
HALKB, Banka ile Dünya Bankası aras ında, KOB İ Büyük Ölçekli  İş letmelerin enerji verimliliği yatırımlar ının finansman ına tahsis edilmek

üzere 30 yıl vadeli 67 mn dolar tutar ında "Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi Anlaşmas ı" imzalanm ıştır. 
 

ISCTR, Banka, Euro ve ABD Dolar ı cinsinden olmak üzere 2 ayr ı kredi diliminden oluşan 1 y ıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere
uluslararas ı banka konsorsiyumuna yetki vermiştir. 

  
EKGYO, Şirket, projelerinden My World Europe'un geçici kabulü yapılm ıştır. Ayrıca Şirket'in Maslak 1453 projesindeji dört kule 300 mn dolar
bedelle sat ılm ıştır. 
  
ASELS, Savunma Sanayii Müsteşarlığı  ve Sikorsky, Black Hawk helikopterlerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik sözle şmenin son
aşamas ına geldi. Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Endüstrileri tarafından yürütülecek olan projenin elektronik aksamlarının Şirket tarafından

üretileceği ifade edildi.  

  
AKSEN, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, 14,3 mn TL olan beklentinin %27 üzerinde 18 mn TL net kâr açıkladı (2012 1Ç: 146 mn TL net kâr)  
  
ALBRK, Banka'n ın Türkiye d ışında yerleş ik nitelikli yat ırımc ılara, murabaha sukuk format ında ikincil sermaye benzeri kredi çal ışmas ı
tamamlanm ıştır. 200 mn dolar tutarındaki ikincil sermaye benzeri kredinin kupon kâr oranı %7.75 olarak belirlenmiştir. 

 

KILER, Şirket ÖYK tarafından onaylanm ış olan, Aras Elektrik Dağıtım ı A.Ş'nin ihale şartnamesine uygun olarak devral ınmas ı amac ı  ile
Şirket'in hakim ortak olduğu Aras Enerji Yat ırımlar ı A.Ş  isimli bir Şirket kurulmas ına ve devralman ın bu Şirket üzerinden olmasına ilişkin,

diğer ortak olan Çedaş Elektrik Dağıtım ile ortakl ık anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
 

TRCAS, Şirket 2012 yılı kârının 7.5 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,02833 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

TATKS, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 artışla 6.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 5.8 mn TL net
kâr) 
  
GOODY, Şirket, fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, Adapazar ı  fabrikas ında 8-11 Mayıs 2013 ve 18-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında

üretime ara verilmesine karar vermiştir. 

 
LOGO, Şirket ile Netsis Yaz ılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. aras ında, Netsis Yaz ılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den hisse al ım ı ile ilgili olarak bağlayıcı
olmayan ön görüşmelere baş lanm ıştır. 
 

NTHOL, Şirket 2012 yılı kârının 70.809.200 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,1646 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, 20 adet Man Fortune ve 3 Adet Neoplan CityLiner otobüs alım ı yapma karar ı alm 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." 

RALLİ REKORLARLA DEVAM EDİYOR 

Düzeltmesiz olarak 10 gündür yükselen Endekse teknik sorunlar da engel olamadı. 90
bin s ınırındaki borsan ın bugün yatay/pozitif seyri bekleniyor.  
   BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.76 artış la, 89,768 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 88,760, en yüksek 89.883 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 621 puan

üzerine ç ıktı.  GARAN, ISCTR, VAKBN günü en yüksekten kapatt ılar. Ancak BIST'te
yaşanan teknik sorunlar nedeniyle dünkü kapanış seans ında yani saat 17.30 ’dan sonra

gerçekleşen 6805 emir iptal edildi. Öncesindeki emirler ise geçerliliğini korumakta. 

   Endeksin dolar bazında fiyat ı ise 4.99 cent oldu. Tarihi rekor 5.1 cent olup TL karşı lığı
91.500'e denk gelmektedir. 

   TÜFE bazlı  reel efektif döviz kuru endeksi nisan ayında TCMB ’nin politika faizi tepkisi

vereceğini söylediği 120 seviyesini aşarak 121.1 oldu. Bu veri ile TCMB'nin faiz indirme
olas ılığı artm ıştır. 
    Euro, Avrupa MB Başkanı Draghi "Eğer ihtiyaç devam ediyorsa, politika yapıcılar faiz
oranlar ını tekrar düşürmeye hazır" diyince dün değer kaybetti. Avrupa borsalar ı ise kar ışık
ve sakin bir seyir izledi. Almanya ve Fransa % 0.1 düştü. ABD'de ise Cuma’yı rekorla
kapatan S&P 500, Pazartesi de rekora devam diyerek 1.618'den kapandı. 
     Bugünün veri gündemi zay ıf. Türkiye'de tüketici kredilerinde son haftay ı   BDDK

açıklayacak. 13:00'de ise Almanya Fabrika Sipariş leri gelecek. Bu sabah asyada

Japonya'nın %3,5'a varan yükseliş i (tatilde olduğu için arayı kapatan bir atak) görülürken
diğer endekslerde yatay bir seyir var. 

  - Merkez Bankas ı tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazl ı reel efektif

döviz kuru endeksi TÜFE bazında ayl ık %0,69 değer kazanarak 120,27 puandan 121,10

puana çıktı. ÜFE bazında ise kur %0,12 değer kaybederek 113,21 puandan 113,07 puana

geldi. Mart ayı verisi ise 199,95'ten 120,27'ye revize edildi.  

    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı  Taner Y ıldız, Rusya ile yap ılan nükleer santral
anlaşmas ında kWh ba şına fiyat ın 12,35 dolar sent oldu ğunu, Japonya ile yap ılan

anlaşmada bunun yak ıt dahil 11,80 dolar sent olarak belirlendiğini açıkladı. Ayrıca Yıldız,

nükleer santrallerin 8 reaktörünün devreye girmesiyle Türkiye'nin 7,2 mlr dolarl ık
doğalgaz ithalatının kesilmiş olacağını bildirdi.  

  - Nisan ’da yabanc ı yatırımc ılar Borsa İstanbul Pay Piyasas ında net 100.9 mn dolarl ık
satım gerçekleştirdi. 

  - Japonya Maliye Bakan ı Taro Aso, BOJ'un parasal gevşeme ad ımlar ının piyasa trendleri

içinde net hale gelmesinin birkaç ay süreceğini belirtti. 

  - Troyka heyetinin raporuna göre Rus hükümeti, Güney Kıbrıs'a 2011'de verdiği 5 y ıllık
kredinin vadesini 2 y ıl daha uzattı ve faiz oranını %4.5'tan %2.5'e düşürdü. 
  - Roma'da konuşma yapan Mario Draghi, politika yap ıcıların gerekli gördüğü takdirde
yeniden faiz indirebileceğini ve parasal politikan ın destekleyici kalmaya devam edeceğini

ifade etmiştir. AMB Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure ise faizlerin rekor düşük seviyede
olduğunu belirterek, göstergelerin durumun kötüleştiğini teyit etmesi halinde yeniden
indirim yap ılacağını ifade etmiştir. 

    - Türk Metal Sendikas ı,  MESS ile toplu i ş   sözleşmesi görü şmelerinin ç ıkmaza
girmesiyle birlikte 115 bin işçi için grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
Pevrul Kavlak,söz konusu sözleşmenin, Türkiye'de otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve

demir çelik sanayisinin yan ı   s ıra, diğer büyük sektörleri ve kamu kesimi toplu i ş
sözleşmelerini de yak ından ilgilendirdiğine değindi 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,714.80 0.70 

USD 1.7985 0.06 

EURO 2.3540 -0.15 

€  / $  1.3141 -0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0735 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 111.100 1.00 

Gösterge Faiz  5.13 -0.24 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DERIM 5.38 16.20 

VANGD 1.89 13.17 

DGZTE 1.82 11.66 

GLBMD 0.78 9.86 

FRIGO 0.62 8.77 

Düşenler  Kapan ış  % 

NIBAS 1.44 -17.71 

JANTS 23.20 -14.07 

DENGE 9.00 -11.76 

HITIT 2.61 -9.38 

MERIT 5.50 -8.33 

Dünya Borsalar ı 06.05.2013 % 

DJIA 14,969 -0.03 

NASDAQ 3,393 0.42 

DAX 8,112 -0.13 

FTSE-100 6,521 0.94 

NIKKEI 225 13,694 -0.76 

S&P 500 1,618 0.19 

Bovespa  55,430 -0.12 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Mar. (Bek. -0.2% Önc.0.7%)  
09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Mar. (Bek. -0.4% Önc.0.8%)
1 1 : 3 0  A B  I M F  B a şkan ı   Christine Lagarde, Hollanda'da

konuşacak 

12:30 Almanya Tahvil İhrac ı (2023 Vade) 

13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Mar. (Bek. -0.5% Önc.2.3%)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Mar. (Bek.$16 Trl Önc.$18.1 Trl)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI TUT 5.52-5.54 5.38 5.70 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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  - Troyka heyetinin raporuna göre Rus hükümeti, Güney Kıbrıs'a 2011'de verdiği 5 y ıllık
kredinin vadesini 2 y ıl daha uzattı ve faiz oranını %4.5'tan %2.5'e düşürdü. 
  - Roma'da konuşma yapan Mario Draghi, politika yap ıcıların gerekli gördüğü takdirde
yeniden faiz indirebileceğini ve parasal politikan ın destekleyici kalmaya devam edeceğini

ifade etmiştir. AMB Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure ise faizlerin rekor düşük seviyede
olduğunu belirterek, göstergelerin durumun kötüleştiğini teyit etmesi halinde yeniden

indirim yap ılacağını ifade etmiştir. 

    - Türk Metal Sendikas ı,  MESS ile toplu i ş   sözleşmesi görü şmelerinin ç ıkmaza

girmesiyle birlikte 115 bin işçi için grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
Pevrul Kavlak,söz konusu sözleşmenin, Türkiye'de otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve

demir çelik sanayisinin yan ı   s ıra, diğer büyük sektörleri ve kamu kesimi toplu i ş
sözleşmelerini de yak ından ilgilendirdiğine değindi 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,714.80 0.70 

USD 1.7985 0.06 

EURO 2.3540 -0.15 

€  / $  1.3141 -0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0735 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 111.100 1.00 

Gösterge Faiz  5.13 -0.24 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DERIM 5.38 16.20 

VANGD 1.89 13.17 

DGZTE 1.82 11.66 

GLBMD 0.78 9.86 

FRIGO 0.62 8.77 

Düşenler  Kapan ış  % 

NIBAS 1.44 -17.71 

JANTS 23.20 -14.07 

DENGE 9.00 -11.76 

HITIT 2.61 -9.38 

MERIT 5.50 -8.33 

Dünya Borsalar ı 06.05.2013 % 

DJIA 14,969 -0.03 

NASDAQ 3,393 0.42 

DAX 8,112 -0.13 

FTSE-100 6,521 0.94 

NIKKEI 225 13,694 -0.76 

S&P 500 1,618 0.19 

Bovespa  55,430 -0.12 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Mar. (Bek. -0.2% Önc.0.7%)  
09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Mar. (Bek. -0.4% Önc.0.8%)
1 1 : 3 0  A B  I M F  B a şkan ı   Christine Lagarde, Hollanda'da

konuşacak 

12:30 Almanya Tahvil İhrac ı (2023 Vade) 

13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Mar. (Bek. -0.5% Önc.2.3%)  
22:00 ABD Tüketici Kredileri Mar. (Bek.$16 Trl Önc.$18.1 Trl)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ENKAI TUT 5.52-5.54 5.38 5.70 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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