
GARAN, Banka, 2013 1. çeyrekte 931 mn TL beklentinin %8 üzerinde 1 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 861.7 mn TL net Kâr)  
 

TCELL[TTKOM], BTK, sabit hat operatörlerinin kanal paylaşım ına yönelik yeni bir yönetmelik yayınlad ı. Buna göre Türk Telekom ve diğer sabit

hat operatörleri fiber veya bakır hat taşıyan kanallar ını paylaşmak durumunda kalacak. Eğer alternatif operatörün kanal kullanmak istediği

bölgede Türk Telekom’un altyap ıs ı  var ise öncelikle bu kanal ın paylaşı lmas ı  gerekiyor. Türk Telekom’un altyap ıs ı mevcut değilse diğer

operatörlerin kanalları ortak kullan ıma açılacak.  

  
THYAO, Şirket Genel Müdürü Temel Kotil, iki hafta içinde Malta uçuş larına başlayarak, 100 ülkeye ulaşacaklar ını ve 250 uçuş noktas ına

ulaşmak istediklerini belirtti.3. havaliman ının 2017 yılına yetişmesini beklediklerini de belirten Kotil, yetişmemesi halinde Şirket'in buna göre
bir plan geliştireceğini ifade etti. 
 

EKGYO, Şirket, TOKİ mülkiyetinde bulunan  İstanbul-Kartal'daki 63.249 m2 büyüklüğünde 13 arsayı 112.267.383 TL bedelden ve İstanbul-

Zeytinburnu'nda bulunan 127.920 m2 yüzölçümlü 2 adet arsayı 635 mn TL bedelle sat ın alm ış olup konuya ilişkin protokol imzalanm ıştır.
Ayrıca Şirket'in Maslak 1453 projesindeki 322 adet bağıms ız bölüm, 144.5 mn dolar bedelle yabancı bir yatırımc ıya toplu olarak sat ılm ıştır. 
  
FROTO, Şirket Yeni Nesil Transit yat ırım ı için 954,8 milyon TL, yeni hafif ticari araç Transit Courier yat ırım ı için ise 605,8 milyon TL tutarında iki

adet yeni Yatırım Teşvik Belgesi alm ıştır. 
 

TRGYO, Şirket İstanbul-İkitelli'de 12.351 m2'lik arsa için açılan ihalede en yüksek teklifi 75.1 mn TL'yle vermiştir. 

 

IEYHO, Şirket iştiraki Global Enerji'nin 10 mn TL'lik nominal değerli paylar ını, mevcut ortaklar ın rüçhan haklar ı kıs ıtlanarak sermaye art ırım ı
yapmak suretiyle halka arz etmek için Neta Yatırım ile arac ılık sözleşmesi imzalam 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." 

RALLİDE YORULMA İŞARETLERİ 
Son 3 günde % 5 yükselen Dax, 4 günde % 4.0 yükselen BIST 100, 5 günde % 3.7
yükselen S&P500 Endeksinde kapanış lara doğru sat ışlar geldi. Bugün ABD büyüme
verisi önemli.   
BIST 100 endeksi, dünü % 0.19 art ış la 84.943 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
84.566, en yüksek 85.573 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 163 puan üzerine
çıktı. Önceki gün  bilançosu gelen HALKB günün yıldızı oldu ve % 2.4 yükseldi. Ancak dün
karı beklentileri aşan GARAN ise 2.seans % 2.4 düştü! BIST 100'de 84.000 -84.500

aralığında son yükselişte oluşan gapin kapanmas ı gündeme gelebilir.  
Dün Almanya'da Dax yükselişini sürdürdü ve % 1.0 yükselerek 7.833'e çıktı. Almanya'nın
güney Avrupa ülkelerinin aksine tasarruflar için yüksek faize ihtiyac ının olduğunu dile

getiren Merkel, Euro Bölgesi'ndeki ayrılıklara bir kez daha dikkat çekti. 2 Mayıs'taki Avrupa

MB toplantıs ında faiz indirimi beklenirken gelen açıklama kafalar ı karıştırdı. 
Sabah Japonya'da MB politikas ında bir yeniliğe gitmedi. Ancak %2 olarak hedeflenen
enflasyon Mart'ta % 0.5 ile son 2 y ılın en sert düşüşünü kaydedince piyasalar huzursuz
oldu. Asya piyasalar ı ve ABD Endeks futurelar ı bu sabah hafif ekside işlem görüyor.
Bugünün veri gündeminde ABD'nin 1. Çeyrek büyüme verisi önemli. Beklenti % 3 ile ciddi
büyüdüğü yönünde!  

   - BOJ bugün sona eren toplant ıs ında, faiz oranlar ını %0.0-0.10 seviyesinde tuttu ve

parasal taban ı yıllık 60-70 trilyon Yen h ızla artırarak 2 yıl içinde ikiye katlama taahhütünü
tekrarlad ı. 
    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı  Taner Y ıldız, Enerji Piyasalar ı İş letme Anonim

Şirketi'nin lojistik altyap ıs ını Borsa İstanbul'un kurduğunu belirtti. Yeni kurulacak olan

Enerji Piyasalar ı   İş letme Anonim Şirketi'de (EP İAŞ)  kamu kurumlar ının pay ı,  Borsa

İstanbul hariç %15'i aşamayacak ve bu oran ı değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. 

   - AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumyu üyesi Olli Rehn, Mali
konsolidasyonun 3 y ıldır devam eden krize verilen politika yan ıtını köşe taşı olduğunu,

ancak bu mali konsolidasyonun h ızının art ık ayarlanabilir olduğunu, son dönemde de
konsolidasyonun yavaş lamakta olduğunu ifade etti. 

  - Vatan’ın haberine göre; Avrupa Birliği’ne (AB) uyum yasalar ı çerçevesinde hazırlanan

yeni yönetmelik yakıt ve yeni TIR yatırım ı nedeniyle lojistik sektöründe maliyetleri yüzde 15
artıracak. 

    - İngiltere'nin gayrisafi yurtiçi has ılas ı   ilk çeyrekte %0.3 büyüme gösterdi. Böylece
İngiltere ekonomisi y ıllık bazda %0.6 büyüyerek, 2011'in 4. çeyreğinden bu yana en

yüksek büyümesine işaret etti. 

  - IMF Başkan Yardımc ıs ı David Lipton, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmas ı
için hâlâ hareket alanı olduğunu ifade ederken, büyümenin temini için para politikasında
geniş lemeci duruşun korunmas ı gerektiğini savundu. 

    - Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, bir ba şka faiz

indiriminin Euro Bölgesi'nde resesyonda olan ülkelere çok faydas ı olmayacağını söyledi.
Asmussen, faiz indiriminden oluşacak risklerin, kriz boyunca gereken acil önlem
ihtiyaçlarıyla karşı laştırılmas ı gerektiğini ifade etti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,943.49 0.19 

USD 1.8025 -0.17 

EURO 2.3540 0.19 

€  / $  1.3094 0.45 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0744 0.03 

VOB-30 Kontrat ı 104.375 -0.19 

Gösterge Faiz  5.46 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

PIMAS 5.08 12.64 

KRDMA 2.27 12.38 

IEYHO 0.53 10.42 

ERICO 4.43 7.52 

NTTUR 0.93 5.68 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.01 -10.95 

YBTAS 2,055.00 -10.07 

TRNSK 0.54 -10.00 

METAL 0.68 -9.33 

GEDIZ 3.00 -7.69 

Dünya Borsalar ı 25.04.2013 % 

DJIA 14,701 0.17 

NASDAQ 3,290 0.62 

DAX 7,833 0.95 

FTSE-100 6,443 0.17 

NIKKEI 225 13,926 0.60 

S&P 500 1,585 0.40 

Bovespa  54,963 -0.05 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya İthalat Fiyatlar ı   Endeksi Mar. (Bek.0.0%

Önc.0.3%)  
12:00 İtalya Tahvil ihraçlar ı 
15:30 ABD GSYH(Çeyrek baz l ı)  1Ç Geçic i   (Bek.3.0%
Önc.0.4%)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim 1Ç Geçici (Bek.2.7% Önc.1.8%)  
15:30  ABD GSYH F iya t  Endeks i  1Ç Geç ic i   (Bek .1 .4%
Önc.1.0%)  
15:30 ABD Çek. Ki ş.  Tük. Harc.(Çeyrek bazl ı)  1Ç Geçici
(Önc.1.0%)  
16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Nis. (Bek.73.5
Önc.72.3)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TCELL AL 10.70-10.75 10.40 11.10 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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15:30 ABD GSYH(Çeyrek baz l ı)  1Ç Geçic i   (Bek.3.0%
Önc.0.4%)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim 1Ç Geçici (Bek.2.7% Önc.1.8%)  
15:30  ABD GSYH F iya t  Endeks i  1Ç Geç ic i   (Bek .1 .4%
Önc.1.0%)  
15:30 ABD Çek. Ki ş.  Tük. Harc.(Çeyrek bazl ı)  1Ç Geçici
(Önc.1.0%)  
16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Nis. (Bek.73.5
Önc.72.3)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TCELL AL 10.70-10.75 10.40 11.10 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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