6%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 
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PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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VANGD 1.38 18.97 

AVTUR 1.91 18.63 

MEPET 2.74 18.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.25 -10.71 

ORGE 4.98 -7.78 

TRNSK 0.62 -7.46 

EKIZ 0.50 -7.41 

YESIL  0.93 -7.00 

Dünya Borsalar ı 23.04.2013 % 

DJIA 14,719 1.05 

NASDAQ 3,269 1.11 

DAX 7,658 2.41 

FTSE-100 6,406 2.00 

NIKKEI 225 13,530 -0.29 

S&P 500 1,579 1.04 

Bovespa  54,885 1.11 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 İspanya ÜFE Mar. (Önc.0.2%)  
11 :00  A lmanya IFO İ ş   Ortam ı   Endeksi Nis. (Bek.106.2

Önc.106.7)  
11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Mar. (Önc.27.2%)  
12:00 İtalya Tahvil ihraçlar ı 
12:30 Almanya 2044 vadeli tahvil ihrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.4.8%)  
14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Nis. (Önc.112.1)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ımı Nis. (Önc.72.7%)  
15:30 ABD Dayan ıkl ı   Tük.Mal Sipari şleri Mar. (Bek. -2.9%

Önc.5.6%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

THYAO TUT 7.02-7.04 6.84 7.20 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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