
AKBNK, Moody's Banka'nın uzun vadeli yabanc ı para notunu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir. 

 

ISCTR, Moody's Banka'nın uzun vadeli yabanc ı para notunu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir. 

  
SKBNK, Moody's Banka'nın uzun vadeli yabanc ı para notunu Ba2'den Ba1'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir. 

  
ALARK, Şirket'in İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan toplam 164.589 m2 alana sahip arsas ı  için  İSKİ  tarafından aç ılan kamulaştırma
davasında mahkeme, 158.041 m2'lik k ısm ın Şirket'e 16.483.744 TL bedel ödenerek kamulaştırmas ına karar vermiştir. 

  
ASELS, Şirket ile yurtd ışı bir müşterisi aras ında çeş itli elektro-optik cihazlar ın sat ışına yönelik olarak toplam bedeli 1.15 mn dolar tutar ında

bir sözleşme imzalanm ıştır. 
 

TEKST[GSDHO], The Economist dergisinin haberine göre Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Banka'n ın satışıyla ilgileniyor. 

  
DOAS, Şirket, Irak'ta  Volkswagen ve Audi markalı araçların ithali, sat ışı ve satış sonras ı hizmetlerinin yürütülebilmesi için Volkswagen AG ve
Irak'ta faaliyette bulunan distribütörle görüşmeler yap ılmas ı, hukuki, mali altyap ı ve pazar araştırmalar ına baş lanılmas ı, elde edilecek

sonuçlara göre Irak'ta bir ş irket kurulmas ı hususunda Şirket yönetimine yetki vermiştir. 

  
BRISA, Şirket Genel Müdürü Hakan Bayman, geçen yıl %25 büyüyen sektörün bu yıl daha ivmeli gideceğini, bu durumda Şirket'in %3 büyüme
hedefinin revize edilebileceği ,  2015 y ılında 1 mlr TL ciroya ula şmayı   hedeflediklerini, Uzak Doğu ve Latin Amerika'da aray ış larda
bulunduklar ını ifade etmiştir. 

  
ZOREN, Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş'nin olağanüstü genel kurulunda, 40 mn TL'lik sermaye art ırım ı kabul

edilmiş ve tescil edilmiştir. 

 

YKGYO, Şirket İstanbul-Kağıthane'de bulunan Kağıthane OfisPark projesinde yer alan yat ırım amaçl ı alınm ış olan bağıms ız bölümün
3.852.030 TL bedelle Yanmaks Yang ın Güvenliği Ltd. Şti.'ne satılmas ına karar vermiştir. 

 

SKPLC, Şirket, tekrar üretime baş lamas ı konusunda ilk civcivlerin çiftliklere yerleştirilmesine baş land ığını açıklam ıştır. 
  
ORGE, Şirket ile Sms İnşaat aras ında Sinpaş Altın Oran Projesi K-L-M-N bloklar ına ait elektrik taahhür iş lerinin yap ım ı  için 3.953.000 TL
tutarında sözleşme imzalanm ıştır. 

22 Mayıs 2013 Çarşamba

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

BUGÜN FED İZLENECEK 

Türkiye'de beklentilerin bitmesi ile gelen sat ışlar dün kar şı land ı.  Japonya, ABD ve
Almanya ise rekorlar ına dün de devam etmekte. Bugün FED izlenecek. 
BIST 100 endeksi, dünü % 1.14 art ış la 91.190 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
90.241, en yüksek 91.421 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.025 puan üzerine
çıktı. Böylece önceki günkü düşüşün tepkisini dün yapmış oldu. Bugün de güne art ış la

baş layacaktır. 
Dün piyasaları etkileyecek bir gelişmenin olmamas ı nedeniyle küresel piyasalarda sakin
bir görünüm hâkim oldu. Avrupa'da Almanya  % 0.2, Fransa %0.3 arttı.  ABD'de ise önceki
gün görülen rekor seviyeler dün yenilendi ve Dow Jones % 0.3, S&P 500 % 0.2 art ış la

kapand ı. 
Dün Euro/dolar paritesi 1.29 seviyesinde kald ığı halde dolar/TL kuru 1.85'in üzerine,
sepet kur 2.11'e ç ıktı. Bu yüzden benzine 2 haftada 2. kez zam yap ıldı. Döviz kurunun
enflasyonu yukar ı çekici etkisi biliniyor. TCMB son toplantıs ında, gelecekte faiz indirimi

beklentisini canl ı   tutmuştu. Ancak son gelişmeler üzerine bu beklenti azal ıyor. Dün
gösterge faiz % 5.11'e yükseldi.  
Bu sabah Japonya MB karar ı   para politikas ını   değiştirmeme karar ı   aldı.Bu sabah
Japonya borsas ı  % 1.9 yükselerek 15.666^yı  gördü. Böylece y ılbaşından beri Japon

borsas ının getirisi % 50'ye ulaştı. Diğer  Asya borsalarında ise bu sabah hafif olumlu

hava görülüyor. Bugünün gündeminde FED'in son toplant ıs ının tutanaklar ı öne ç ıkıyor.
Ayrıca FED Başkanı Bernanke ’nin konuşmas ı da yakından takip edilecektir.  

  - Benzin fiyatlar ına litre başına 10 kuruş  zam yapıldı. İstanbul'da halen litresi 4,62 lira

olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı zamdan sonra 4,72 kuruşa çıkacak. 

Hazine Müsteşarlığı düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 705,2 mn TL borçlandı. İhalede

tahvilin basit faizi %5,10, bileş ik faizi ise %5,07 oldu. 

    - Moody’s borç yükü nedeniyle ABD ’ye uyar ıda bulunurken, 2013 ’te ülkenin not
düşüşünden kaç ınma için politikac ıların bütçe anla şmas ı   konusunda ellerini çabuk
tutmas ı gerektiği belirtildi.  

   - Türk vatandaş larının yurtd ışındaki paras ının getirilmesini amaçlayan "varl ık bar ışı"
düzenlemesinin de yer aldığı  torba yasa tasar ıs ı, Meclis Genel Kurulu ’nda kabul edildi.

Buna göre yurtd ışında para ve varl ığı bulunanlar bankalar, arac ı   kurumlar ve vergi

dairelerine beyanda bulunacak. Para ve varl ıklar, beyan tarihini takip eden aysonuna

kadar Türkiye'ye getirilecek. Getirilecek kaynaktan yüzde iki vergi alınacak ve bildirilen

varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. 

  - Japonya Merkez Bankas ı yaptığı toplantı sonras ı, para politikas ında değiş ikliğe gitmedi

ve y ıllık para taban ı artış  tutarını   60 ila 70 trilyon yende b ıraktı. Banka, ekonominin

toparlanmaya baş ladığını kaydetti. Banka tahvil faizine ilişkin açıklamada bulunmad ı. 
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, FED'in mevcut al ım program ına devam etmesi

gerektiğini, al ımlar ın oran ını   ise enflasyon ve büyüme verileri  ışığında ayarlamas ı
gerektiğini ifade etti. 

  - Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış, doğalgaz dağıtım ı yapan özel sektör
ş irketlerinden y ıllık 1-2 milyar metreküp gaz alma çalışmalar ı olduğunu söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,190.82 1.14 

USD 1.8495 0.16 

EURO 2.3775 0.17 

€  / $  1.2905 0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1127 0.29 

VOB-30 Kontrat ı 112.225 0.85 

Gösterge Faiz  5.01 -0.21 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 3.12 15.13 

MRGYO 0.62 14.81 

MARTI 0.96 12.94 

SARKY 3.59 11.84 

UCAK 2.03 10.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 4.88 -10.95 

ATPET 2.92 -10.43 

IPEKE 4.46 -9.90 

AYES 1.80 -9.55 

SERVE 0.76 -8.43 

Dünya Borsalar ı 21.05.2013 % 

DJIA 15,388 0.34 

NASDAQ 3,502 0.16 

DAX 8,472 0.19 

FTSE-100 6,804 0.71 

NIKKEI 225 15,381 0.13 

S&P 500 1,669 0.17 

Bovespa  56,263 1.00 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari Aç ık Mar. (Önc.16.3Mlr)  
11:30 İngiltere Merkez Bankas ı Toplant ı Tutanaklar ı 
11:30 İngiltere Özel Sektör Net Borçlanması Nis. (Önc.16.7Mlr)  
12:30 Almanya Tahvil İhrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -7.3%) 

17:00 ABD 2. El Konut Sat ışları Nis. (Bek.1.4% Önc. -0.6%) 

18:00 ABD FED FOMC Toplant ı Tutanaklar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 



AKBNK, Moody's Banka'nın uzun vadeli yabanc ı para notunu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir. 

 
ISCTR, Moody's Banka'nın uzun vadeli yabanc ı para notunu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir. 

  
SKBNK, Moody's Banka'nın uzun vadeli yabanc ı para notunu Ba2'den Ba1'e yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir. 

  
ALARK, Şirket'in İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan toplam 164.589 m2 alana sahip arsas ı  için  İSKİ  tarafından aç ılan kamulaştırma

davasında mahkeme, 158.041 m2'lik k ısm ın Şirket'e 16.483.744 TL bedel ödenerek kamulaştırmas ına karar vermiştir. 

  
ASELS, Şirket ile yurtd ışı bir müşterisi aras ında çeş itli elektro-optik cihazlar ın sat ışına yönelik olarak toplam bedeli 1.15 mn dolar tutar ında

bir sözleşme imzalanm ıştır. 
 

TEKST[GSDHO], The Economist dergisinin haberine göre Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Banka'n ın satışıyla ilgileniyor. 

  
DOAS, Şirket, Irak'ta  Volkswagen ve Audi markalı araçların ithali, sat ışı ve satış sonras ı hizmetlerinin yürütülebilmesi için Volkswagen AG ve
Irak'ta faaliyette bulunan distribütörle görüşmeler yap ılmas ı, hukuki, mali altyap ı ve pazar araştırmalar ına baş lanılmas ı, elde edilecek

sonuçlara göre Irak'ta bir ş irket kurulmas ı hususunda Şirket yönetimine yetki vermiştir. 

  
BRISA, Şirket Genel Müdürü Hakan Bayman, geçen yıl %25 büyüyen sektörün bu yıl daha ivmeli gideceğini, bu durumda Şirket'in %3 büyüme
hedefinin revize edilebileceği ,  2015 y ılında 1 mlr TL ciroya ula şmayı   hedeflediklerini, Uzak Doğu ve Latin Amerika'da aray ış larda

bulunduklar ını ifade etmiştir. 

  
ZOREN, Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş'nin olağanüstü genel kurulunda, 40 mn TL'lik sermaye art ırım ı kabul

edilmiş ve tescil edilmiştir. 

 

YKGYO, Şirket İstanbul-Kağıthane'de bulunan Kağıthane OfisPark projesinde yer alan yat ırım amaçl ı alınm ış olan bağıms ız bölümün
3.852.030 TL bedelle Yanmaks Yang ın Güvenliği Ltd. Şti.'ne satılmas ına karar vermiştir. 

 

SKPLC, Şirket, tekrar üretime baş lamas ı konusunda ilk civcivlerin çiftliklere yerleştirilmesine baş land ığını açıklam ıştır. 
  
ORGE, Şirket ile Sms İnşaat aras ında Sinpaş Altın Oran Projesi K-L-M-N bloklar ına ait elektrik taahhür iş lerinin yap ım ı  için 3.953.000 TL
tutarında sözleşme imzalanm 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." 

BUGÜN FED İZLENECEK 

Türkiye'de beklentilerin bitmesi ile gelen sat ışlar dün kar şı land ı.  Japonya, ABD ve
Almanya ise rekorlar ına dün de devam etmekte. Bugün FED izlenecek. 
BIST 100 endeksi, dünü % 1.14 art ış la 91.190 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
90.241, en yüksek 91.421 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.025 puan üzerine
çıktı. Böylece önceki günkü düşüşün tepkisini dün yapmış oldu. Bugün de güne art ış la
baş layacaktır. 
Dün piyasaları etkileyecek bir gelişmenin olmamas ı nedeniyle küresel piyasalarda sakin
bir görünüm hâkim oldu. Avrupa'da Almanya  % 0.2, Fransa %0.3 arttı.  ABD'de ise önceki
gün görülen rekor seviyeler dün yenilendi ve Dow Jones % 0.3, S&P 500 % 0.2 art ış la
kapand ı. 
Dün Euro/dolar paritesi 1.29 seviyesinde kald ığı halde dolar/TL kuru 1.85'in üzerine,
sepet kur 2.11'e ç ıktı. Bu yüzden benzine 2 haftada 2. kez zam yap ıldı. Döviz kurunun
enflasyonu yukar ı çekici etkisi biliniyor. TCMB son toplantıs ında, gelecekte faiz indirimi
beklentisini canl ı   tutmuştu. Ancak son gelişmeler üzerine bu beklenti azal ıyor. Dün
gösterge faiz % 5.11'e yükseldi.  
Bu sabah Japonya MB karar ı   para politikas ını   değiştirmeme karar ı   aldı.Bu sabah

Japonya borsas ı  % 1.9 yükselerek 15.666^yı  gördü. Böylece y ılbaşından beri Japon
borsas ının getirisi % 50'ye ulaştı. Diğer  Asya borsalarında ise bu sabah hafif olumlu

hava görülüyor. Bugünün gündeminde FED'in son toplant ıs ının tutanaklar ı öne ç ıkıyor.

Ayrıca FED Başkanı Bernanke ’nin konuşmas ı da yakından takip edilecektir.  

  - Benzin fiyatlar ına litre başına 10 kuruş  zam yapıldı. İstanbul'da halen litresi 4,62 lira

olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı zamdan sonra 4,72 kuruşa çıkacak. 

Hazine Müsteşarlığı düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 705,2 mn TL borçlandı. İhalede

tahvilin basit faizi %5,10, bileş ik faizi ise %5,07 oldu. 

    - Moody’s borç yükü nedeniyle ABD ’ye uyar ıda bulunurken, 2013 ’te ülkenin not
düşüşünden kaç ınma için politikac ıların bütçe anla şmas ı   konusunda ellerini çabuk
tutmas ı gerektiği belirtildi.  

   - Türk vatandaş larının yurtd ışındaki paras ının getirilmesini amaçlayan "varl ık bar ışı"
düzenlemesinin de yer aldığı  torba yasa tasar ıs ı, Meclis Genel Kurulu ’nda kabul edildi.

Buna göre yurtd ışında para ve varl ığı bulunanlar bankalar, arac ı   kurumlar ve vergi
dairelerine beyanda bulunacak. Para ve varl ıklar, beyan tarihini takip eden aysonuna

kadar Türkiye'ye getirilecek. Getirilecek kaynaktan yüzde iki vergi alınacak ve bildirilen
varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. 

  - Japonya Merkez Bankas ı yaptığı toplantı sonras ı, para politikas ında değiş ikliğe gitmedi

ve y ıllık para taban ı artış  tutarını   60 ila 70 trilyon yende b ıraktı. Banka, ekonominin
toparlanmaya baş ladığını kaydetti. Banka tahvil faizine ilişkin açıklamada bulunmad ı. 
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, FED'in mevcut al ım program ına devam etmesi
gerektiğini, al ımlar ın oran ını   ise enflasyon ve büyüme verileri  ışığında ayarlamas ı
gerektiğini ifade etti. 

  - Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış, doğalgaz dağıtım ı yapan özel sektör
ş irketlerinden y ıllık 1-2 milyar metreküp gaz alma çalışmalar ı olduğunu söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,190.82 1.14 

USD 1.8495 0.16 

EURO 2.3775 0.17 

€  / $  1.2905 0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1127 0.29 

VOB-30 Kontrat ı 112.225 0.85 

Gösterge Faiz  5.01 -0.21 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 3.12 15.13 

MRGYO 0.62 14.81 

MARTI 0.96 12.94 

SARKY 3.59 11.84 

UCAK 2.03 10.33 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 4.88 -10.95 

ATPET 2.92 -10.43 

IPEKE 4.46 -9.90 

AYES 1.80 -9.55 

SERVE 0.76 -8.43 

Dünya Borsalar ı 21.05.2013 % 

DJIA 15,388 0.34 

NASDAQ 3,502 0.16 

DAX 8,472 0.19 

FTSE-100 6,804 0.71 

NIKKEI 225 15,381 0.13 

S&P 500 1,669 0.17 

Bovespa  56,263 1.00 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari Aç ık Mar. (Önc.16.3Mlr)  
11:30 İngiltere Merkez Bankas ı Toplant ı Tutanaklar ı 
11:30 İngiltere Özel Sektör Net Borçlanması Nis. (Önc.16.7Mlr)  
12:30 Almanya Tahvil İhrac ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -7.3%) 

17:00 ABD 2. El Konut Sat ışları Nis. (Bek.1.4% Önc. -0.6%) 

18:00 ABD FED FOMC Toplant ı Tutanaklar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 
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