
EKGYO, Şirket, Y ıldız Holding mülkiyetinde bulunan  İstanbul-Arnavutköy'de bulunan 3,630,821 m2 yüzölçümlü 14 adet ta şınmazın
326,773,921 TL bedelle sat ın al ınmas ına ilişkin protokol imzalam ıştır. Ayr ıca SPK, Şirket'in ikincil halka arz ına ilişkin başvurusunu

onaylam ıştır. 
 

ASELS, Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı aras ında Anayurt Güvenliği ile ilgili olarak imzalanan 16.986.839 dolar tutarl ı sözleşmenin

bedeli, Sözleşme Değiş ikliği ile 99.500.000 dolar tutar ında artırılm ıştır. 
 

AKSEN, TK İ'nin Bingöl ili Karl ıova ilçesindeki kömür madeni sahas ının, termik santrali kurulma şartı  ile rödevansla i ş letmeye verilme
ihalesine kat ılan Şirket, üretilecek elektrik enerjisi üzerinden 3.20 krş/kWh ile en yüksek rödevans bedeli teklifi vererek ihalede ilk sırada yer

alm ıştır. 
  
ASUZU, Şirket, İstanbul-Kartal'da bulunan eski fabrika tesislerinin bulunduğu arazinin sat ış süreci ile ilgili olarak TSKB ile ihale sürecinin
yönetimi ve danışmanl ık sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
AKGRT, Şirket, Genel Müdürlük binasını 72 milyon dolar bedel karşı lığında İlkhanedan Otelcilik ve Turizm A.Ş'ye satma kararı alm ıştır. 
  
BAGFS, Şirket, Keytrade firmas ından Nijerya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutar ı 5.797.500 dolar olan 15.000 ton NPK kompoze gübre
sipariş i alm ıştır. 
  
ISGSY, Şirket iştiraki Aras Kargo'nun bağlı ortaklığı Fillo Kargo, sermayesinde sahip olduğu paylar ın tamam ının Aras Holding'e devri

hususunda Rekabet Kurumu'ndan izin alm ıştır. 
  
DGGYO[YKBNK], Şirket, Yap ı Kredi Bankas ı portföyünde bulunan Antalya-Muratpaşa'daki iki adet ofis nitelikli gayrimenkulun 925 bin TL
bedelle sat ın alınmas ına ilişkin olarak çalışmalara baş lam ıştır. Ayrıca Şirket, Doğuş Gayrimenkul Yat. ve İş l. A.Ş aktifinde kayıtlı olan Kocaeli-

Gebze'de mukim gayrimenkulleri kay ıtlı   defter değeri üzerinden k ısmi bölünme yoluyla devral ınmas ına i l i şkin SPK'ya başvuruda
bulunmuştur. 

  
UCAK, Şirket, 28 Haziran'daki Olağanüstü Genel Kurulu'nda birleşme i şleminin gerçekleşmemesi ve Şirket faaliyetlerinde herhangi bir

gelişme olmamas ı durumunda Gözaltı Pazarı'na al ınacağı ve 31.12.2013 tarihine kadar faaliyetlerde bir gelişme olmamas ı halinde Şirekt'in

geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilmesi kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

  
NIBAS, Şirket'in halka arz geliri dahil, ilişkili taraflardan olan 20.445.822 TL tutar ındaki alacaklar ının 3 ay içinde nakden tahsil edilmemesi
durumunda Gözalt ı Pazarı'nda işlem göreceği konusunda Borsa İstanbul tarafından uyarılm ıştır. 
  
ATPET, Şirket ile Al Keram Company aras ında ile y ıllık 900 ton (1.2 milyon TL sat ış hedefi) motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları
satış ve bayilik anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
 

OSTIM, Şirket, Serbest İş lem Platform'undan 2. Ulusal Pazar'a al ınm ıştır. 

31 Mayıs 2013 Cuma
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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." 

GLOBAL TEPKİ HAREKETİ 
ABD verileri kötü gelince düşüş havası yerini tepki hareketine b ırakmakta. Bugün ayın son

günü ve günü artı kapatabiliriz. 

BIST 100 endeksi, dün de ğiş im ya şamad ı   ve günü 87,170 puandan kapatt ı.  Gün
içerisinde en düşük 86,655, en yüksek 87,663 puanı gören endeks, önceki kapanışının
sadece 4 puan alt ına indi. TCELL ve TTKOM % 2.5 düşünce iletişim endeksi günün en
çok kaybedeni oldu. Gösterge tahvil faizi ise % 5.8'e yükseldi.  
Dünya borsaları ABD'de açıklanan zay ıf verilerin, FED'in sağladığı destekleri daha erken

sonland ırabileceği yönündeki endişeleri azaltmas ıyla dün toparlandı. Avrupa'da Almanya

% 0.8, Fransa % 0.6 yükselirken ABD'de S&P 500 Endeksi % 0.4 kazançla 1.654 puana,
Dow Jones Endeksi de % 0.1 art ışla 15.324 puana yükseldi. Aynı şekilde euro/dolar
paritesi 1.30'u aşarken altın başta olmak üzere emtialar artış yaşadı. 
Bugünün gündeminde 12:00'de Euro Bölgesi enflasyonu, 16:55'de ABD'de Tüketici
güven endeksi öne ç ıkarken, Türkiye'de Hazine yaz aylar ı   için borçlanma plan ını
açıklayacak. 

  - TCMB verilerine göre, yurtdışında yerleş ik yatırımc ılar,  20  - 24 Mayıs haftas ında net

185,5 milyon dolarl ık hisse senedi, 546,8 milyon dolarl ık D İBS al ım ı   gerçekleştirdi.
TCMB'nın Haftal ık Para ve Banka İstatistikleri bankac ılık sektörü kredi hacmi tablosuna
göre ise, toplam kredi hacmi 24 Mayıs ile biten haftada 9,9 milyar TL artarak, 831,1 milyar

TL'den, 841,1 milyar TL'ye yükseldi.  
  - Merkez Bankas ı'nın açıkladığı Finansal İstikrar raporuna göre, kredi talebinin 2012 yılı
son çeyreğinden bu yana özellikle konut kredilerinden kaynaklanmak üzere ivmelenerek
referans seviyesinin üzerinde gerçekleşmekted olduğunu ifade ederken; para politikas ı
uygulamalar ının etkisinin kademeli olarak görülmesinin beklendiğini ifade etmiştir. 

ABD ekonomisi 2013 y ılı ilk çeyreğinde %2.4 büyüme gösterdi. Büyümenin ilk çeyrekte %
2.5 olmas ı bekleniyordu. 

  - Fitch, AB Komisyonu'nun bütçe açıklarının azaltım ı için ek zaman verilmesi tavsiyesine
bulunmas ının bütçe kemer sıkma tedbirlerinin h ızında bir hafifleme oluşturacağını, ancak

bunun genele yayg ın, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanman ın desteklenmesi için
yeterli olmayacağını   bildirdi. Fitch ABD için yapt ığı  açıklamas ında ise federal bütçe
anlaşmalar ı   ve sa ğlık reformlar ının ABD'nin birçok bütçesinde belirsizli ğe neden

olduğunu söyleyerek, eyaletlerin çoğunda ekonomik toparlanman ın 2014 mali y ılında da

yavaş seyredeceğini öngördü.  
    - Japonya Maliye Bakan ı    Taro Aso, gelecek y ıldan itibaren uygulamaya girmesi

öncgörülen sat ış  vergisi art ırım ını  ötelemenin şu anda akl ında olmad ığını belirterek,

hükümetin ekonomik büyüme ve mali konsolidasyon çabalar ını   birlikte sürdürmeye
bağlılığını vurguladı. 
  - IMF, Japonya için hazırladığı raporda, IMF yay ınlad ığı raporda, "Parasal gevşemenin

yurtiçi hedefleri izlediği ve geniş kapsaml ı mali ve yap ısal reformlarla birlikte uyguland ığı
sürece, Yen'deki değer kaybını problem olarak görmüyoruz" ifadelerine yer verdi. BoJ'un
ortaya koyduğu yen i  parasa l  çerçeven in  ça l ışmaya ba ş ladığını   ve enflasyon

bekleyiş lerinde kademeli bir toparlanma olduğunu ifade eden IMF, bununla birlikte mali

aşağı yönlü risklerin artt ığını belirtti. 

  - Reuters'in haberine göre Avrupa Birliği üyeleri, AB genelinde uygulanması planlanan

mali iş lemler vergisinde ciddi bir yumuşamaya gitmeyi planl ıyor. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 87,170.23 0.00 

USD 1.8745 0.70 

EURO 2.4460 1.45 

€  / $  1.3044 0.80 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1435 0.40 

VOB-30 Kontrat ı 107.925 0.56 

Gösterge Faiz  6.63 -0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OSTIM 2.26 11.33 

ALTIN 54.75 10.83 

YBTAS 2,200.00 10.00 

TUKAS 0.95 9.20 

DERIM 6.62 8.88 

Düşenler  Kapan ış  % 

KARSN 1.56 -19.59 

DGGYO 4.88 -19.47 

NIBAS 0.80 -12.09 

IEYHO 0.46 -11.54 

MZHLD 1.01 -10.62 

Dünya Borsalar ı 30.05.2013 % 

DJIA 15,325 0.14 

NASDAQ 3,491 0.69 

DAX 8,400 0.76 

FTSE-100 6,657 0.45 

NIKKEI 225 13,589 -5.15 

S&P 500 1,654 0.37 

Bovespa  54,635 -2.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa ÜFE Nis. (Önc.0,0%)  
09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Nis. (Önc.1,3%)  
10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Nis. (Önc. -7.39Mlr $)  

11:00 İtalya İşsizlik Oran ı 1Ç (Önc.11.2%)  
12:00 İtalya TÜFE May. Geçici (Bek.0,1% Önc.0,0%)  
15:30 ABD Kişisel Gelirler Nis. (Bek.0,20% Önc.0,20%)  
15:30 ABD Kişisel Harcamalar Nis. (Bek.0,10% Önc.0,20%)  
15:30 ABD Çekirdek ki şisel  Tük. Harc.  Nis.   (Bek.0,10%
Önc.0,00%)  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Yöneticileri Endeksi May.
(Bek.50 Önc.49)  
16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.83,9
Önc.83,7)  
17:00 Türkiye Haziran Ay ı İç Borçlanma Stratejisi  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

ISCTR TUT 7.06-7.10 6.90 7.28 
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bunun genele yayg ın, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanman ın desteklenmesi için
yeterli olmayacağını   bildirdi. Fitch ABD için yapt ığı  açıklamas ında ise federal bütçe
anlaşmalar ı   ve sa ğlık reformlar ının ABD'nin birçok bütçesinde belirsizli ğe neden
olduğunu söyleyerek, eyaletlerin çoğunda ekonomik toparlanman ın 2014 mali y ılında da

yavaş seyredeceğini öngördü.  
    - Japonya Maliye Bakan ı    Taro Aso, gelecek y ıldan itibaren uygulamaya girmesi

öncgörülen sat ış  vergisi art ırım ını  ötelemenin şu anda akl ında olmad ığını belirterek,

hükümetin ekonomik büyüme ve mali konsolidasyon çabalar ını   birlikte sürdürmeye
bağlılığını vurguladı. 
  - IMF, Japonya için hazırladığı raporda, IMF yay ınlad ığı raporda, "Parasal gevşemenin

yurtiçi hedefleri izlediği ve geniş kapsaml ı mali ve yap ısal reformlarla birlikte uyguland ığı
sürece, Yen'deki değer kaybını problem olarak görmüyoruz" ifadelerine yer verdi. BoJ'un
ortaya koyduğu yen i  parasa l  çerçeven in  ça l ışmaya ba ş ladığını   ve enflasyon
bekleyiş lerinde kademeli bir toparlanma olduğunu ifade eden IMF, bununla birlikte mali

aşağı yönlü risklerin artt ığını belirtti. 

  - Reuters'in haberine göre Avrupa Birliği üyeleri, AB genelinde uygulanması planlanan
mali iş lemler vergisinde ciddi bir yumuşamaya gitmeyi planl ıyor. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 87,170.23 0.00 

USD 1.8745 0.70 

EURO 2.4460 1.45 

€  / $  1.3044 0.80 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1435 0.40 

VOB-30 Kontrat ı 107.925 0.56 

Gösterge Faiz  6.63 -0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OSTIM 2.26 11.33 

ALTIN 54.75 10.83 

YBTAS 2,200.00 10.00 

TUKAS 0.95 9.20 

DERIM 6.62 8.88 

Düşenler  Kapan ış  % 

KARSN 1.56 -19.59 

DGGYO 4.88 -19.47 

NIBAS 0.80 -12.09 

IEYHO 0.46 -11.54 

MZHLD 1.01 -10.62 

Dünya Borsalar ı 30.05.2013 % 

DJIA 15,325 0.14 

NASDAQ 3,491 0.69 

DAX 8,400 0.76 

FTSE-100 6,657 0.45 

NIKKEI 225 13,589 -5.15 

S&P 500 1,654 0.37 

Bovespa  54,635 -2.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa ÜFE Nis. (Önc.0,0%)  
09:45 Fransa Tüketici Harcamalar ı Nis. (Önc.1,3%)  
10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Nis. (Önc. -7.39Mlr $)  

11:00 İtalya İşsizlik Oran ı 1Ç (Önc.11.2%)  
12:00 İtalya TÜFE May. Geçici (Bek.0,1% Önc.0,0%)  
15:30 ABD Kişisel Gelirler Nis. (Bek.0,20% Önc.0,20%)  
15:30 ABD Kişisel Harcamalar Nis. (Bek.0,10% Önc.0,20%)  
15:30 ABD Çekirdek ki şisel  Tük. Harc.  Nis.   (Bek.0,10%
Önc.0,00%)  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Yöneticileri Endeksi May.
(Bek.50 Önc.49)  
16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi May. (Bek.83,9
Önc.83,7)  
17:00 Türkiye Haziran Ay ı İç Borçlanma Stratejisi  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

ISCTR TUT 7.06-7.10 6.90 7.28 
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