
EKGYO, Şirket'in " İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı 1.Etap 1.Kıs ım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" ihalesinin 2.

oturumunda 6 teklif al ınm ış olup en yüksek teklifi 91.7 milyon TL ile Özülke İnşaat vermiştir. 

 

AKFEN, Şirket iştiraki Mersin Uluslararas ı Liman İş letmeciliği A.Ş., uygun piyasa koşullar ının oluşmas ı durumunda, yurtd ışında yerleş ik

yatırımc ılara sat ılmak ve gerektiğinde yurtd ışındaki borsalara kote edilmek üzere 60 mn dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar
vermiş ve başvuruyu yapmıştır. 
  
AKSEN, Şirket hakim ortağı Kazancı Holding'in bağlı ortaklığı Aksa Elektrik Toptan Sat ış A.Ş, EİAŞ'ın mevcut 154kV'luk iletim hatt ı üzerinden
Irak'a ihracat yapma hakk ını  elde etmek üzere, EPDK'ya müracaat etmiştir. Aksa Elektrik Toptan Sat ış A.Ş., kapasite tahsis ihalesini

kazanmas ı durumunda Irak'a 150MW gücünde, yılda 1 milyar kWh elektrik ihraç edecektir. 
 

IPEKE, Şirket, Siirt'te ham petrol arama ruhsat ını 2015 yılına uzatmak için EPDK'ya başvurmuştur. 

  
AKGRT, Şirket, İstanbul-Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasını 72 mn dolar bedelle satmaya karar vermiştir. 

  
SISE, Şirket iştiraki Paşabahçe Cam Sanayi'nin %3,93 payını, iştirak yapıs ını sadeleştirme kapsam ında; 3.24 TL fiyat üzerinden Türkiye İş
Bankas ı A.Ş. Mensuplar ı Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sand ığı Vakfı'na sat ılmas ına karar vermiştir. 

  
TRGYO, Şirket Genel Kurulu, Şirket iştiraki Yeni Gimat İşyerleri İş letmesi A.Ş'nin gayrimenkul yat ırım ortakl ığına dönüşümünü onaylamıştır. 
  
YKGYO, Şirket'in Ankara-Çankaya projesinin yapı ruhsat iptal davas ıyla ilgili olarak Şirket lehine bozulan Dan ıştay karar ı, davacı Ankara

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karar düzeltmeye götürülmüştür. 
  
MRTGG, Şirket, Milford Yıldız Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Marmara Bölgesi Obaçay & Doğa Çay distribütörlük anlaşmas ı yapmıştır. 
  
ETILR[KRSAN], Karsusan' ın 1 TL nominal değerli 2.5 milyon adet Etiler İnci Büfe payının satın alınmas ı hususunda yap ılacak çağrı fiyatı, 1 TL

nominal değerli hisse için 2,2479 TL olarak belirlenmiştir. 
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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." 

BANKALARA UFAK BİR DARBE 

TCMB, KMH'lara azami faiz s ınırı getirince bankalar ın tüketici aleyhine elde ettikleri fazla
gelir 2013'te olmayacak. Bu yüzden banka hisseleri dün sat ış   yedi. Bugün tepki
denemesi olacakt ır. Ama sadece tepki boyutunda kalabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.52 düşüş le 90.546 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 90.305, en yüksek 91.186 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 470 puan

altına indi. En çok değer kaybeden endeks %1.89 kay ıpla BIST 10 BANKA endeksi oldu.

Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.90 cente geriledi.  

TCMB kredili mevduat hesaplar ına uygulanan nakdi ve gecikme faizinin, kredi kart ı
iş lemlerinde uygulanacak ayl ık azami nakdi ve gecikme faizini geçemeyeceği açıkladı.
Yüzde 4-5 seviyelerinde olan azami faiz oran ı yeni düzenleme ile % 2.2 olarak belirlenmiş
oldu. Bu durum bankalar ın 2013 y ılı karlar ını  tahminlere göre % 2 -5 aras ında azalt ıcı
etkiye sahip olacakt ır. Bu yüzden dün Avrupa'da Almanya ve Fransa % 1 yükselmesine
karşın Türkiye'de banka endeks en çok düşen endeks oldu. Bugün bu etkinin atlat ılıp
atlatılmad ığı belli olacakt ır. 
Dün ABD ve  İngiltere piyasalar ı   kapal ıydı.  Bugün futurelar ı   yükseliş i  i şaret ediyor.

Euro/dolar ise 1.29'a gerileyince emtialarda hafif sat ış var. 

Bugünün gündeminde ABD'de S&P -Case-Shiller Konut Fiyatlar ı   ve Tüketici güven
endeksi öne çıkmakta. 

  - Standard & Poor ’s Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, Türkiye'nin S&P'den not
artırım ı almas ı  için yapması gereken çok şey olduğunu, ülke kredi notunun yükselmesi
için GSYH ve cari açığın etkili olduğunu ifade etti. S&P için cari açıktan ziyade cari açığın
finansman ın önemini koruduğuna dikkat çeken Holmes, özellikle kiş i başına düşen milli

gelirin 10 bin dolar seviyesinde olduğunu ve diğer yat ırım yap ılabilir ülkelere k ıyasla

nispeten daha düşük olduğunu ifade etti. 

    - TCMB Başkanı   Erdem Başçı'nın yapt ığı  sunumda, küresel talebin arzu edilen
düzeylerin alt ında seyretmeye devam ettiğini, enflasyonun 2013 y ılını %5 hedefine yak ın
bir seviyede tamamlamas ının beklendiğini, 2013-2015 aras ında büyümenin dengeli bir
seyirle kademeli olarak h ız kazanmasını beklediğini ifade etmektedir.  

  - AMB Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Banka'nın gerektiği sürece geniş lemeci

parasal politikaya bağlı   kalacağını   ancak mevduat faizini s ıfırın alt ına indirmekten

kaçınmas ı gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Merkez Bankas ı  tarafından açıklanan verilere göre  İmalat sanayi genelinde kapasite

kullan ım oran ı,  mayıs ay ında geçen y ılın ayn ı   ayına göre 0,1 puan artarak %74,8
seviyesinde gerçekleşti. 

   - IMF'nin yapt ığı  tahminlere göre Türkiye'nin GSYİH'si, y ıllık bazda 65.5 milyar dolar

artış la 2013 sonunda 851,8 milyar dolara ulaşacak. 

  - Çin Başbakan ı Li Keqiang, Çin'in 10 y ıl boyunca %7 büyüme hedeflediğini, istikrarl ı
büyüme için piyasa destekli reformlar ın süreceğini kaydetti. 

    - S&P, Fransa'n ın yeni bir not indiriminden kaç ınmak için vermi ş   olduğu bütçe
kesintisi sözlerini tutması gerektiğini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 90,546.75 -0.52 

USD 1.8455 -0.05 

EURO 2.3865 0.00 

€  / $  1.2931 -0.01 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1157 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 111.875 -0.71 

Gösterge Faiz  5.18 0.10 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 5.56 18.05 

YKGYO 1.61 16.67 

KARSN 1.53 13.33 

BJKAS 1.59 12.77 

ESEMS 3.15 10.53 

Düşenler  Kapan ış  % 

LATEK 0.73 -12.05 

EKIZ 0.42 -10.64 

IDAS 0.44 -10.20 

ARTI 1.88 -8.29 

SKPLC 0.87 -7.45 

Dünya Borsalar ı 27.05.2013 % 

DJIA 15,303 0.06 

NASDAQ 3,459 -0.01 

DAX 8,383 0.94 

FTSE-100 6,654 -0.63 

NIKKEI 225 14,143 -3.22 

S&P 500 1,650 -0.06 

Bovespa  56,398 -0.01 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 İtalya Tahvil İhaleleri  

16:00 ABD S&P/CaseShi l ler  Ev Fiyat lar ı   Endeksi Mar.

(Bek.10,1% Önc.9,3%)  
17:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi May. (Önc. -6) 

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.70 Önc.68,1)  
17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. May. (Önc. -15,6) 

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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(Bek.10,1% Önc.9,3%)  
17:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi May. (Önc. -6) 

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.70 Önc.68,1)  
17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. May. (Önc. -15,6) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

