
GARAN, Vergi Denetim Kurulu Büyük Ölçekli Mükellefler Başkanlığı tarafından 2008 y ılında Banka tarafından yap ılan sermaye art ırım ından

elde edilen kaynaklarla Kurucu pay sat ın al ınmas ı ve iptal gelir iş lemi incelenmiş, ödemeler temettü dağıtım ı niteliğinde ödeme olarak
değerlendirilmiş, bunun üzerine 211.510.761 TL tutarında vergi/ceza ihbarnamesi Bankaya tebliğ edilmiştir. 

 

AKBNK, Banka, takipteki kredi portföyünün 250,5 milyon TL'lik k ısm ını 58,3 milyon TL bedel karşı lığında Efes Varl ık Yönetimi A.Ş'ne

satılm ıştır. 
  
TCELL, TMSF'nin Şirket ortağı Çukurova Grubu'ndan alacaklar ının tahsili için AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş'nin

yönetimini devraldığını bildirmiştir. AKS TV Şirket'in dolayl ı %8 iştiraki olup, söz konusu i şlemin önemli bir etkisinin olmayacağını  ifade

etmiştir. 

  
PETKM, Şirket'in dolayl ı ana hissedar ı SOCAR Turket Enerji A.Ş'nin ana hissedar olduğu STAR Rafineri A.Ş'nin 10 milyon ton/y ıl kapasiteli

STAR Rafinerisinin inşaat işleri için,  İspanya'n ın Tecnicas Reunidas ş irketinin liderliğinde, Saipem ( İtalya)-GS Engineering (Güney Kore) ve
Itochu (Japonya) Konsorsiyumu ile sözleşme imzalanm ıştır. SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz projenin, Türkiye’nin cari açığını yıllık 2,5

milyar dolar net olarak aşağı indireceğini söyledi.  
 

DOAS, Şirket, hakkında bas ında çıkan haberlere ilişkin olarak, Volkswagen AG yönetimiyle herhangi bir görüşmesi olmad ığını bildirmiştir. 

 

KRDMD[KRDMA,KRDMB], Çelik-İş Sendikas ı   başkanı Ali Cengiz Gül, Kardemir'de 2011 -2012 dönemini kapsayan toplu sözleşmenin

ortalama %47,1 zamla imzaland ığını söyledi.  
  
SISE[ANACM], Şirket bağlı   ortaklığı Anadolu Cam' ın mülkiyetinde bulunan Topkap ı  gayrimenkulleri ve bağlı   ortaklık Çay ırova Cam' ın
mülkiyetinde bulunan Kançotepe gayrimenkullerinin satış, has ılat paylaşım ı veya kat karşı lığı verilmesi yöntemleriyle likit hale getirilmesi için,
gerekli işlem süreçleri için bir firmayı dan ışman olarak yetkilendirmiştir. 

 

AKSA, Kazancı  Holding'in %16.3 Şirket pay ını   nitelikli yat ırımc ılara sat ış  sürecine ili şkin i ş lem fiyat ının 24 May ıs'ya belirlenmesinin
planland ığını açıklam ıştır. 
  
SEKFK, Şirket, Noor Islamic Bank PJSC ile yap ılacak 50 mn dolar kredi kullan ım ına ilişkin olarak gerekli iş lemlerin yap ılmas ı konusunda

Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir. 

  
ERICO[TTKOM], Şirket ile Dinamik Free Cooling Klima Cihaz ı alım ı ihalesi kapsam ında, Türk Telekom ile 620.000 Euro tutarında sözleşme
imzalamaya davet edilmiştir. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

BEKLENTİSİZLİKTEN DÜŞÜŞ 

TCMB faizi indirdi, sonra Moody ’s notu artt ırdı. Öncesinde yükselen borsada kâr sat ış ları
geldi. Almanya ve ABD borsalar ı ise yeni rekorlar ı gördü. 
BIST 100 endeksi, dünü % 1.91 düşüş le, 90.165 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 89.976, en yüksek 92.475 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.760 puan

altına indi. Gösterge tahvilin faizi ise % 4.93’e yükseldi.  
TCMB'nin faizi indirmesi ve ard ından Moody'sin Türkiye'nin notunu art ırmas ı   ile

beklentilerin gerçekleştiği piyasalarda kâr satış larının geldiği görüldü. Yükselişe önderlik
eden bankalar ın düşüşe de önderlik ettiği görüldü. En çok değer kaybeden endeks %

3.42 kay ıpla BIST 10 BANKA endeksi  oldu. 91.000 seviyesi üzerine ç ıkamadıkça
BIST'de satış baskısı devam edebilir. 

Dün Avrupa'da Almanya borsas ında DAX 8.456 ile tarihi rekor seviyesini bir kez daha

yeniledi ve günü % 0.7 art ışla kapattı. Fransa % 0.5 yükselirken  İspanya % 0.8 düştü.
ABD'de ise S&P500 Endeksi tarihi zirve rekorunu 1.673'e taşıdı ancak günü 1.666'dan
kapattı. Aynı şekilde Dow Jones tarihi zirve rekorunu 15.392'ye yükseltirken günü % 0.1
ekside 15.335'den kapatt ı. Bu sabah ise Asya'da borsalar hafif kayıplar içerisinde. Bugün
veri gündeminde önemli bir  şey yok. Yar ın ki Japonya MB karar ı   ve FED toplant ı
tutanaklar ı öne çıkabilir.  

   - Habertürk'ün haberine göre Aygaz, Sabancı Holding iştiraki EnerjiSA, Torunlar ve

Petkim'in ortağı SOCAR'ın ilgilendiği  İGDAŞ  özelleştirmesinde, İGDAŞ'ın Anadolu ve

Avrupa yakası olarak ayrılmas ı ve bu şekilde ihale edilmesi seçeneği değerlendiriliyor. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, "Türk Eximbank' ın kredi faizleri daha önceki
rakamlara göre yüzde 0,75 ile 2,25 arasında düştü. İhracat nakit kredilerine bakt ığım ızda

yüzde 4 ile 5,5 arasında bir faiz söz konusu olacak" dedi.  İhraracata yönelik sermaye ve
yatırım kredisine de değinen Babacan, burada 5 y ıl vade, 1 y ılı  geri ödemesiz kredi
faizinin %6,25 olacağını bildirdi.  

   - Ekonomi Bakan ı  Zafer Çağlayan, 1-19 May ıs tarihlerinde ihracat ın 7 milyar dolar ı
geçtiğini ifade ederken, Türk Eximbank' ın yeni faiz oranlar ının ihracatç ılar aç ıs ından

önemli bir fırsat olduğunu dile getirmiştir. 

  - Moody's'in k ıdemli analisti Sarah Carlson, not art ış kararında Türkiye'nin yapısal ve

kurumsal reformlar ının ağırlıklı olarak etkili olduğunu belirtti. Carlson ayr ıca "Türkiye'de
uluslararas ı sermaye ak ış larından kaynaklanabilecek olas ı şoklara karşı kırılganl ıkları
azaltmaya yönelik, yapısal reformlar ı   da içeren dikkate değer kurumsal ilerlemeler

gördük." dedi.  
  - Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 30
Nisan 2013 tarihi itibar ıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 540,4 milyar lira oldu.  
    - Chicago FED Başkanı  Charles Evans, ABD ekonomisinde toparlanma işaretleri

olmas ına karşın, FED'in parasal teşviklerini yak ın zamanda sona erdireceği konusunda

herhangi bir işaret olmad ığını söyledi.  
  - ABD Hazine Bakan ı Jacob Lew, Kongre üyelerine bir mektup göndererek hükümetin,
yaptığı çalışmalar çerçevesinde, federal i şçi emeklilik fonlar ına yatırımlar ı durduracağını
duyurdu. Hazine, bu iki fona yat ırım ı   durdurarak borçlanma tavan ına ula şmadan

kullan ılabilecek 24 milyar dolar yaratt ı. 
   - Japonya Ekonomi Bakan ı Akira Amari, piyasalar ın kurlarda, Japonya'n ın ithalat ve

ihracatı aras ında bir dengeyi sağlayacak seviyeyi bulmay ı başaracaklar ını umduğunu

bildirdi. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise, Japonya Merkez Bankas ı'nın oynakl ık
yaşanan Japon devlet tahvili piyasas ı   ile derin, eksiksiz bir dialog içinde olmas ını
istediklerini söyledi.  
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Dünya Borsalar ı 20.05.2013 % 

DJIA 15,335 -0.12 

NASDAQ 3,496 -0.07 

DAX 8,456 0.69 

FTSE-100 6,756 0.48 

NIKKEI 225 15,361 1.47 

S&P 500 1,666 -0.07 

Bovespa  55,704 0.98 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya ÜFE Nis. (Bek. -0.3% Önc. -0.2%) 

11:30 İspanya 3 ve 9 ay vadeli tahvil ihraçlar ı 
11:30 İngiltere TÜFE Nis. (Bek.0.5% Önc.0.3%)  
11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE Nis. (Bek.2.7% Önc.2.4%)  
11:30 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Nis. (Bek.250.3

Önc.248.7)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 
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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 
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geldi. Almanya ve ABD borsalar ı ise yeni rekorlar ı gördü. 
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altına indi. Gösterge tahvilin faizi ise % 4.93’e yükseldi.  
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Avrupa yakası olarak ayrılmas ı ve bu şekilde ihale edilmesi seçeneği değerlendiriliyor. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, "Türk Eximbank' ın kredi faizleri daha önceki
rakamlara göre yüzde 0,75 ile 2,25 arasında düştü. İhracat nakit kredilerine bakt ığım ızda
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    - Chicago FED Başkanı  Charles Evans, ABD ekonomisinde toparlanma işaretleri

olmas ına karşın, FED'in parasal teşviklerini yak ın zamanda sona erdireceği konusunda

herhangi bir işaret olmad ığını söyledi.  
  - ABD Hazine Bakan ı Jacob Lew, Kongre üyelerine bir mektup göndererek hükümetin,
yaptığı çalışmalar çerçevesinde, federal i şçi emeklilik fonlar ına yatırımlar ı durduracağını
duyurdu. Hazine, bu iki fona yat ırım ı   durdurarak borçlanma tavan ına ula şmadan

kullan ılabilecek 24 milyar dolar yaratt ı. 
   - Japonya Ekonomi Bakan ı Akira Amari, piyasalar ın kurlarda, Japonya'n ın ithalat ve

ihracatı aras ında bir dengeyi sağlayacak seviyeyi bulmay ı başaracaklar ını umduğunu

bildirdi. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise, Japonya Merkez Bankas ı'nın oynakl ık
yaşanan Japon devlet tahvili piyasas ı   ile derin, eksiksiz bir dialog içinde olmas ını
istediklerini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 90,165.14 -1.91 

USD 1.8465 0.27 

EURO 2.3735 0.55 

€  / $  1.2883 0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1066 0.46 

VOB-30 Kontrat ı 111.275 -2.24 

Gösterge Faiz  4.09 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 2.71 19.38 

SERVE 0.83 13.70 

YAZIC  29.70 13.36 

MANGO 0.22 10.00 

DESA 1.11 8.82 

Düşenler  Kapan ış  % 

BAYRD 5.36 -8.84 

KRDMA 2.09 -7.11 

SARKY 3.21 -6.41 

KRDMB 3.51 -6.40 

ARSAN 2.28 -6.17 

Dünya Borsalar ı 20.05.2013 % 

DJIA 15,335 -0.12 

NASDAQ 3,496 -0.07 

DAX 8,456 0.69 

FTSE-100 6,756 0.48 

NIKKEI 225 15,361 1.47 

S&P 500 1,666 -0.07 

Bovespa  55,704 0.98 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya ÜFE Nis. (Bek. -0.3% Önc. -0.2%) 

11:30 İspanya 3 ve 9 ay vadeli tahvil ihraçlar ı 
11:30 İngiltere TÜFE Nis. (Bek.0.5% Önc.0.3%)  
11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE Nis. (Bek.2.7% Önc.2.4%)  
11:30 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Nis. (Bek.250.3

Önc.248.7)  

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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