
GARAN, Banka, uluslararas ı piyasalardan 1 y ıl vadeli sendikasyon almak üzere 24 bankaya yetki vermiştir. 

  
KARSN, Şirket, kendi markas ıyla pazar sunacağı yeni minibüs tanıtım ını 8 Mayıs'ta yapacağını açıklam ıştır. Tamamen yerli mühendislikle
üretilen minibüs'ün yurtiçi ve  

yurtdışında sat ılmas ı planlanmaktad ır. 
  
TARAF, Şirket hakim ortağı Alkım Bas ım Yayın A.Ş, Şirket'te bulunan paylardan 150 bin adedini borsada işlem gören niteliğe dönüştürerek
kullan ılacak kredinin teminat ı 
olarak Equities First Holdings LLC'e virman yap ılm ıştır. 
  
AKGRT, Şirket, 2013 y ılı   ilk 3 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %11 art ışla 410.9 mn TL toplam prim üretimi
gerçekleşmiştir. (2012 Ocak-Mart: 370.4 

mn TL) 

  
ISYAT, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 azal ışla 9.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 15,3 mn TL
net kâr). 
  
KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Demirel: “demiryolu serbestleştirilmesine haz ırız ve kanunu bekliyoruz” dedi. 

  
BTCIM, Şirket'in 90 m3/saat kapasiteli Gaziemir Haz ır Beton tesisi faaliyete baş lam ıştır. 
  
EGCYO, Egeli & Co. Finansal Yat ırımlar A.Ş. ş irkette sahip paylar ının devri için Orca Capital GmbH ile münhasır görüşmelere baş ladığını
açıklam ıştır. 
 
GLRYH, Şirket'in İGC Yatırım Holding'te bulunan 18 Adet A grubu paylar ile, 2.237.231 Adet B grubu paylar ve Güler Finansal Dan ışmanl ık
A.Ş.nin sahip olduğu 4.832.048 adet B grubu paylar, 3. şahıs al ıcılara A grubu paylar için 3.6 mn TL bedel ile B grubu paylar için 1,10 TL
fiyattan satışı konusunda anlaşmaya varılm ıştır. 

Ülker, ASYAB:  
  
Yıld ız Holding'in şimdi de A101'i almak üzere masaya oturduğu konuşuluyor. Asya Bank' ın A101'de %21.84 pay ı bulunuyor.  

 
HATEK, Şirket'in EPDK'ya yaptığı Elektrik Üretim Santrali kurulması ile ilgili müracaat ın ve üretim lisans başvurularının uygun bulunduğu ve

EPDK'nın talep ettiği 954.522 TL tutarında kesin ve süresiz teminat mektubunun alınmas ı konusu kabul edilmiştir. 
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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." 

AYIN SON GÜNÜ 

Dünyada ve Türkiye'de faiz dipte -borsa zirvelerde olmaya devam ediyor. Bugün de pozitif
görünüm sürüyor.  
BIST 100 endeksi, dünü % 0.05 art ış la, 85.154 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
84.627, en yüksek 85.655 puanı gören endeks, önceki kapanışının 41 puan üzerine çıktı.
Günün yıldızı 270 mn TL hacimle KRDMD hisseleri oldu. 

Tahvil faizi ise %5.22'ye kadar indi. 

BIST 100 Endeksi 19 Nisan'da 82.323 seviyesini gördükten sonra baş ladığı yükseliş inde

dün 6. günü geride bıraktı.Bu 6 günde 2.115 puan artan Endeks'in son dönemde yapt ığı
ralliler akla geliyor. Ekim 2012'de 10 günlük rallide 3.865 puan, Ocak 2013'deki 10 günlük
rallide 5.600 puan, Mart başındaki 8 günlük rallide 6.275 puan, mart sonundaki 8 günlük
rallide 3.950 puan  yükselmişti. Bugün VOB'da kontratların son günü. Bu yüzden günü
artıda kapatmas ını bekleyebiliriz. Yarın tatil olduğundan Perşembe günü rallinin devamı
halinde BIST 100'ün 86.800 deki zirvesini geçme ihtimali ortaya ç ıkacaktır. Bu durumda
hedef 90.000 olacakt ır.  
2012 y ılında 27 Nisan-25 May ıs aras ındaki 20 işgününde sadece 5 gün artabilen
Endeks, sonras ında tarihinin en iyi rallisinden birine baş lam ıştı. BIST 100 Endeksinde
satıcılı seviyelere geçiş için ilk destek 84.000 olarak izlenebilir. Aynı durum ABD'de de var.

Tarihi rekor seviyelerde olan Endekslerden S&P500'ün sat ıcılı bir bölgeye geçmesi için %
4 aşağıda olan 1.530 seviyesinin k ırılmas ı gerekmekte.  

Dün italya'da hükümetin kurulmas ı  ve güvenoyu almas ı,  Euro dolar ın 1.31 üzerine
çıkmas ı, tahvil faizlerinin düşmeye devam etmesi gibi olumlu gelişmelere borsalar da

katıldı. Avrupa'da Almanya % 0.8, Fransa %1.5 yükseldi. ABD'de ise Endeksler % 0.7
daha yükseldi. Bu sabah ise Asya'da yatay bir seyir görülürken Avrupa borsalar ının
güne artışlarla başlaması bekleniyor.  

Bugünün gündeminde; 10:00'da Mart ayı dış  ticaret verileri açıklanacak (bk: 8.2 milyar $),

TCMB Enflasyon raporu, 10:30 Maliye Bakan ı bas ın toplant ıs ı, 12:00'de Euro bölgesi
enflasyonu ve işsizlik oran ı, 17:00'de ABD tüketici güven endeksi öne çıkmaktad ır. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Karadeniz'e yapılmas ı planlanan nükleer
santrale ilişkin 2 tane dörder ünitelik nükleer santral anlaşmas ını bu haftan ın sonunda

sonuçlandırmayı planlad ıklarını ifade etti. Ayrıca Bakan Yıldız, doğalgaza may ıs ayında da

zam yapılmayacağını ifade etti. 

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, ihracat ve yatırım kredilerinin büyümesinin risk unsuru
oluşturmayacağını belirterek, "Risk unsuru oluşturan, cari açığı direkt etkileyen ağırlıklı
olarak tüketici kredileri ve ihtiyaç kredileri. Bu konuda gerektiği zaman her türlü tedbiri
alırız" dedi. 

  - Yunanistan Başbakan ı Antonis Samaras' ın kurtarma kredisine ulaşmas ını sağlayacak

istihdam kesintileri, parlementodan geçti.  
  - SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Türkiye'nin son 10 yılda dünya ortalamasının üstünde
büyüdüğünü belirterek, buna rağmen sermaye piyasalar ındaki büyümenin arzu edilen  
seviyede olmad ığını söyledi. Türkiye'nin global krizde etkilenmeme nedenlerinden birinin,
borçluluk oranının azaltılmas ı olduğunu belirten Ertaş, "Türkiye'de kamu kendini borçtan
arındırıyor fakat firmalar sermaye piyasalar ını yeterince kullanm ıyor" dedi. 

  - İtalya'nın yeni başbakan ı Enrico Letta İtalya'nın vergi yükünün azalt ılmas ı gerektiğini,

sadece kemer s ıkma ile ülkenin öleceğini söyledi.  İtalya Başbakan ı   ilk iş  olarak da
bakanlar ın maaş larını düşüreceklerini ifade etti.  
    - Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yap ılan aç ıklamada, yeni kurulan

hükümete ra ğm e n  İtalya'nın  Avrupa Merkez Bankas ı'ndan yard ım isteyebileceği

olas ılığını göz önünde bulundurduklar ını belirtti. 

  - TCMB'nin resmi rezerv varl ıkları, mart ayında bir önceki aya göre 3 milyar 466 milyon
dolar artarak, 126 milyar 693 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar 2013 Şubat ayında 123

milyar 227 milyon dolar düzeyindeydi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 85,154.15 0.05 

USD 1.7975 -0.28 

EURO 2.3515 0.09 

€  / $  1.3117 0.53 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0727 0.03 

VOB-30 Kontrat ı 104.450 -0.21 

Gösterge Faiz  6.47 0.35 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.55 16.01 

KLBMO 2.01 12.92 

AVOD 1.28 11.30 

BOSSA 2.15 10.82 

BALAT 2.59 10.68 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 16.90 -15.71 

CARFB 21.60 -9.62 

MANGO 0.21 -8.70 

METRO 0.61 -7.58 

AVTUR 1.62 -6.36 

Dünya Borsalar ı 29.04.2013 % 

DJIA 14,819 0.72 

NASDAQ 3,307 0.85 

DAX 7,874 0.75 

FTSE-100 6,458 0.49 

NIKKEI 225 13,884 -0.30 

S&P 500 1,594 0.72 

Bovespa  54,887 1.16 

GÜNÜN TAKVİMİ 

02:01 İngiltere GfK Tük. Güven Ank. Nis. (Bek. -26 Önc. -26) 

02:30 Japonya İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.4.2% Önc.4.3%)  
02:50  Japonya Sanay i  Üre t im i  Mar .  Geç ic i   (Bek .0 .4%
Önc.0.6%)  
09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi May. (Bek.5,90
Önc.5,90)  
09:45 Fransa ÜFE Mar. (Bek. -0.2% Önc.0.4%)  
09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Mar. (Bek.0.1% Önc. -0.2%) 

10:00 Türkiye D ış  Ticaret Dengesi Mar. (Bek. -8.30Mlr Önc. -
6.96Mlr) 
10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Nis. (Bek.6.9% Önc.6.9%)  
12:00 İtalya TÜFE Nis. Geçici (Bek.0.6% Önc.2.3%)  
15:30 ABD İşgücü maliyet endeksi 1Ç (Bek.0.5% Önc.0.4%)  
16:00 ABD S&P/CaseShiller Ev Fiy. End. Şub. (Önc.146.14)  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Yön. End. Nis. (Bek.52.5
Önc.52.4)  
17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Nis. (Bek.60.5 Önc.59.7)  
17:00 ABD FED FOMC Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TCELL TUT 10.70-10.75 10.40 11.10 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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olarak tüketici kredileri ve ihtiyaç kredileri. Bu konuda gerektiği zaman her türlü tedbiri
alırız" dedi. 

  - Yunanistan Başbakan ı Antonis Samaras' ın kurtarma kredisine ulaşmas ını sağlayacak

istihdam kesintileri, parlementodan geçti.  
  - SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Türkiye'nin son 10 yılda dünya ortalamasının üstünde
büyüdüğünü belirterek, buna rağmen sermaye piyasalar ındaki büyümenin arzu edilen  

seviyede olmad ığını söyledi. Türkiye'nin global krizde etkilenmeme nedenlerinden birinin,
borçluluk oranının azaltılmas ı olduğunu belirten Ertaş, "Türkiye'de kamu kendini borçtan
arındırıyor fakat firmalar sermaye piyasalar ını yeterince kullanm ıyor" dedi. 

  - İtalya'nın yeni başbakan ı Enrico Letta İtalya'nın vergi yükünün azalt ılmas ı gerektiğini,

sadece kemer s ıkma ile ülkenin öleceğini söyledi.  İtalya Başbakan ı   ilk iş  olarak da

bakanlar ın maaş larını düşüreceklerini ifade etti.  
    - Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yap ılan aç ıklamada, yeni kurulan

hükümete ra ğm e n  İtalya'nın  Avrupa Merkez Bankas ı'ndan yard ım isteyebileceği
olas ılığını göz önünde bulundurduklar ını belirtti. 

  - TCMB'nin resmi rezerv varl ıkları, mart ayında bir önceki aya göre 3 milyar 466 milyon
dolar artarak, 126 milyar 693 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar 2013 Şubat ayında 123

milyar 227 milyon dolar düzeyindeydi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 85,154.15 0.05 

USD 1.7975 -0.28 

EURO 2.3515 0.09 

€  / $  1.3117 0.53 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0727 0.03 

VOB-30 Kontrat ı 104.450 -0.21 

Gösterge Faiz  6.47 0.35 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.55 16.01 

KLBMO 2.01 12.92 

AVOD 1.28 11.30 

BOSSA 2.15 10.82 

BALAT 2.59 10.68 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 16.90 -15.71 

CARFB 21.60 -9.62 

MANGO 0.21 -8.70 

METRO 0.61 -7.58 

AVTUR 1.62 -6.36 

Dünya Borsalar ı 29.04.2013 % 

DJIA 14,819 0.72 

NASDAQ 3,307 0.85 

DAX 7,874 0.75 

FTSE-100 6,458 0.49 

NIKKEI 225 13,884 -0.30 

S&P 500 1,594 0.72 

Bovespa  54,887 1.16 

GÜNÜN TAKVİMİ 

02:01 İngiltere GfK Tük. Güven Ank. Nis. (Bek. -26 Önc. -26) 

02:30 Japonya İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.4.2% Önc.4.3%)  
02:50  Japonya Sanay i  Üre t im i  Mar .  Geç ic i   (Bek .0 .4%
Önc.0.6%)  
09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi May. (Bek.5,90
Önc.5,90)  
09:45 Fransa ÜFE Mar. (Bek. -0.2% Önc.0.4%)  
09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Mar. (Bek.0.1% Önc. -0.2%) 

10:00 Türkiye D ış  Ticaret Dengesi Mar. (Bek. -8.30Mlr Önc. -
6.96Mlr) 
10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Nis. (Bek.6.9% Önc.6.9%)  
12:00 İtalya TÜFE Nis. Geçici (Bek.0.6% Önc.2.3%)  
15:30 ABD İşgücü maliyet endeksi 1Ç (Bek.0.5% Önc.0.4%)  
16:00 ABD S&P/CaseShiller Ev Fiy. End. Şub. (Önc.146.14)  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Yön. End. Nis. (Bek.52.5
Önc.52.4)  
17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Nis. (Bek.60.5 Önc.59.7)  
17:00 ABD FED FOMC Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TCELL TUT 10.70-10.75 10.40 11.10 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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