
TTKOM, Şirket bağlı ortaklığı Sobee Yazılım, kül halinde yine Şirket bağlı ortaklığı TTNET A.Ş'ye birleşme yoluyla devrolmuştur. 

 

EKGYO, Şirket projelerinden Tuzla Emlak Konutları-2'nin geçici kabulü yapılm ış olup, geçici kabul tutanağı onaylanm ıştır. 
  
THYAO, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 azalışla 22.3 mn TL net zarar açıklam ıştır. (2012 1Ç: 29.4 mn
TL net zarar) 

DOHOL, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 23.6 mn TL net kârdan, 15.4 mn TL net zarara geçmiştir. 

 

KCHOL[FROTO,TUPRS,TOASO], Şirket CEO'su Turgay Durak, Ford Otosan'da bu y ıl sonu yeni Transit modelinin devreye al ınacağını, Tofaş 'ta

ABD'ye Doblo ihracat ına yönelik çal ışmalar ın sürdüğünü, Tüpraş 'ta ise 2014 y ılı sonunda 3.5 milyon ton beyaz ürün üretecek yat ırım ın
tamamlanmas ını beklediklerini ifade etmiştir. 

  
ANHYT, Şirket, 2013 y ılı   Ocak-Nisan döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %23 art ışla 138.273.919 TL prim üretimi
gerçekleştirmiştir (2012 Ocak-Nisan: 112.178.108 TL) 

  
KOZAA, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 azal ışla 33.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 85.9 mn
TL net kâr) 
 

ASELS, SSM tarafından açıklanan veriye göre, müsteşarlık tarafından sözleşmeye bağlanm ış projelerin tutar ı, son 5 y ılda %85 artarak 45.4

mlr TL'ye ulaştı. 
  
ANACM, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %202 art ışla 31.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 10.5 mn
TL net kâr) 
 
SISE, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.5 art ışla 86.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 85.9 mn TL
net kâr) 
  
VESTL, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %79 azalışla 2.6 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 12.8 mn TL
net kâr) 
  
TEKST, Mergermarket'in haberine göre Katar Ulusal Bankası ve Doha Bank, Banka'nın satışıyla ilgileniyor. 

 
AKSEN, Kazancı Holding, Şirket'te bulunan %16.3'lük payını çeş itli uluslararas ı nitelikli yat ırımc ılara satmak amac ıyla BofA Merrill Lynch'i

yetkilendirmiştir. 

 
IPEKE, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 azalışla 13.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 45.8 mn TL
net kâr) 
 

CLEBI, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %385 art ışla 10.5 mn TL net zarar açıklam ıştır. (2012 1Ç: 2.2 mn TL
net zarar) 

 

ZOREN, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 100.5 mn TL net kârdan, 20.9 mn TL net zarara geçmiştir. 

  
ISFIN, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %224 art ışla 14 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 4.3 mn TL net
kâr). 
 
GSDHO, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 azal ışla 7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 12.8 mn TL
net kâr). 
  
TSGYO[BLCYT], Şirketler'in Adana'da gerçekleştirdikleri Divan Adana otel projesinin Betonarme Kaba İnşaat İş leri tamamlanm ış olup Cephe
işleri ihalesi sonuçlandırılm ış  ve bununla ilgili olarak Uğur Alüminyum ve Fibrobeton ile ayrı ayrı sözleşme imzalanm ıştır. 
 

ESCOM, Şirket iştiraki olarak kurulan Alesta Girişim Ser. Yat. Ort., bilgi teknolojileri, internet üzerinde uygulamalar, veri toplama ve iş leme,

Telekom ve  yenilenebilir enerji sektörlerinde yatırım yapmak üzere portföy iş letmeciliği faaliyet izni almıştır. 
 

SERVE, Şirket hissedarlar ı, A grubu 1.1 milyon adet pay ın devri için gerçek şahıs Alıcı ile sözleşme imzalam 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." 

EMTİALAR AŞAĞI BORSALAR YUKARI 

ABD ve Türkiye borsalar ı yeni rekorlar ı kırarkan Emtialardaki düşüş  trendinin devam

etmesi ilginç bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bu sabah da aynı trend devam ediyor. 

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftayı % 2.6 artış la 91.925'den kapatt ı. Banka Endeksi ise
% 3.5 artt ı. Yılbaşından beri borsada 0.7 milyar dolar, tahvilde 10 milyar dolar alış yapan

yabancıların tercihleri, kazançlı çıktı. Borsa yılbaşından beri %18 yükselirken, tahvil faizi %
6.2'den % 4.6'ya kadar geriledi.  

Borsadaki son rallideki beklentiler 16 May ıs Perşembe günü gerçekleşti. Önce TCMB
politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oran ını % 5’ten % 4,5 ’e, indirirken band ı %
4.0-% 7.0'den % 3.5 -%6.5'a indirdi. Üstelik yap ılan aç ıklamadan faizin bir kez daha

inebileceği sinyalleri al ındı.  Ardından Obama-Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Suriye
politikas ında ABD desteğinin al ındığı ancak AB ile serbest ticaret anlaşmas ı konusunda

ciddi bir ilerleme olmad ığı  izlenimi ald ık.  Görüşmenin ard ından da Moody's Türkiye'nin
notunu Ba1 ’den Baa3 seviyesine yükseltti. Böylece 5 Kasım 2012 ’de Fitch ’in notu yatırım
yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ard ından 6,5 ay sonra 2. bir kurum tarafından not
artırılm ış ve Türkiye bir üst lige ç ıkm ış oldu. Şimdi uzun vadeli fonlar ın yat ırım portföy
tercihleri listelerine girecek Türkiye için sıcak para giriş inin devam ı bekleniyor. 
Yurtdışında ise olumlu hava sürüyor. Avrupa borsalar ı 4 haftad ır artıda kapan ırken ABD

borsalar ı tarihi rekorlar ını yenilemeye devam ettiler. Önümüzdeki günlerde de piyasalar ı
bozacak bir gelişme olmayabilir. Ancak 22 May ıs'ta Japonya MB karar ı ve FED toplant ı
tutanaklar ı  öne ç ıkabilir. Bu sabah Asya borsalar ında yükseliş  sürerken, emtialardaki
düşüş trendi devam ediyor. 

  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Kart çıkaran kuruluş ların tüketicilere senelik
üyelik aidatı ve benzeri isim alt ında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart ı türü sunmalar ı
zaruri hale getirilmiştir." ifadelerini kullan ırken, yeni yasa tasar ıs ında bankalar ın
tüketicilerden ald ığı  faiz d ışı,  komisyon ve masraf ücretinin art ık BDDK tarafından

belirleneceğini ve bankalar ın temettü hali de dâhil tüketici i ş lemlerinde bileş ik faiz

uygulamas ı yapmayacağını ifade etti. 

  - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ibrahim Turhan, Singapur'un yar ı resmi fonu

Temasek'in, 27 May ıs'ta bir heyetle İstanbul'a geleceğini ve Borsa'da muhtemel

işbirliklerini değerlendireceklerini belirtti.  

  - ABD Başkanı Barack Obama, 1 Mart'ta devreye giren otomatik harcama kesintilerinin

sonucunda ekonomi ve istihdam piyasas ının düşüş  kaydedebileceğini belirtti. Zorunlu

harcama kesinti leri gibi Washington'daki baz ı   politikalardan ötürü büyümenin
yavaş layabileceğini  söyleyen Obama, " İstihdam piyasas ında yeniden duraklama

yaşayabiliriz" dedi. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, "En son yay ınlanan ve güncellenen
fiyatlarla beraber 27 AB üyesi  ülkenin en ucuz elektrik fiyatlar ının oluştuğu ilk 5 ülkedeyiz,
en ucuz doğalgaz  fiyatlarının olduğu birinci ülkeyiz." ifadelerini kullandı. 
  - IMF yayınlad ığı bir raporda, merkez bankalar ının faiz oranlar ını s ıfıra yakın seviyelere

getirmesinin ve yapt ıkları   yüksek miktarda parasal gev şemenin ç ıkışının kontrol

edilmesinin oldukça güç olacağını ifade etti. Ayrıca IMF, ekonomiyi normalleştirmek için
faizleri art ırman ın karmaşık sonuçlar yaratabileceğini ve iyileşmeye zarar verebileceğini

belirtti.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,924.84 -0.02 

USD 1.8415 0.77 

EURO 2.3605 0.00 

€  / $  1.2837 -0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0970 0.59 

VOB-30 Kontrat ı 113.825 -0.46 

Gösterge Faiz  6.02 1.78 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SILVR 1.01 12.22 

DGGYO 2.27 11.27 

PRTAS 0.25 8.70 

KPHOL 0.82 7.89 

OTKAR 84.75 6.27 

Düşenler  Kapan ış  % 

TRNSK 0.48 -11.11 

SARKY 3.43 -9.26 

MANGO 0.20 -9.09 

SELGD 0.53 -8.62 

KRDMD 1.76 -7.85 

Dünya Borsalar ı 19.05.2013 % 

DJIA 15,354 0.80 

NASDAQ 3,499 0.97 

DAX 8,398 0.34 

FTSE-100 6,723 0.53 

NIKKEI 225 15,138 0.67 

S&P 500 1,667 1.03 

Bovespa  55,164 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

15:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Nis. (Önc. -0.23) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.17-2.19 2.09 2.27 
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politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oran ını % 5’ten % 4,5 ’e, indirirken band ı %
4.0-% 7.0'den % 3.5 -%6.5'a indirdi. Üstelik yap ılan aç ıklamadan faizin bir kez daha

inebileceği sinyalleri al ındı.  Ardından Obama-Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Suriye
politikas ında ABD desteğinin al ındığı ancak AB ile serbest ticaret anlaşmas ı konusunda

ciddi bir ilerleme olmad ığı  izlenimi ald ık.  Görüşmenin ard ından da Moody's Türkiye'nin
notunu Ba1 ’den Baa3 seviyesine yükseltti. Böylece 5 Kasım 2012 ’de Fitch ’in notu yatırım
yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ard ından 6,5 ay sonra 2. bir kurum tarafından not
artırılm ış ve Türkiye bir üst lige ç ıkm ış oldu. Şimdi uzun vadeli fonlar ın yat ırım portföy
tercihleri listelerine girecek Türkiye için sıcak para giriş inin devam ı bekleniyor. 
Yurtdışında ise olumlu hava sürüyor. Avrupa borsalar ı 4 haftad ır artıda kapan ırken ABD

borsalar ı tarihi rekorlar ını yenilemeye devam ettiler. Önümüzdeki günlerde de piyasalar ı
bozacak bir gelişme olmayabilir. Ancak 22 May ıs'ta Japonya MB karar ı ve FED toplant ı
tutanaklar ı  öne ç ıkabilir. Bu sabah Asya borsalar ında yükseliş  sürerken, emtialardaki
düşüş trendi devam ediyor. 

  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Kart çıkaran kuruluş ların tüketicilere senelik
üyelik aidatı ve benzeri isim alt ında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart ı türü sunmalar ı
zaruri hale getirilmiştir." ifadelerini kullan ırken, yeni yasa tasar ıs ında bankalar ın
tüketicilerden ald ığı  faiz d ışı,  komisyon ve masraf ücretinin art ık BDDK tarafından
belirleneceğini ve bankalar ın temettü hali de dâhil tüketici i ş lemlerinde bileş ik faiz

uygulamas ı yapmayacağını ifade etti. 

  - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ibrahim Turhan, Singapur'un yar ı resmi fonu

Temasek'in, 27 May ıs'ta bir heyetle İstanbul'a geleceğini ve Borsa'da muhtemel

işbirliklerini değerlendireceklerini belirtti.  

  - ABD Başkanı Barack Obama, 1 Mart'ta devreye giren otomatik harcama kesintilerinin

sonucunda ekonomi ve istihdam piyasas ının düşüş  kaydedebileceğini belirtti. Zorunlu

harcama kesinti leri gibi Washington'daki baz ı   politikalardan ötürü büyümenin
yavaş layabileceğini  söyleyen Obama, " İstihdam piyasas ında yeniden duraklama

yaşayabiliriz" dedi. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, "En son yay ınlanan ve güncellenen
fiyatlarla beraber 27 AB üyesi  ülkenin en ucuz elektrik fiyatlar ının oluştuğu ilk 5 ülkedeyiz,
en ucuz doğalgaz  fiyatlarının olduğu birinci ülkeyiz." ifadelerini kullandı. 
  - IMF yayınlad ığı bir raporda, merkez bankalar ının faiz oranlar ını s ıfıra yakın seviyelere

getirmesinin ve yapt ıkları   yüksek miktarda parasal gev şemenin ç ıkışının kontrol

edilmesinin oldukça güç olacağını ifade etti. Ayrıca IMF, ekonomiyi normalleştirmek için
faizleri art ırman ın karmaşık sonuçlar yaratabileceğini ve iyileşmeye zarar verebileceğini

belirtti.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,924.84 -0.02 

USD 1.8415 0.77 

EURO 2.3605 0.00 

€  / $  1.2837 -0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0970 0.59 

VOB-30 Kontrat ı 113.825 -0.46 

Gösterge Faiz  6.02 1.78 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SILVR 1.01 12.22 

DGGYO 2.27 11.27 

PRTAS 0.25 8.70 

KPHOL 0.82 7.89 

OTKAR 84.75 6.27 

Düşenler  Kapan ış  % 

TRNSK 0.48 -11.11 

SARKY 3.43 -9.26 

MANGO 0.20 -9.09 

SELGD 0.53 -8.62 

KRDMD 1.76 -7.85 

Dünya Borsalar ı 19.05.2013 % 

DJIA 15,354 0.80 

NASDAQ 3,499 0.97 

DAX 8,398 0.34 

FTSE-100 6,723 0.53 

NIKKEI 225 15,138 0.67 

S&P 500 1,667 1.03 

Bovespa  55,164 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

15:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Nis. (Önc. -0.23) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL AL 2.17-2.19 2.09 2.27 
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