
SKBNK, Banka 2013 y ılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.2 art ışla 60.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 60.7 mn TL
net kâr). 
 

SAHOL[CARFA], Şirket, CarrefourSA'n ın %12'sine isabet eden A Grubu paylar ı 141 mn TL tutarla sat ın almak üzere Carrefour Nederland B.V
ile sözleşme imzalam ıştır. Bu sat ın al ımla birlikte Holding'in CarrefourSA'daki pay ı %50.79'a yükselmiş olup çağrı iş lemlerine hisse devrini

takiben baş layacaktır. 
  
TAVHL, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 art ışla 37.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 28.8 mn TL
net kâr). Ayrıca Şirket 3 Mayıs'ta yapılacak olan 3. havaliman ı ihalesine teklif vermeye karar vermiştir. 

  
ALARK, Şirket iştiraki Alsim Alarko Sanayi A.Ş, ÖİB tarafından ihaleye çıkarılm ış olan Denizcilik İş letmeleri A.Ş'ne ait Salı Pazarı Liman Sahas ı
ihalesine teklif vermiştir. 

  
OTKAR, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %243 art ışla 26.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 7.6 mn TL
net kâr) 
 

ZOREN, Şirket'in K ırklareli -Lüleburgaz'da bulunan doğalgaz yakıtlı kojenerasyon tesisinin kurulu gücünün 148,190 MWe'tan 133,190 MWe'ta
düşürülmesine EPDK tarafından lisans tadil onay ı verilmiştir. 

 

ARCLK, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 art ışla 129.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 121.2 mn TL
net kâr) 
 
ANHYT, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 art ışla 23.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 21.5 mn TL
net kâr) 
 

ANSGR, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 7.8 mn TL zarardan 3.6 mn TL net kâra geçmiştir. 
 

BIMAS, Şirket'in bağlı ortaklığı Mıs ır'da faaliyet gösteren BIM Stores LLC'nin 98 mn Mıs ır Pound'u (25.5 mn TL) tutar ındaki sermaye art ırım ına
katılma karar ı alm ıştır. 
 

GOZDE[ASYAB], Şirket dolayl ı bağlı ortaklığı FA Yönetim Danışmanl ık, Eskişehir'de bulunan Ak Alev Manyezit Levha A.Ş'ye %51 oran ında 2
milyon TL tutarla iştirak etmiştir. Sabah gazetesinin haberine göre, Şirket hakim ortağı Yıldız Holding, perakende zinciri A101 'i sat ın almak

için Şirket vasıtasıyla görüşmeler yürütüyor. Asya Bank, A101'de %21,84 paya sahip.  
 

EGLYO, Şirket, KRC Gayrimenkul Yat. A.Ş'nin sermaye art ırım ına iştirak ederek %20 ortak olunmas ına ve ortaklar ile Hissedarl ık Sözleşmesi
imzalama karar ı alm ıştır. 
 
OZKGY[GLYHO], Şirketler'in de dahil olduğu Ortak Girişim Grubu, ÖİB tarafından ihaleye çıkarılm ış olan Denizcilik İş letmeleri A.Ş'ne ait Sal ı
Pazarı Liman Sahas ı ihalesine teklif vermiştir. 

  
TRGYO, Şirket, ÖİB tarafından ihaleye çıkarılm ış olan Denizcilik İş letmeleri A.Ş'ne ait Salı Pazarı Liman Sahas ı ihalesine teklif vermiştir. 
 

ITTFH, Şirket, lisanss ız elektrik üretim yönetmeliği kapsam ında Selva G ıda San. A.Ş adına 1 adet 500 kWp güneş enerjisi santrali kurmak
amac ıyla Konya OSB müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. 

  
BLCYT, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 art ışla 1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 779 bin TL net
kâr) 
 

ARMDA, Şirket 2012 yılı kârının 3.6 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,1275 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
AFMAS, Şirket'in Mars Sinema ile birleşmesi sonucu oluşan ayrılma hakk ı fiyatı, hisse başı 14,05 TL olarak belirlenmiştir. 

 
SAMAT, Şirket, Diyanet İş leri Başkanlığı'nın 3 milyon adet 2014 y ılı Diyanet takvimi ihalesini 3.937.200 TL bedelle alm ıştır. 
 
PRZMA, Şirket, ç ıkarılm ış  13.6 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 11.908.729 TL (%87,56418 bedelsiz) art ırarak 25.508.729 TL'ye

yükseltme kararı alm ıştır. 
 
MEMSA, Şirkete ait iplik üretim tesisi 9.2 mn TL tutarla Marafil Tekstil'e kiralanmıştır. 

02 Mayıs 2013 Perşembe
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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." 

BIST ZİRVELERDE DOLANIYOR 

Tarihi zirve seviyelerine yükselen BIST, 7 gündür yükseliyor. Dün biz tatilken risk i ştahında

bir geri çekilme emaresi görüldü. Bugün Avrupa MB bekleniyor.  
BIST 100 endeksi, Sal ı gününü % 1.05 artış la, 86.046 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.174, en yüksek 86.500 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 892 puan

üzerine çıktı. Yükselişte bankalar ve holdingler etkiliydi. TCMB başkanının açıklamalar ı
sonras ında tahvil faizindeki seri düşüş sürdü ve gösterge tahvil faizi %5.2'den kapandı. 
BIST 100'ün tarihi zirvesi seviyelerinde al ıcıların gelmesi yükseliş in rekoru k ırarak devam
etmesi olas ılığını artırmakta. Bu noktada en önemli risk yurtd ışında bozulan hava olarak

görülebilir. Dün Türkiye tatil iken emtialarda sert sat ış dalgas ı geldi. Brent petrolün 104
dolardan 98 dolara çak ılmas ı  Türkiye için olumlu haber ancak paranın güvenli liman
arama endişesi global risk i ştahını   azaltabilir. Buna benzer bir süreç Şubat ay ında

yaşanm ış ve TCMB para ak ışı kesilebilir diye tedbir alm ıştı. Dün akşam Fed ekonomiyi

desteklemek için tahvil al ım program ını aynı şekilde sürdürme karar ı verirken ABD'de

özel sektör istihdamı ve imalattaki yavaşlama S&P500 Endeksi'ni rekor yüksekten aşağı
indirdi.  

Bu sabah Asya'da Hindistan hariç satıcılı seyir görülüyor. Emtialar ve ABD futureları ise
hafif artışta. Bugünün gündemi yoğun: 10:00'da Türkiye PMI, 10:45'de İtalya PMI, 10:55'de

Almanya PMI, 11:00'de Euro Bölgesi PMI, 14:45'de Avrupa Merkez Bankası Faiz Karar ı
(Beklenti  %0,25 indirim yap ılmas ı   yönünde) 15:30 ABD haftal ık İşsizlik Başvuruları,
16:45'de ABD ISM verisi 

  - ABD Merkez Bankas ı FED, yapm ış olduğu para politikas ı toplantıs ında, geniş lemeci

para politikas ını sürdürmeye ve faizi tarihi düşük düzeyde tutmaya devam etmeye karar
verdi. Buna göre faiz seviyesini yüzde 0 -0,25 aras ında tutmaya devam eden FED, her ay

85 milyar dolar varl ık almaya devam edecek. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, Nisan ay ında 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını,
Asya dışındaki bölgelere ihracatın arttığını ancak Avrupa'da talebin zayıf olduğunu, Avrupa

başt a   o lmak  üze re   d ı ş   konjonktürdeki dalgalanmalar ın ihracatta baz ı   aylarda
gerilemelere sebep olabileceğini ifade etti. 

    - BDDK Başkanı   Mukim Öztekin, yat ırım ve ihracat kredilerindeki büyümenin risk
oluşturmad ığını ancak cari aç ığı genişletici etkisi olan genel amaçl ı kredi büyümesine
karşı  tedbir alabileceklerini açıkladı. Öztekin ayrıca, TCMB ’nin kredi büyümesi için eş ik

seviye olan %15 ’i n  a şı lmas ı   durumunda zorunlu kar şı lık oranlar ında ar t ırıma

gidilebileceğini ifade etti. 

  -  İTO'nun açıkladığı verilere göre İstanbul'da nisan ay ında perakende fiyatlar yüzde 2,55,
toptan fiyatlar yüzde 0,52 oranında arttı. 
   - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, Sinop'ta yap ılacak nükleer santral için 22 milyar
dolarl ık bir yat ırım yap ılacağını ve yapacağı ziyarette nükleer dışında altyap ı çalışmalar ı,
uzay ve sağlık gibi konularda da işbirliği yapmak için görüşmelerde bulunulacağını ifade

etmiştir. 

   - İstanbul'da yap ılacak 3. havaliman ı  ihalesinin 3 May ıs 2013 saat 10:00'da Ankara

Esenboğa Havaliman ı'nda yap ılacağı  ifade edildi. İhaleye şartname alan 17 ş irket

katılacak. 

    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı,  sokak ayd ınlatmalar ında ampulu LED i le

değiştirecek bir teknoloji üzerinde çal ışıyor. Proje ile birlikte y ıllık sokak ayd ınlatma

giderlerinin yar ı yarıya düşmesi hedefleniyor. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 86,046.04 1.05 

USD 1.7950 -0.19 

EURO 2.3710 0.27 

€  / $  1.3243 0.43 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0724 -0.01 

VOB-30 Kontrat ı 105.725 1.22 

Gösterge Faiz  5.20 0.14 

Yükselenler  Kapan ış  % 

VANGD 1.56 20.00 

EGCYH 0.94 16.05 

GARFA 8.28 11.29 

EGCYO 0.73 10.61 

OSMEN 2.13 9.23 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 15.35 -9.17 

ASCEL 5.00 -7.41 

CRDFA 4.22 -6.43 

ARTOG 3.34 -5.92 

CARFA 19.20 -5.65 

Dünya Borsalar ı 01.05.2013 % 

DJIA 14,701 -0.94 

NASDAQ 3,299 -0.89 

DAX 7,914 0.51 

FTSE-100 6,451 0.33 

NIKKEI 225 13,799 -0.44 

S&P 500 1,583 -0.93 

Bovespa  55,909 1.86 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 İtalya PMI Sanayi Nis. (Bek.44.8 Önc.44.5)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Nis. (Bek.44.4 Önc.44.4)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Nis. (Bek.47.9 Önc.47.9)  
11:00 AB PMI Sanayi Nis. (Bek.46.5 Önc.46.5)  
14:45 AB Avrupa MB Faiz karar ı (Bek.0.50% Önc.0.75%)  
1 5 : 3 0  A B  E C B  B a şkan ı   Mario Draghi Bas ın Toplant ısı
düzenleyecek  

15:30 ABD D ı ş   Ticaret Dengesi Mar. (Bek. -$42.0Mlr Önc. -
$43.0Mlr)  

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.345Bin

Önc.339Bin)  
İtalya Bütçe Dengesi Nis. (Önc. -21.4Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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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." 

BIST ZİRVELERDE DOLANIYOR 

Tarihi zirve seviyelerine yükselen BIST, 7 gündür yükseliyor. Dün biz tatilken risk i ştahında

bir geri çekilme emaresi görüldü. Bugün Avrupa MB bekleniyor.  
BIST 100 endeksi, Sal ı gününü % 1.05 artış la, 86.046 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 85.174, en yüksek 86.500 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 892 puan

üzerine çıktı. Yükselişte bankalar ve holdingler etkiliydi. TCMB başkanının açıklamalar ı
sonras ında tahvil faizindeki seri düşüş sürdü ve gösterge tahvil faizi %5.2'den kapandı. 
BIST 100'ün tarihi zirvesi seviyelerinde al ıcıların gelmesi yükseliş in rekoru k ırarak devam
etmesi olas ılığını artırmakta. Bu noktada en önemli risk yurtd ışında bozulan hava olarak

görülebilir. Dün Türkiye tatil iken emtialarda sert sat ış dalgas ı geldi. Brent petrolün 104
dolardan 98 dolara çak ılmas ı  Türkiye için olumlu haber ancak paranın güvenli liman
arama endişesi global risk i ştahını   azaltabilir. Buna benzer bir süreç Şubat ay ında

yaşanm ış ve TCMB para ak ışı kesilebilir diye tedbir alm ıştı. Dün akşam Fed ekonomiyi

desteklemek için tahvil al ım program ını aynı şekilde sürdürme karar ı verirken ABD'de

özel sektör istihdamı ve imalattaki yavaşlama S&P500 Endeksi'ni rekor yüksekten aşağı
indirdi.  

Bu sabah Asya'da Hindistan hariç satıcılı seyir görülüyor. Emtialar ve ABD futureları ise
hafif artışta. Bugünün gündemi yoğun: 10:00'da Türkiye PMI, 10:45'de İtalya PMI, 10:55'de

Almanya PMI, 11:00'de Euro Bölgesi PMI, 14:45'de Avrupa Merkez Bankası Faiz Karar ı
(Beklenti  %0,25 indirim yap ılmas ı   yönünde) 15:30 ABD haftal ık İşsizlik Başvuruları,
16:45'de ABD ISM verisi 

  - ABD Merkez Bankas ı FED, yapm ış olduğu para politikas ı toplantıs ında, geniş lemeci

para politikas ını sürdürmeye ve faizi tarihi düşük düzeyde tutmaya devam etmeye karar
verdi. Buna göre faiz seviyesini yüzde 0 -0,25 aras ında tutmaya devam eden FED, her ay

85 milyar dolar varl ık almaya devam edecek. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, Nisan ay ında 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını,
Asya dışındaki bölgelere ihracatın arttığını ancak Avrupa'da talebin zayıf olduğunu, Avrupa

başt a   o lmak  üze re   d ı ş   konjonktürdeki dalgalanmalar ın ihracatta baz ı   aylarda
gerilemelere sebep olabileceğini ifade etti. 

    - BDDK Başkanı   Mukim Öztekin, yat ırım ve ihracat kredilerindeki büyümenin risk
oluşturmad ığını ancak cari aç ığı genişletici etkisi olan genel amaçl ı kredi büyümesine
karşı  tedbir alabileceklerini açıkladı. Öztekin ayrıca, TCMB ’nin kredi büyümesi için eş ik

seviye olan %15 ’i n  a şı lmas ı   durumunda zorunlu kar şı lık oranlar ında ar t ırıma
gidilebileceğini ifade etti. 

  -  İTO'nun açıkladığı verilere göre İstanbul'da nisan ay ında perakende fiyatlar yüzde 2,55,
toptan fiyatlar yüzde 0,52 oranında arttı. 
   - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, Sinop'ta yap ılacak nükleer santral için 22 milyar
dolarl ık bir yat ırım yap ılacağını ve yapacağı ziyarette nükleer dışında altyap ı çalışmalar ı,
uzay ve sağlık gibi konularda da işbirliği yapmak için görüşmelerde bulunulacağını ifade

etmiştir. 

   - İstanbul'da yap ılacak 3. havaliman ı  ihalesinin 3 May ıs 2013 saat 10:00'da Ankara

Esenboğa Havaliman ı'nda yap ılacağı  ifade edildi. İhaleye şartname alan 17 ş irket

katılacak. 

    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı,  sokak ayd ınlatmalar ında ampulu LED i le

değiştirecek bir teknoloji üzerinde çal ışıyor. Proje ile birlikte y ıllık sokak ayd ınlatma

giderlerinin yar ı yarıya düşmesi hedefleniyor. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 86,046.04 1.05 

USD 1.7950 -0.19 

EURO 2.3710 0.27 

€  / $  1.3243 0.43 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0724 -0.01 

VOB-30 Kontrat ı 105.725 1.22 

Gösterge Faiz  5.20 0.14 

Yükselenler  Kapan ış  % 

VANGD 1.56 20.00 

EGCYH 0.94 16.05 

GARFA 8.28 11.29 

EGCYO 0.73 10.61 

OSMEN 2.13 9.23 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 15.35 -9.17 

ASCEL 5.00 -7.41 

CRDFA 4.22 -6.43 

ARTOG 3.34 -5.92 

CARFA 19.20 -5.65 

Dünya Borsalar ı 01.05.2013 % 

DJIA 14,701 -0.94 

NASDAQ 3,299 -0.89 

DAX 7,914 0.51 

FTSE-100 6,451 0.33 

NIKKEI 225 13,799 -0.44 

S&P 500 1,583 -0.93 

Bovespa  55,909 1.86 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:45 İtalya PMI Sanayi Nis. (Bek.44.8 Önc.44.5)  
10:50 Fransa PMI Sanayi Nis. (Bek.44.4 Önc.44.4)  
10:55 Almanya PMI Sanayi Nis. (Bek.47.9 Önc.47.9)  
11:00 AB PMI Sanayi Nis. (Bek.46.5 Önc.46.5)  
14:45 AB Avrupa MB Faiz karar ı (Bek.0.50% Önc.0.75%)  
1 5 : 3 0  A B  E C B  B a şkan ı   Mario Draghi Bas ın Toplant ısı
düzenleyecek  

15:30 ABD D ı ş   Ticaret Dengesi Mar. (Bek. -$42.0Mlr Önc. -
$43.0Mlr)  

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.345Bin

Önc.339Bin)  
İtalya Bütçe Dengesi Nis. (Önc. -21.4Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

