
VAKBN, Banka, Avrupa İmar ve Kalk ınma Bankas ı  ile 80 milyon dolar tutar ında, KOB İ'lere yönelik enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji

yatırımlar ının finansman ında kullan ılacak olan TurSEFF kredisi imzalam ıştır. 
 

YKBNK[YKSGR], Banka, Yapı Kredi Sigorta'daki hisselerinin Allianz'a sat ışı ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. 

 

EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Ataşehir Resmi Kurum Binas ı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nin yer teslimi Turyap ı İnş.

Taah. Tic. A.Ş'ne gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Şirket'in Sarphan Finanspark projesinde yüklenici ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile Asgari

Şirket Payı Toplam Geliri 151.148.900 TL'den 156.850.420 TL'ye yükselmiştir. 
 

SKBNK, Banka Yönetim Kurulu Başkanı   Hasan Basri Göktan bankan ın operasyonlar ını   yurtdışında genişletmek için alternatiflerin
değerlendirildiğini belirterek, yeni banka alım ı, şube sayıs ı artırma ya da yabancı bir banka ile ortakl ık yoluna gidebileceklerini belirtmiştir. 

 
DOHOL, Şirket'in bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş'nin Elektronik Bilgi İletiş im Hizmetleri Reklamc ılık ve Ticaret

A.Ş.'nin tamam ını satın alma ve devir iş lemleri tamamlanm ıştır. 
 

SAHOL[CARFA], Şirket Perakende Grubu Başkanı Haluk Dinçer, önümüzdeki birkaç yıl içinde Carrefoursa'nın halka açıklık oran ını %3'lerden

%15'lere çıkarmayı planlad ığını ve bunun kademeli olacağını ifade etmiştir. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Şirket iştiraki Enerjisa, Alman

E.ON ile birlikte kurduğu 143 MW'l ık Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali Balıkesir Rüzgar Santrali'ni devreye ald ı. Santralin y ıllık 524 GWh

elektrik üretmesi bekleniyor. 
  
ASYAB, Banka, 2013 yılı 1. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 45 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2012 1Ç: 50.1 mn TL net
kâr) 
 
CIMSA[SAHOL], Şirket, portföyünde bulunan 21.534.308 lot Sabancı Holding hissesinin 12 TL fiyattan (258.411.700 TL toplam bedel) Borsa

İstanbul'da sat ışını gerçekleştirmiştir. 

  
OTKAR, Şirket'in daha önce açıklam ış olduğu 3 adet İETT otobüs ihalesi sözleşmelerine %20 oran ında iş artış ları eklenmiş ve böylece 24.4
mn Euro ve 150 adet otobüs ilave edilmiştir. 

 
KARSN, Şirket, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu J10 arac ının üretim hatt ını, ürün ve üretim ile ilgili bilgi, teknik doküman gibi detayları
satmak üzere 18 mn Euro tutarında Niyet Mektubu imzalanm ıştır. 
 

GOZDE, Şirket, Azmüsebat Çelik Sanayi'ne ait %48,81 hissenin devralınmas ı için Rekabet Kurumu'na yaptığı başvuru onaylanm ıştır. 
 
PNSUT, Şirket, 100 mn TL yatırım yaptığı 180 mn lite kapasiteli Şanlıurfa fabrikas ının temelini atm ıştır. 
  
KORDS, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğinde elde edilen 25.1 mn TL net kârdan, 140.7 bin TL net zarara geçmiştir. 

 
YKGYO, Şirket gecelik bazda kulland ığı kredileri için Akbank A.Ş'den 2 mn TL ve Vak ıfbank'tan 1 milyon TL olmak üzere 1 yıllık kredi almay ı
kararlaştırılm ıştır. 
  
ISGSY, Şirket, 15 Ekim 2012-15 Ekim 2013 dönemlerini kapsayan 30 mn dolar tutarında bir Yönetici Sorumluluk Sigortası temin edilmiştir. 

  
ROYAL, Şirket, üretim tesisi için, 2.634.000 Euro tutar ında ilave Tricolor iplik üretim hattı alınm ış ve hat sayıs ı 5'ten 6'ya çıkm ıştır. 
 
ALYAG, Şirket, İzmir'de bulunan Gürtaş Tarım Enerji Yat. A.Ş ile kül halinde devralma yoluyla birleştirilmesine 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." 

HAFTAYA YATAY BAŞLANGIÇ 
Yeni haftaya piyasalar yatay, emtialar satıcılı baş lıyor. BIST 100 için ilk direnç 90.000'de!  
BIST 100 Endeksi önceki hafta ya şadığı muhteşem performans ın ard ından geçen
haftada tüm rekorlar ını yeniledi ve haftay ı % 0.5 art ış la 89.658'den kapatt ı. Perşembe

günü 91.371 ile tarihinin en yüksek TL ve dolar(5.1 cent) seviyesini gören borsa'da
Moody's açıklamas ı gerilimi art ırdı. "Yeniden gözden geçirme için herhangi bir zaman
dilimimiz bulunmamaktad ır" diyen Moody's ile beraber borsa geriledi. 

Geçen haftanın özeti olarak  şunu diyebiliriz: ABD, Almanya ve Türkiye borsalar ı hep

beraber tarihi rekorlar ını daha da ileri taşıdılar. ABD'de S&P500 1.635 ile, Dow Jones

15.145 ile, Almanya'da Dax 8.358 ile zirvesini görürken Japonya'daki ralli de devam etti.
Global likidite bolluğu, Merkez Bankalar ının hisse senedi yat ırım ına yönelmesi gibi
etmenler hisse senedi piyasalar ını coşturan temel etmen. Türkiye içinse not art ırım ı ve

barış süreci beklentisi ekstra katkı sağlıyor. 

Türkiye'de mart ayında mevsim ve takvim etkisinden ar ındırılm ış sanayi üretiminin bir
önceki aya göre % 0.9 azald ığı açıkland ı. Bu aç ıklama ile TCMB'nin faiz indirimlerine

devam edeceği beklentisi güçlenince gösterge tahvilin faizi % 4.88 ile tarihin en düşük
seviyesini gördü. Ancak Hazine, bu hafta yüklü borç ödemesi öncesinde 5 ihale yapacağı
için bu hafta düşüş beklemiyoruz. 
Bu haftan ın gündemine bakt ığım ızda; bugün cari açık verisi gelecek. Çarşamba İşsizlik

verisi ve Perşembe TCMB'nin faiz karar ı önem taşıyor. TCMB'nin indirim yapmas ı kesin
gibi. Yurtd ışında ise bugün ABD'de perakende sat ışlar açıklanacakken Avrupa'da Euro

Bölgesi Maliye Bakanlar ı Brüksel'de toplanacak. Yar ın Zew Tüketici Güven Endeksi,
Çarşamba Avrupa'n ın büyüme verileri öne çıkacaktır. 
Bu sabah Japonya borsas ı yine kendi başına yükseliş ine devam ederken, diğer asya
borsalar ında hafif kayıplar var. Emtialarda sat ışlar görülürken, ABD endeks futureları hafif

ekside. Güne yatay bir baş lang ıç yapılmas ını bekliyoruz. 

  - İngiltere'de yap ılan G-7 Maliye Bakanlar ı ve Merkez Bankas ı Başkanlar ı toplantıs ında,

bir yandan yendeki zay ıflamayı  tolere edeceklerini söylerken, diğer yandan Japonya'n ın
toparlanma stratejilerinin gündemlerinde olmay ı   sürdüreceği ,  Avrupa borç kr iz i
konusunda da kurtar ılamayacak kadar büyük bir banka olmadığı sonucunun çıktığı  ifade

edildi.  

    - Başbakan yard ımc ıs ı   Ali Babacan, yap ılacak olan Finansal İstikrar Komitesi

toplantıs ında, ticari kredilerdeki maliyetleri dü şürmek  iç in al ınabilecek potansiyel

tedbirleri görüşeceklerini belirterek; BDDK ile Merkez Bankas ı'nın bu konuda uyumlu

hareket etmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, binek araçlar için hurda teşviki paketi

konusunda yapt ığı açıklamalarda, 20 yaşın üzerinde araçlar ın bedelinin ödeneceğini ve

uzun vadeli uygun şartlarda kredi ile yeni otomobil alma imkan ı sunulacağını   ifade

etmiştir. 

  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kredi kartı aidatlar ı konusuna ilişkin olarak yeni

bir formül üzerinde çal ışıldığını, buna göre bütün bankalar ın kredi kartlar ıyla tüketicilere
hitap ederken, sadece al ışveriş  için tüketicinin kullanabileceği ücretsiz bir kredi kart ını
hizmete sunmakta yükümlü olacağını ifade etmiştir. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, küçük ve orta ölçekli  ş irketlere kredi

desteği sağlanmas ına yönelik seçenekler arasında varl ığa dayal ı menkul k ıymet (ABS)

alımlar ını da değerlendirdiklerini belirtti.  

  - Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından haz ırlanan 2013 y ılı nisan ay ı üretim, sat ış,

ithalat, ihracat değerlendirme raporu yay ımland ı. Buna göre Bu y ılın nisan ay ında, bir

önceki oranla göre toplam pazar %17 artarak 77.038, toplam ihracat %14 yükselerek
69.996, toplam üretim ise %6'l ık artışla 93.308 adet olarak gerçekleşti. 

  - Japonya Ekonomi Bakan ı Akira Amari, Yen'de aşırı zayıflama gibi aşırı güçlenmenin de
ekonomi için zarar verici olabileceğini söyledi.  
  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Şu an sadece mevduat bazl ı bir munzam karşı lık
sistemi olduğunu, kredi ler i  de dikkate alarak munzam kar şı lık   çe ş itlendirmesi

yapılabileceğini ifade etmiştir. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, TPAO'nun halka arz ı  ile ilgili olarak

hazırlıkların yapılıp Hazine'ye sunulacağını ifade etmiştir. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,568.89 -0.40 

USD 1.8025 0.39 

EURO 2.3470 -0.45 

€  / $  1.3051 -0.96 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0708 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 110.425 -0.50 

Gösterge Faiz  5.03 -0.10 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KARKM 3.58 16.23 

MERIT 6.00 10.70 

ARTOG 3.48 7.41 

PTOFS 5.82 7.38 

COSMO 0.91 7.06 

Düşenler  Kapan ış  % 

GLBMD 0.78 -6.02 

AEFES 28.50 -5.63 

KPHOL 0.71 -5.33 

OSMEN 1.91 -4.50 

MANGO 0.24 -4.00 

Dünya Borsalar ı 12.05.2013 % 

DJIA 15,118 0.24 

NASDAQ 3,437 0.80 

DAX 8,279 0.19 

FTSE-100 6,625 0.49 

NIKKEI 225 14,608 2.93 

S&P 500 1,634 0.43 

Bovespa  55,108 -0.60 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Cari Denge Mar. (Bek. -5.85Mlr Önc. -5.13Mlr)  

12:00 İtalya Tahvil ihrac ı 
12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 
15:30 ABD Perakende Sat ışlar Nis. (Bek. -0.3% Önc. -0.4%) 

16:00 AB Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Mar. (Bek.0.3% Önc.0.1%)  

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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BIST 100 Endeksi önceki hafta ya şadığı muhteşem performans ın ard ından geçen
haftada tüm rekorlar ını yeniledi ve haftay ı % 0.5 art ış la 89.658'den kapatt ı. Perşembe

günü 91.371 ile tarihinin en yüksek TL ve dolar(5.1 cent) seviyesini gören borsa'da
Moody's açıklamas ı gerilimi art ırdı. "Yeniden gözden geçirme için herhangi bir zaman
dilimimiz bulunmamaktad ır" diyen Moody's ile beraber borsa geriledi. 

Geçen haftanın özeti olarak  şunu diyebiliriz: ABD, Almanya ve Türkiye borsalar ı hep

beraber tarihi rekorlar ını daha da ileri taşıdılar. ABD'de S&P500 1.635 ile, Dow Jones

15.145 ile, Almanya'da Dax 8.358 ile zirvesini görürken Japonya'daki ralli de devam etti.
Global likidite bolluğu, Merkez Bankalar ının hisse senedi yat ırım ına yönelmesi gibi
etmenler hisse senedi piyasalar ını coşturan temel etmen. Türkiye içinse not art ırım ı ve

barış süreci beklentisi ekstra katkı sağlıyor. 

Türkiye'de mart ayında mevsim ve takvim etkisinden ar ındırılm ış sanayi üretiminin bir
önceki aya göre % 0.9 azald ığı açıkland ı. Bu aç ıklama ile TCMB'nin faiz indirimlerine

devam edeceği beklentisi güçlenince gösterge tahvilin faizi % 4.88 ile tarihin en düşük
seviyesini gördü. Ancak Hazine, bu hafta yüklü borç ödemesi öncesinde 5 ihale yapacağı
için bu hafta düşüş beklemiyoruz. 
Bu haftan ın gündemine bakt ığım ızda; bugün cari açık verisi gelecek. Çarşamba İşsizlik

verisi ve Perşembe TCMB'nin faiz karar ı önem taşıyor. TCMB'nin indirim yapmas ı kesin
gibi. Yurtd ışında ise bugün ABD'de perakende sat ışlar açıklanacakken Avrupa'da Euro

Bölgesi Maliye Bakanlar ı Brüksel'de toplanacak. Yar ın Zew Tüketici Güven Endeksi,
Çarşamba Avrupa'n ın büyüme verileri öne çıkacaktır. 
Bu sabah Japonya borsas ı yine kendi başına yükseliş ine devam ederken, diğer asya
borsalar ında hafif kayıplar var. Emtialarda sat ışlar görülürken, ABD endeks futureları hafif

ekside. Güne yatay bir baş lang ıç yapılmas ını bekliyoruz. 

  - İngiltere'de yap ılan G-7 Maliye Bakanlar ı ve Merkez Bankas ı Başkanlar ı toplantıs ında,

bir yandan yendeki zay ıflamayı  tolere edeceklerini söylerken, diğer yandan Japonya'n ın
toparlanma stratejilerinin gündemlerinde olmay ı   sürdüreceği ,  Avrupa borç kr iz i
konusunda da kurtar ılamayacak kadar büyük bir banka olmadığı sonucunun çıktığı  ifade
edildi.  

    - Başbakan yard ımc ıs ı   Ali Babacan, yap ılacak olan Finansal İstikrar Komitesi
toplantıs ında, ticari kredilerdeki maliyetleri dü şürmek  iç in al ınabilecek potansiyel

tedbirleri görüşeceklerini belirterek; BDDK ile Merkez Bankas ı'nın bu konuda uyumlu
hareket etmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, binek araçlar için hurda teşviki paketi

konusunda yapt ığı açıklamalarda, 20 yaşın üzerinde araçlar ın bedelinin ödeneceğini ve
uzun vadeli uygun şartlarda kredi ile yeni otomobil alma imkan ı sunulacağını   ifade

etmiştir. 

  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kredi kartı aidatlar ı konusuna ilişkin olarak yeni

bir formül üzerinde çal ışıldığını, buna göre bütün bankalar ın kredi kartlar ıyla tüketicilere
hitap ederken, sadece al ışveriş  için tüketicinin kullanabileceği ücretsiz bir kredi kart ını
hizmete sunmakta yükümlü olacağını ifade etmiştir. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, küçük ve orta ölçekli  ş irketlere kredi

desteği sağlanmas ına yönelik seçenekler arasında varl ığa dayal ı menkul k ıymet (ABS)
alımlar ını da değerlendirdiklerini belirtti.  

  - Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından haz ırlanan 2013 y ılı nisan ay ı üretim, sat ış,
ithalat, ihracat değerlendirme raporu yay ımland ı. Buna göre Bu y ılın nisan ay ında, bir

önceki oranla göre toplam pazar %17 artarak 77.038, toplam ihracat %14 yükselerek
69.996, toplam üretim ise %6'l ık artışla 93.308 adet olarak gerçekleşti. 

  - Japonya Ekonomi Bakan ı Akira Amari, Yen'de aşırı zayıflama gibi aşırı güçlenmenin de
ekonomi için zarar verici olabileceğini söyledi.  
  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Şu an sadece mevduat bazl ı bir munzam karşı lık
sistemi olduğunu, kredi ler i  de dikkate alarak munzam kar şı lık   çe ş itlendirmesi
yapılabileceğini ifade etmiştir. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, TPAO'nun halka arz ı  ile ilgili olarak
hazırlıkların yapılıp Hazine'ye sunulacağını ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,568.89 -0.40 

USD 1.8025 0.39 

EURO 2.3470 -0.45 

€  / $  1.3051 -0.96 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0708 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 110.425 -0.50 

Gösterge Faiz  5.03 -0.10 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KARKM 3.58 16.23 

MERIT 6.00 10.70 

ARTOG 3.48 7.41 

PTOFS 5.82 7.38 

COSMO 0.91 7.06 

Düşenler  Kapan ış  % 

GLBMD 0.78 -6.02 

AEFES 28.50 -5.63 

KPHOL 0.71 -5.33 

OSMEN 1.91 -4.50 

MANGO 0.24 -4.00 

Dünya Borsalar ı 12.05.2013 % 

DJIA 15,118 0.24 

NASDAQ 3,437 0.80 

DAX 8,279 0.19 

FTSE-100 6,625 0.49 

NIKKEI 225 14,608 2.93 

S&P 500 1,634 0.43 

Bovespa  55,108 -0.60 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Cari Denge Mar. (Bek. -5.85Mlr Önc. -5.13Mlr)  

12:00 İtalya Tahvil ihrac ı 
12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 
15:30 ABD Perakende Sat ışlar Nis. (Bek. -0.3% Önc. -0.4%) 

16:00 AB Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 
17:00 ABD Sanayi Stoklar ı Mar. (Bek.0.3% Önc.0.1%)  

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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