
THYAO, Şirket'in Nisan ay ı trafik sonuçlar ına göre Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2012 döneminde 20.9 milyar iken, 2013 yılının aynı
döneminde %28 artarak 26.8 milyar'a ulaşm ıştır. ÜYK artışı  iç hat uçuş larda %20, d ış hat uçuş larda %30 oran ında gerçekleşmiştir. Ocak-

Nisan 2012 döneminde 11.1 milyon olan toplam yolcu say ıs ı, 2013 y ılının ayn ı  döneminde %26 art ış la 13.9 milyon'a ulaşm ıştır. Yolcu

sayıs ındaki artış iç hatlarda %18, dış hatlarda %31 oran ında gerçekleşmiştir. 

  
KRDMD[KRDMA, KRDMB], Şirket, çıkarılm ış 878.755.482 TL sermayesini, iç kaynaklardan 219.244.518 TL (%24,94943 bedelsiz) art ırarak

1.098.000.000 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır.  
  
ALBRK, Banka, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 art ışla, 53.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 39.2 mn TL
net kâr) 
  
GUBRF, Petrol-İş sendikas ı, 13.05.2013 günü grev kararı alm ış bulunmaktad ır. 
 

AKSEN, Şirket, Serbest Tüketici Yönetmeli ğinde yap ılan de ğişiklikle birlikte serbest tüketicilere tedarikçi de ğiş ikliklerinin her ay

yapılabilmesinin önünün aç ılabilmesiyle beraber, ana ortak Kazanc ı Holding, toptan ve perakende sat ış ş irketlerinin kontrata bağlanm ış
elektrik sipariş lerini Ocak 2013 itibariyle y ıllık bazda yaklaşık 4 milyar kWh seviyesinden Haziran 2013'ten itibaren 7 milyar kWh seviyesine

yükselmiştir. 

  
BOLUC, Şirket'in Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi yat ırım ı ile ilgili olarak, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlu  yat ırım
teşvik belgesi al ınm ıştır. 
 

KARKM, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 art ışla, 1.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 1.2 mn TL net
kâr) 
  
TEKST, Banka, 2013 y ılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 azalışla, 6.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 11.6 mn TL
net kâr) 
  
IHMAD, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 835.7 bin TL zarardan, 543.4 bin TL net kâra geçmiştir. 
 

ROYAL, Şirket, mevcut üretim hatt ına 3.64 mn Euro ilave yatırımla 4 adet hal ı tezgah daha eklenmiştir. Böylece Şirket'in mevcut kapasitesi 23

tezgaha yükselmiştir. 
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"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." 

IMF'YE VEDA GÜNÜ 

Dün borsalar yatayda kapan ırken, bugün "IMF'e veda" günün en önemli gündemi
olmakta. Piyasalarda yatay seyrin devam ını bekliyoruz.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.22 art ış la 89.765 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
88.926, en yüksek 90.159 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 196 puan üzerine
çıktı.  Beklentiden iyi gelen cari aç ık verisi piyasalara moral verdi. Ayr ıca TCMB'nin
perşembe günü faizi indirmesi beklentisi sürüyor.   
Dün global piyasalar sakin bir gün geçirdi. Avrupa'da Almanya % 0.01,  İngiltere % 0.1
artış yaşarken Fransa % 0.22 düştü. ABD'de ise Dow Jones %0.18 düşerken S&P 500

ise aynı kaldı.  
Euro Bölgesindeki büyüme sorunu devam ediyor. Bugünün veri gündeminde 12:00'de
gelecek Euro Bölgesi Mart Sanayi Üretimi ve Almanya Zew Endeksleri öne ç ıkmakta.

Yarın ise bölgenin ilk çeyrek büyümesi açıklanacak ki % 0.1 daralarak, 6. çeyrek üst üste
daralmas ı bekleniyor.  

Bugün Türkiye IMF'ye olan borcunun son taksitini ödeyerek IMF'ye borcunu kapatıyor. Bu

Türkiye için iyi bir haber. Ayrıca Başbakan Erdoğan ABD gezisi için bugün yola çıkıyor. Bu

iki geli şme not art ırım ı   bekleyen kesimlerin bir k ısm ınca, art ırım zaman ı   olarak
değerlendiriliyordu.  

Bu sabah Asyada kar ışık bir seyir gözleniyor. Euro/dolar paritesinde ve emtialarda ise
artı ş   gözleniyor. BIST 100 için teknik destek seviyesi olan 88.400 seviyesi aşağı
kırılmad ıkça yatay/pozitif seyrin devamı beklenebilir.  

  - Merkez Bankas ı'nın açıkladığı Cari işlemler aç ığı Mart ayında, 5.4 milyar dolar olarak

gerçekleşti. Böylece Ocak -Mart dönemi cari i şlemler aç ığı 15.9 milyar dolar olarak

gerçekleşti. 

   - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, cari açığın y ıl sonunda 60,7 mlr dolar olan OVP

tahminleri üzerine çıkmayacağını, ilk çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalacağını,
reel kurun 120'nin üzerinde olduğunu ve bu nedenlerle Merkez Bankas ı'ndan faiz indirimi

beklediğini ifade etmiştir. 

  - Euro Bölgesi'nin kal ıcı kurtarma fonu ESM, Güney Kıbrıs'a verilecek toplam 10 milyar

euro yardım ın ilk dilimi olan 2 mlr euro ödedi.  
  - Galataport liman ihalesinin 30 y ıl süreyle iş letme hakk ının devrini öngören İhalenin 16

Mayıs'ta yap ılacağı açıkland ı. İhale'ye Alsim Alarko (Alarko Holding İştiraki), Torunlar GYO

ve Global Yatırım Holding'in oluşturduğu konsorsiyum kat ılacak. 

    - Almanya Maliye Bakan ı   Wolfgang Schaeuble, Avrupa Birliği'nin anlaşmalar ında

düzenlemeler yapılıncaya kadar ortak AB kurtarma ajans ı   ve bankalar için kurtarma
fonunun yasal olarak savunulamayacağı uyarıs ında bulundu. Almanya Merkez Bankas ı
Başkanı Jens Weidmann ise sözlerine bağlı kalmas ı hâlinde Yunanistan'a daha fazla
destek verilmesinin değerlendirilebileceğini ifade etti. 

    - Morgan Stanley, yay ınlam ış  olduğu raporda, petrol fiyat ının y ılın ikinci yar ıs ında

yükselmesini beklediğini bildirdi. Kuruluş ayrıca Brent-Batı Teksas petrolü varil fiyatların
aras ındaki farkın 6-7 dolar seviyesine gerilemiş olmas ının sürdürülebilir olmadığını ifade
etti. 

   - ABD Hazine Bakan ı  Jack Lew, borç tavanının Eylül'e kadar aşı lmayacağını, ancak
Kongre'nin yine de buna dayanarak rahatlamamas ı   gerektiğini söyledi. Lew, borç
tavanına 18 May ıs'ta sonlanmas ının birkaç gün sonras ında ulaşı lacağını, ancak nakit
akış larından ötürü 2 Eylül'e kadar idare edeceğini ifade etti. 
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GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,765.18 0.22 

USD 1.8105 0.44 

EURO 2.3510 0.17 

€  / $  1.2999 -0.39 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0741 0.16 

VOB-30 Kontrat ı 110.875 0.41 

Gösterge Faiz  5.07 -0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TRNSK 0.51 10.87 

ETILR 2.74 10.04 

OYLUM 1.86 8.77 

GLBMD 0.84 7.69 

SARKY 3.50 6.71 

Düşenler  Kapan ış  % 

KARKM 3.16 -11.73 

SKPLC 0.74 -9.76 

YAZIC  23.50 -6.75 

COSMO 0.86 -5.49 

MERIT 5.72 -4.67 

Dünya Borsalar ı 13.05.2013 % 

DJIA 15,092 -0.18 

NASDAQ 3,439 0.06 

DAX 8,279 0.01 

FTSE-100 6,632 0.10 

NIKKEI 225 14,782 1.20 

S&P 500 1,634 0.00 

Bovespa  54,416 -1.26 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Nis. (Bek. -0.5% Önc. -0.5%) 

10:00 İspanya TÜFE Nis. (Bek.0.4% Önc.0.4%)  
11:00 İtalya TÜFE -Y ıllık Nis. (Önc.1.3%)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu ihraçlar ı 
12:00 AB Sanayi Üretimi Mar. (Bek.0.5% Önc.0.4%)  
12:00 AB Zew Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.24,9)  
12:00 Almanya Zew Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.40,0
Önc.36.3)  
13:00 Türkiye 2015 ve 2023 vadeli Tahvil ihraçlar ı 
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Nis. (Bek. -0.5% Önc. -0.5%)

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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tavanına 18 May ıs'ta sonlanmas ının birkaç gün sonras ında ulaşı lacağını, ancak nakit
akış larından ötürü 2 Eylül'e kadar idare edeceğini ifade etti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,765.18 0.22 

USD 1.8105 0.44 

EURO 2.3510 0.17 

€  / $  1.2999 -0.39 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0741 0.16 

VOB-30 Kontrat ı 110.875 0.41 

Gösterge Faiz  5.07 -0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TRNSK 0.51 10.87 

ETILR 2.74 10.04 

OYLUM 1.86 8.77 

GLBMD 0.84 7.69 

SARKY 3.50 6.71 

Düşenler  Kapan ış  % 

KARKM 3.16 -11.73 

SKPLC 0.74 -9.76 

YAZIC  23.50 -6.75 

COSMO 0.86 -5.49 

MERIT 5.72 -4.67 

Dünya Borsalar ı 13.05.2013 % 

DJIA 15,092 -0.18 

NASDAQ 3,439 0.06 

DAX 8,279 0.01 

FTSE-100 6,632 0.10 

NIKKEI 225 14,782 1.20 

S&P 500 1,634 0.00 

Bovespa  54,416 -1.26 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Nis. (Bek. -0.5% Önc. -0.5%) 

10:00 İspanya TÜFE Nis. (Bek.0.4% Önc.0.4%)  
11:00 İtalya TÜFE -Y ıllık Nis. (Önc.1.3%)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu ihraçlar ı 
12:00 AB Sanayi Üretimi Mar. (Bek.0.5% Önc.0.4%)  
12:00 AB Zew Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.24,9)  
12:00 Almanya Zew Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.40,0
Önc.36.3)  
13:00 Türkiye 2015 ve 2023 vadeli Tahvil ihraçlar ı 
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı Endeksi Nis. (Bek. -0.5% Önc. -0.5%)

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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