
TCELL[TTKOM], Turkcell ve Türk Telekom'un da teklif verdiği Bulgar telekomünikasyon ş irketi Globul'un sahibi OTE'nin yapt ığı açıklamada,

Globul'un 717 mn Euro tutar karşı lığında Norveçli Telenor ASA'ya sattığını açıklam ıştır. 
 

THYAO, Şirket, Almanya-Friedrichschafen kentine 2 May ıs'tan itibaren sefer baş latacağını açıkladı. 
  
FROTO, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 art ışla 176.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 164.9 mn TL
net kâr) 
  
AKENR, Şirket iştiraki Akcez'de bulunan %45 payın devrine ilişkin iş lemler tamamlanm ıştır. 
 

GOZDE[BIZIM], Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Dia'nın devir iş lemi tamamland ıktan sonra 6 ay boyunca ayr ı bir marka

olarak devam edeceği, başarılı olursa ayr ı bir marka olarak ilerlemeyi sürdüreceğini ifade etmiştir. 

 

ADANA, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 artışla 9.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 6.9 mn TL net
kâr) 
  
TSKB, Banka, Türkiye genelinde turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar ın sürdürülebilir turizm ve enerji verimlili ği yatırım projelerini

desteklemek amac ıyla gerçekleştirilecek küçük ve orta ölçekli yat ırımlara finansman sağlamak üzere Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde
Avrupa Yatırım Bankas ı ile 100 mlr Euro'luk kredi anlaşmas ı imzalam ıştır. 
  
ANHYT, Şirket, çıkarılm ış 300 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 50 mn TL (%16.7 bedelsiz) art ırarak 350 mn TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
 

BOLUC, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 1.7 mn TL zarardan  3.2 mn TL net kâra geçmiştir. 

 

TTRAK, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 azalışla 60.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 64.1 mn TL
net kâr) 
 

GOODY, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 art ışla 14.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 12.6 mn TL
net kâr) 
  
BMEKS, JCR-Eurasia, Şirket'in not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. 
 

UNYEC, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 art ışla 6.2 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 5.6 mn TL net
kâr) 
  
ATAC, Şirket Kuzey Irak Tar ım ve Su Kaynaklar ı Bakanl ığı'nın Gomaspan Baraj ı İnşaatı ihalesi için yerel bir Şirketle birlikte sunduğu 97.2
milyar Irak Dinar ı teklif kabul edilmiştir. 

  
ANELT, Şirket iştiraki Aneles Elektronik A.Ş hisselerinin İnformatik Biliş im'e sat ılmas ı için görüşmelere baş land ığı açıklanm ıştır. 
  
KLNMA, Banka Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimlili ği projelerinin finansman ına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde
Avrupa Yatırım Bankas ı ile 100 mlr Euro'luk kredi anlaşmas ı imzalam ıştır. 
  
KORDS, Şirket'in Brezilya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Kordsa Brasil S.A.'n ın 8.613.609 Brezilya Reali tutar ında sermaye art ırım ına payı
nispetinde kat ılma karar ı alm ıştır. 
 

ATAGY, Şirket portföyünde bulunan Düzce'deki gayrimenkulün y ıkım ve projelendirme işi için yap ılan ihaleyi 26.800 TL'ye Albayrakoğlu

İnşaat'ın kazandığını açıklam ıştır. 
 

ARTOG, Şirket i ştiraki Arp Petrol, ruhsat sahas ından petrol ç ıkarım ına i l i şkin çal ışmalara ba ş lanarak 2013 y ılı   sonuna kadar

sonuçlanmasına karar vermiştir. 
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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." 

BU HAFTA GÜNDEM AVRUPA 

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftayı % 2.2 artış la 85.112 seviyesinden kapatt ı. Haftanın
en çok artan büyük hisseleri KRDMD ve THY oldu. Banka Endeksi % 3.0 yükselirken
HALKB, VAKBN ve ISCTR ise % 5 yükseldi. 
Avrupa MB faiz indirimi beklentisiyle birlikte piyasalar geçen hafta prim yaptı. Avrupa'da

Almanya, İtalya, İspanya % 5, Fransa ve Japonya % 4 yükseldi. ABD'de ise endeksler % 1
civarında artt ı. BIST ise en düşük 83.200 seviyesini görürken, en yüksek 85.573'ü gördü.
Moodys not art ırım beklentisi sürerken, yurtd ışının bozulma yaşamamas ı   ile BIST'de
82.500 desteğinin çok sağlamlaştığını ve endeksin yeni yukar ı   hareketlerle 86.500′e
doğru hareket yapabileceğini söyleyebiliriz. Avrupa MB faiz indirim hikayesi en azından
bundan sonra Avrupa cephesinden gelecek veriler olumsuz olsa da piyasalar ı tutacaktır. 
İtalya'da hükümet kuruldu ve yeni Başbakan Enrico Letta Cumhurbaşkanı huzurunda

yemin etti. Ayrıca IMF ile olan 52 yıl süren borçluluk, 14 Mayıs'ta son taksidin ödenmesiyle
sona eriyor. Bu iki gelişme bu haftan ın pozitif dinamikleri olarak öne ç ıkıyor. Negatif

tarafta ise beklentilerin alt ında açıklanan ABD büyümesi var. Haberle birlikte S&P500 ve
Nasdaq'ta düzeltmeler görülürkeni Dow Jones endeksi günü k ıs ıtlı bir primle tamamlad ı. 
1 May ıs'ta Türkiye ve Avrupa resmi tatil nedeniyle kapal ı   olacak. Bu haftan ın veri

gündemine baktığım ızda; pazartesi güven endeksleri ile ABD'de bekleyen konut sat ış ları,
sal ı Mart ayı dış  ticaret açığı(Bk: 8,6 milyar), Avrupa'da işsizlik oran ı, Çarşamba ABD'de

ADP Özel İstihdam ı, ISM Sanayi verisi ve FED faiz toplantıs ı, Perşembe AB PMI verileri ve

Avrupa MB faiz kararı(14:45 Almanya istememesine rağmen piyasa faiz indirimi bekliyor)

ile Cuma günü Türkiye'de enflasyon verileri(TÜFE Bk %0.8) ve ABD'de tar ım dışı istihdam

(Bk:150bin) ve işsizlik oran ı açıklanacak. 

  - Hazine Müsteşarlığının IMF'ye ödeyeceği 422,1 milyon dolar tutar ındaki son ana para

geri ödemesinin tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. Böylece IMF'ye 52 yıldır süregelen borç
bitecek. 

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, faizlerdeki seviyenin iyi bir seviye olduğunu ancak daha

da düşmesini arzu ettiklerini ifade etti.  

  - İtalya'da hükümet kuruldu. Yeni hükümetün başbakan ı Enrico Letta, Cumhurbaşkanı
Giorgio Napolitano huzurunda yemin etti.  

    - ABD ekonomisi, 2013 1. çeyrek dönemde yüzde 2,5 büyüme kaydetti. 2012 4.
çeyreğinde ABD sadece %0,4 büyüyebilmişti. 

    - ABD Merkez Bankas ı Başkanı  Ben Bernanke, Finansal İstikrar Denetim Konseyi

toplantıs ında yapt ığı konuşmada, uluslararas ı düzenleme topluluğunun, Libor yönetimi
ve entegrasyonu için hamlelerde bulundu ğunu ve alternatif göstergelere geçi ş i

değerlendirdiğini aktard ı. 
    - Dünya Gazetesi'nde yer alan bir habere göre "Üçüncü Havaliman ı   İ halesi"

şartnamesinde iki değiş iklik yapıldı. Bunlardan biri teklif veren konsorsiyumun üçten fazla
ortaktan oluşabileceği, ikincisi ise üyelerden birinin %51 ortak olmas ı kıs ıtlamas ının
kaldırılmas ı oldu. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, yerli bir yat ırımc ının planlanan Nükleer
Güç Santrali ’nde pay almakla ilgilendiğini açıkladı. 
    - Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetici Konseyi üyesi George Provopoulos, finansal
piyasalardaki normalleşmenin AMB'nin tahvil al ım plan ını   faaliyete geçirmek zorunda
kalmayabileceğine işaret ettiğini söyledi.  
  - TCMB'den yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerindeki yıllık büyüme Nisan ayının 3.

haftas ında %30.3 ile 2011 yılı ortas ından bu yana ilk kez %30'u aştı. 
  - IMF yayınlad ığı bir raporda, Asya-Pasifik bölgesi için 2013 büyüme tahminini %5.9'dan
%5.7'ye indirirken, bu indirime needen olarak, 2012'de bölgenin bazı kesimlerinin tahmin

edilenden daha fazla yavaş lamas ını gösterdi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 85,112.29 0.20 

USD 1.8025 0.00 

EURO 2.3495 -0.19 

€  / $  1.3048 -0.35 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0721 -0.11 

VOB-30 Kontrat ı 104.700 0.31 

Gösterge Faiz  5.01 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KRDMA 2.58 13.66 

NIBAS 1.82 10.98 

MEMSA 0.32 10.34 

PENGD 2.33 9.91 

IDAS 0.69 9.52 

Düşenler  Kapan ış  % 

TRNSK 0.49 -9.26 

MEPET 2.69 -5.61 

AVTUR 1.73 -5.46 

GSDHO 1.40 -5.41 

RANLO 0.19 -5.00 

Dünya Borsalar ı 28.04.2013 % 

DJIA 14,713 0.08 

NASDAQ 3,279 -0.33 

DAX 7,815 -0.23 

FTSE-100 6,426 -0.25 

NIKKEI 225 13,884 -0.30 

S&P 500 1,582 -0.18 

Bovespa  54,257 -1.28 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Nis. (Önc.74.9)  
10:00 İspanya TÜFE Nis. Geçici (Bek.%2.2 Önc.%2.6)  
12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Nis. (Bek. -22.3 Önc. -22.3) 

12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 
15:00 Almanya TÜFE Nis. Geçici (Bek. -0.2% Önc.0.5%)  
15:30 ABD Kişisel Gelirler Mar. (Bek.0.4% Önc.1.1%)  
15:30 ABD Kişisel Harcamalar Mar. (Bek.0.1% Önc.0.7%)  
15:30 ABD Çekirdek Kiş. Tük. Harc. Mar. (Bek.1.0% Önc.0.1%)
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışları Mar. (Önc. -0.4%) 

17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. Nis. (Önc.7,4)  
İngiltere Nat'wide Konut Fiyat End. Nis. (Önc.0.0%)  

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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Almanya, İtalya, İspanya % 5, Fransa ve Japonya % 4 yükseldi. ABD'de ise endeksler % 1
civarında artt ı. BIST ise en düşük 83.200 seviyesini görürken, en yüksek 85.573'ü gördü.
Moodys not art ırım beklentisi sürerken, yurtd ışının bozulma yaşamamas ı   ile BIST'de
82.500 desteğinin çok sağlamlaştığını ve endeksin yeni yukar ı   hareketlerle 86.500′e
doğru hareket yapabileceğini söyleyebiliriz. Avrupa MB faiz indirim hikayesi en azından
bundan sonra Avrupa cephesinden gelecek veriler olumsuz olsa da piyasalar ı tutacaktır. 
İtalya'da hükümet kuruldu ve yeni Başbakan Enrico Letta Cumhurbaşkanı huzurunda

yemin etti. Ayrıca IMF ile olan 52 yıl süren borçluluk, 14 Mayıs'ta son taksidin ödenmesiyle
sona eriyor. Bu iki gelişme bu haftan ın pozitif dinamikleri olarak öne ç ıkıyor. Negatif

tarafta ise beklentilerin alt ında açıklanan ABD büyümesi var. Haberle birlikte S&P500 ve
Nasdaq'ta düzeltmeler görülürkeni Dow Jones endeksi günü k ıs ıtlı bir primle tamamlad ı. 
1 May ıs'ta Türkiye ve Avrupa resmi tatil nedeniyle kapal ı   olacak. Bu haftan ın veri

gündemine baktığım ızda; pazartesi güven endeksleri ile ABD'de bekleyen konut sat ış ları,
sal ı Mart ayı dış  ticaret açığı(Bk: 8,6 milyar), Avrupa'da işsizlik oran ı, Çarşamba ABD'de

ADP Özel İstihdam ı, ISM Sanayi verisi ve FED faiz toplantıs ı, Perşembe AB PMI verileri ve

Avrupa MB faiz kararı(14:45 Almanya istememesine rağmen piyasa faiz indirimi bekliyor)

ile Cuma günü Türkiye'de enflasyon verileri(TÜFE Bk %0.8) ve ABD'de tar ım dışı istihdam

(Bk:150bin) ve işsizlik oran ı açıklanacak. 

  - Hazine Müsteşarlığının IMF'ye ödeyeceği 422,1 milyon dolar tutar ındaki son ana para

geri ödemesinin tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. Böylece IMF'ye 52 yıldır süregelen borç
bitecek. 

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, faizlerdeki seviyenin iyi bir seviye olduğunu ancak daha

da düşmesini arzu ettiklerini ifade etti.  

  - İtalya'da hükümet kuruldu. Yeni hükümetün başbakan ı Enrico Letta, Cumhurbaşkanı
Giorgio Napolitano huzurunda yemin etti.  

    - ABD ekonomisi, 2013 1. çeyrek dönemde yüzde 2,5 büyüme kaydetti. 2012 4.
çeyreğinde ABD sadece %0,4 büyüyebilmişti. 

    - ABD Merkez Bankas ı Başkanı  Ben Bernanke, Finansal İstikrar Denetim Konseyi
toplantıs ında yapt ığı konuşmada, uluslararas ı düzenleme topluluğunun, Libor yönetimi
ve entegrasyonu için hamlelerde bulundu ğunu ve alternatif göstergelere geçi ş i

değerlendirdiğini aktard ı. 
    - Dünya Gazetesi'nde yer alan bir habere göre "Üçüncü Havaliman ı   İ halesi"

şartnamesinde iki değiş iklik yapıldı. Bunlardan biri teklif veren konsorsiyumun üçten fazla
ortaktan oluşabileceği, ikincisi ise üyelerden birinin %51 ortak olmas ı kıs ıtlamas ının
kaldırılmas ı oldu. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, yerli bir yat ırımc ının planlanan Nükleer
Güç Santrali ’nde pay almakla ilgilendiğini açıkladı. 
    - Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetici Konseyi üyesi George Provopoulos, finansal
piyasalardaki normalleşmenin AMB'nin tahvil al ım plan ını   faaliyete geçirmek zorunda
kalmayabileceğine işaret ettiğini söyledi.  
  - TCMB'den yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerindeki yıllık büyüme Nisan ayının 3.

haftas ında %30.3 ile 2011 yılı ortas ından bu yana ilk kez %30'u aştı. 
  - IMF yayınlad ığı bir raporda, Asya-Pasifik bölgesi için 2013 büyüme tahminini %5.9'dan
%5.7'ye indirirken, bu indirime needen olarak, 2012'de bölgenin bazı kesimlerinin tahmin

edilenden daha fazla yavaş lamas ını gösterdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 85,112.29 0.20 

USD 1.8025 0.00 

EURO 2.3495 -0.19 

€  / $  1.3048 -0.35 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0721 -0.11 

VOB-30 Kontrat ı 104.700 0.31 

Gösterge Faiz  5.01 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KRDMA 2.58 13.66 

NIBAS 1.82 10.98 

MEMSA 0.32 10.34 

PENGD 2.33 9.91 

IDAS 0.69 9.52 

Düşenler  Kapan ış  % 

TRNSK 0.49 -9.26 

MEPET 2.69 -5.61 

AVTUR 1.73 -5.46 

GSDHO 1.40 -5.41 

RANLO 0.19 -5.00 

Dünya Borsalar ı 28.04.2013 % 

DJIA 14,713 0.08 

NASDAQ 3,279 -0.33 

DAX 7,815 -0.23 

FTSE-100 6,426 -0.25 

NIKKEI 225 13,884 -0.30 

S&P 500 1,582 -0.18 

Bovespa  54,257 -1.28 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Nis. (Önc.74.9)  
10:00 İspanya TÜFE Nis. Geçici (Bek.%2.2 Önc.%2.6)  
12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Nis. (Bek. -22.3 Önc. -22.3) 

12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 
15:00 Almanya TÜFE Nis. Geçici (Bek. -0.2% Önc.0.5%)  
15:30 ABD Kişisel Gelirler Mar. (Bek.0.4% Önc.1.1%)  
15:30 ABD Kişisel Harcamalar Mar. (Bek.0.1% Önc.0.7%)  
15:30 ABD Çekirdek Kiş. Tük. Harc. Mar. (Bek.1.0% Önc.0.1%)
17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışları Mar. (Önc. -0.4%) 

17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. Nis. (Önc.7,4)  
İngiltere Nat'wide Konut Fiyat End. Nis. (Önc.0.0%)  

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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