
TCELL, Şirket tara ından MTN'ye Amerika'da açılan davada, Amerikan Mahkemesi, Amerika d ışında gerçekleşen haks ız eylemler nedeniyle

Amerikan vatandaşı olmayan kiş iler aras ında çıkan uyuşmazlıklarda Amerikan Mahkemeleri'nin yetkili olmad ığına karar vermiştir. Bu noktada

Şirket aynı esas ile esas hakk ındaki davayı yeni bir mahkemede açmak üzere davasını usulen geri çekmiştir. 

 
GARAN, Şirket 768.25 mn Euro ve 431.3 mn dolar tutar ında  iki ayrı dilimden oluşan 1 y ıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşmas ı 20 ülkeden
47 bankan ın katılım ıyla imzalanm ıştır. 
  
YKBNK, Banka,20 ülkeden 52 bankanın kat ılım ıyla 437 milyon ABD Dolar ı ve 759,5 milyon Euro olmak üzere iki ayr ı döviz cinsinden 1 yıl
vadeli sendikasyon kredisi sağlam ıştır. 
  
PETKM, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yıl elde ettiği 7.9 mn TL zarardan 3.7 mn TL kâra geçmiştir. 

  
TAVHL, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Ak ın, Kanal İstanbul projesine girmek için TAV Havalimanlar ı başvuruda bulunduklar ını ve

Ortak firmanın Filistinli CCC olduğunu açıklam ıştır. 
  
SAHOL, Şirket Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, piyasadaki sat ın alma fırsatlar ını değerlendireceklerini, organik ya da inorganik

büyüme fırsatlar ına bakacaklar ını belirtti. Migros'u 2008 y ılında ilk sat ışa çıktığında da değerlendirdiklerini bildiren Dinçer, yeniden böyle bir
fırsat olduğunda değerlendirileceğini ifade etti. Dinçer ayr ıca CarrefourSA'da, Carrefour'un sahip olduğu hisseleri alma niyetlerinin

olmad ığını ve stratejik planı gözden geçirdiklerini ifade etti.  
  
TKFEN[BAGFS], Şirket iştiraki Toros Tar ım, Bagfaş hakkında, haks ız rekabet iddias ıyla dava açmıştır. 
  
KRDMD, Şirket'in yatırım program ı içinde yer alan  "Çelikhane Konvertör Kapasitesinin Artırılmas ı"na yönelik, tesisin Almanya orjinli tedarikleri
ile ilgili olarak SMS SIEMAG ile imzalanan sipariş mukavelesi ve bunun finansman ı kapsam ında KfW IPEX Bank Gmbh ile Şirket aras ında

21.237.500 Euro'luk sözleşme imzalanm ıştır. 
  
ASYAB, Banka, 16 ülkeden 28 bankan ın kat ılım ıyla oluşan konsorsiyumdan 230,5 Milyon dolar ve 115,3 mn Euro tutar ında 1 y ıl vadeli

murabaha sendikasyonu sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
AKSEN, Şirket, yeni Enerji Kanunu uyar ınca, 4.500 MWe'lik elektrik üretim lisans portföyünün 227 MWe'lik k ısm ı   için EPDK'ya iptal
başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru ile birlikte Hakkari'de bulunan 24 MWe'lik santral Mardin'e taşınırken, 109 MWe'lik lisans iptalinin
yanıs ıra 25 MWe'lik Gesa Enerji Şirket bünyesine al ınacak. 

  
TRCAS, Şirket bağlı ortaklığı Turcas Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin Aydın-Kuyucak'ta bulunan Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat ı'na ilişkin olarak
yaptığı başvuru sonucu İş letme RUhsat ı'nın alındığını ifade etmiştir. 

  
CLEBI, Şirket'in 2012 yılı kârının 18.225.000 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,6375 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BIZIM, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 art ışla 9.1 mn TL net kâr açıklam ıştır(2012 1Ç: 7 mn TL net kâr)  
  
PGSUS, Şirket 2013 yılı ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 art ış la 3.25 milyon adet yolcuya ulaşm ış, doluluk oran ı ise 4
puan art ışla %78,3'e yükselmiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabanc ı, orta vadede temettü ödeme planlar ının olmad ığını
belirtmiştir. 

  
TKNSA, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.2 art ışla 8.98 mn TL net kâr açıklam ıştır(2012 1Ç: 8.96 mn TL
net kâr) 
  
IZOCM, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 art ışla 6.1 mn TL net kâr açıklam ıştır(2012 1Ç: 5.6 mn TL net
kâr) 
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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." 

MOODY'S REKORLA BEKLENİYOR 

Dün bankalar % 4.5 yükselirken BIST 100 % 3 yükselerek tarihi rekoru kırdı. 8 gündür
yükselen borsa için tek aç ıklama var: Moody's bekleniyor. Aç ıklama gelene kadar

yükseliş in devam ı beklenebilir.  

BIST 100 endeksi, günü % 3.05 art ış la 88.670 puandan kapatt ı.Gün içerisinde en düşük
86.062, en yüksek 88.805 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.623 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.93 cente yükseldi. En çok değer kazanan endeks

% 4.5 artışla BIST 10 BANKA endeksi oldu. Gösterge tahvil faizi de % 5'e indi.  
Avrupa MB, 17 üyeli Euro Bölgesi ekonomisinin resesyondan ç ıkmakta zorlanmas ı  ile
birlikte, politika faizini rekor düşük seviyeye indirdi.Açıklama ile parite 1.32'den 1.3050'ye
indi. Avrupa borsalar ı  ise günü hafif art ış larla kapatt ı. Almanya % 0.6, İngiltere % 0.2,

Fransa % 0.1 yükseldi. ABD'de ise BIST gibi S&P500'de %1.0 yükselerek 1.599 ile tarihi
zirve rekorunu kırdı. 
Bugün Türkiye'de saat 10:00'da TÜFE verisi önem taşırken, ABD'de 15:30'da tar ım d ışı
istihdam rakam ı  ile işsizlik oran ı açıklanacak. Ayrıca İstanbula yap ılacak 3. havaliman ı
ihalesi de izlenecektir.  

   - Avrupa Merkez Bankas ı, politika faizini 25 baz puan indirerek %0.75'ten %0.50'ye

düşürdü. Faiz karar ının ard ından Mario Draghi'nin yapt ığı açıklamada, sabit faizli, tam
tahsisatl ı para piyasas ı operasyonlar ını 8 Temmuz 2014'e kadar devam ettireceklerini

belirtti. Draghi, bankalar ın ECB'de tuttuklar ı mevduatlara negatif faiz uygulanmas ına açık
görüş le baktıklarını ifade etmiştir. 

  - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Y ıldırım, Kanal İstanbul projesinin

yapım ına Haziran ayında baş lanacağını ifade etmiştir. 

  - JP Morgan yayınlam ış olduğu raporda beklentilerin alt ında gelen 1. çeyrek dış  ticaret

açığı, turist say ıs ında keskin art ış ve enerji fiyatlar ındaki zayıflığadayanarak Türkiye için
2013 yılı cari işlemler açığı beklentisini 60.3 mlr dolar'dan 56.4 mlr dolara revize etti.  

  - Türkiye'de PMI verisi Mart ayında ölçülen 52,3 seviyesinin alt ına inerek Nisan ay ında

51,3 seviyesine düştü.  Bu dü şüşte fabrika ç ıkış ları   ve yeni siparişlerin büyüme
seviyelerindeki yavaşlamalar etkili oldu.   
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Sinop nükleer santralinin Japon-Frans ız
konsorsiyum tarafından yap ılacağını   ve santralde kamunun da pay sahibi olacağını
söyledi. Bakan Yıldız, imzaların yarın atılacağını belirtti. 

    - Japonya Merkez Bankas ı   başkanı   Haruhiko Kuroda, Japonya'n ın ekonomik

toparlanmas ının 2013 ortas ından sonra daha net olacağını belirtti. 

    - IMF Başkanı   Christine Lagarde, mali konsolidasyona bir alternatif görmediğini,
ekonomiyi canland ırmak  iç in borçla f inanse edi len programlar uygulanmas ının
toparlanmaya yardımc ı olmayacağını savundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 88,669.73 3.05 

USD 1.7955 0.03 

EURO 2.3645 -0.27 

€  / $  1.3216 -0.20 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0765 0.20 

VOB-30 Kontrat ı 109.825 3.88 

Gösterge Faiz  5.13 0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

VANGD 1.82 16.67 

KERVT 45.30 14.11 

GARFA 9.44 14.01 

GEDIZ 3.19 10.00 

YBTAS 2,300.00 9.52 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 12.65 -17.59 

CARFB 19.35 -13.03 

BERDN 0.30 -11.76 

CARFA 17.15 -10.68 

SKPLC 0.67 -9.46 

Dünya Borsalar ı 02.05.2013 % 

DJIA 14,832 0.89 

NASDAQ 3,341 1.26 

DAX 7,962 0.61 

FTSE-100 6,461 0.15 

NIKKEI 225 13,694 -0.76 

S&P 500 1,598 0.94 

Bovespa  55,322 -1.05 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TÜFE Nis. 0.68% 0.66%  

10:00 Türkiye ÜFE Nis. 0.80% 0.81%  

1 2 : 0 0  A B  A v r u p a  B i r l i ği  Bahar Ekonomik Tahminler in i

açıklayacak  

12:00 AB ÜFE Mar.  -0.2% 0.2% 

15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam Nis. 145Bin 88Bin  

15:30 ABD İşsizlik Oran ı Nis. 7.6% 7.6% 

17:00 ABD Fabrika siparişleri Mar. -2.4% 3.0%  

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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düşürdü. Faiz karar ının ard ından Mario Draghi'nin yapt ığı açıklamada, sabit faizli, tam
tahsisatl ı para piyasas ı operasyonlar ını 8 Temmuz 2014'e kadar devam ettireceklerini

belirtti. Draghi, bankalar ın ECB'de tuttuklar ı mevduatlara negatif faiz uygulanmas ına açık
görüş le baktıklarını ifade etmiştir. 

  - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Y ıldırım, Kanal İstanbul projesinin
yapım ına Haziran ayında baş lanacağını ifade etmiştir. 

  - JP Morgan yayınlam ış olduğu raporda beklentilerin alt ında gelen 1. çeyrek dış  ticaret

açığı, turist say ıs ında keskin art ış ve enerji fiyatlar ındaki zayıflığadayanarak Türkiye için
2013 yılı cari işlemler açığı beklentisini 60.3 mlr dolar'dan 56.4 mlr dolara revize etti.  

  - Türkiye'de PMI verisi Mart ayında ölçülen 52,3 seviyesinin alt ına inerek Nisan ay ında

51,3 seviyesine düştü.  Bu dü şüşte fabrika ç ıkış ları   ve yeni siparişlerin büyüme
seviyelerindeki yavaşlamalar etkili oldu.   
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Sinop nükleer santralinin Japon-Frans ız
konsorsiyum tarafından yap ılacağını   ve santralde kamunun da pay sahibi olacağını
söyledi. Bakan Yıldız, imzaların yarın atılacağını belirtti. 

    - Japonya Merkez Bankas ı   başkanı   Haruhiko Kuroda, Japonya'n ın ekonomik

toparlanmas ının 2013 ortas ından sonra daha net olacağını belirtti. 

    - IMF Başkanı   Christine Lagarde, mali konsolidasyona bir alternatif görmediğini,

ekonomiyi canland ırmak  iç in borçla f inanse edi len programlar uygulanmas ının
toparlanmaya yardımc ı olmayacağını savundu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 88,669.73 3.05 

USD 1.7955 0.03 

EURO 2.3645 -0.27 

€  / $  1.3216 -0.20 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0765 0.20 

VOB-30 Kontrat ı 109.825 3.88 

Gösterge Faiz  5.13 0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

VANGD 1.82 16.67 

KERVT 45.30 14.11 

GARFA 9.44 14.01 

GEDIZ 3.19 10.00 

YBTAS 2,300.00 9.52 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 12.65 -17.59 

CARFB 19.35 -13.03 

BERDN 0.30 -11.76 

CARFA 17.15 -10.68 

SKPLC 0.67 -9.46 

Dünya Borsalar ı 02.05.2013 % 

DJIA 14,832 0.89 

NASDAQ 3,341 1.26 

DAX 7,962 0.61 

FTSE-100 6,461 0.15 

NIKKEI 225 13,694 -0.76 

S&P 500 1,598 0.94 

Bovespa  55,322 -1.05 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TÜFE Nis. 0.68% 0.66%  

10:00 Türkiye ÜFE Nis. 0.80% 0.81%  

1 2 : 0 0  A B  A v r u p a  B i r l i ği  Bahar Ekonomik Tahminler in i

açıklayacak  

12:00 AB ÜFE Mar.  -0.2% 0.2% 

15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam Nis. 145Bin 88Bin  

15:30 ABD İşsizlik Oran ı Nis. 7.6% 7.6% 

17:00 ABD Fabrika siparişleri Mar. -2.4% 3.0%  

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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