
THYAO, Şirket ile AirNew Zealand, her iki taşıyıcı tarafından sefer icra edilen güzergahlarda ortak uçuş anlaşmas ı  imzalad ı. Şirket Genel

Müdürü Temel Kotil, bu anlaşma ile Hong Kong ve Los Angeles üzerinden, Türkiye, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya seyahat etme imkanı
sunulduğunu ifade etmiştir. 

  
ANSGR, Şirket Ankara-Çankaya'da bulunan gayrimenkulünü 1.6 milyon TL bedelle TMB Marka Patent Danışmanl ık Ltd. şti.'ne satm ış olup,

elde edilecek olan 1.133.735 TL'lik sat ış  kârının 643.413 TL'lik k ısm ının, gerektiği takdirde sermaye art ırım ında kullan ılmas ına karar
vermiştir. 

 
YKGYO, Şirket vadesi dolan Euro kredileri yerine 1 y ıl vadeli olarak Vak ıfbank'tan 2.8 mn Euro, Yap ıKredi Bankas ı'ndan ise 2 mn Euro

tutarında kredi kullanmaya karar vermiştir. 

  
SKPLC, Şirket, 31 Mayıs tarihine kadar ödemesi gereken toplam 2.378.210 TL SGK borcu ve 868.609 TL vergi borcunu Ocak 2013 ay ına ait

KDV iade alacağından mahsup işlemleri tamamlanarak ödemiş olup, SGK ve Vergi borcu kalmam ıştır. 
  
MARTI, Şirket, son yaşanan toplumsal olaylara istinaden, güney tesislerinde 2013 yaz dönemi ile ilgili  şu an itibar ıyla herhangi bir

rezervasyon iptali yaşanmam ış olduğu gibi rezervasyon ak ışı ve faaliyetler olağan ve bütçelendiği şekilde  devam etmekte olup, Taksim
İstanbul'da faaliyet gösteren otele ili şkin Haziran ay ına yönelik baz ı  rezervasyonlar ileri aylara kayd ırılm ış  olup, ileriki aylara yönelik
rezervasyonlarda ise herhangi bir iptal ya da erteleme söz konusu değildir.  

  
MEMSA, Şirket, 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu mal al ımlar ına karşı lık olarak bir tedarikçisi namına düzenlediği ve vadeleri gelen toplam

5.101.466 TL tutarındaki ş irket bonolar ının tamam ı nakden ödenmiş olup yükümlülüğü kalmamıştır. 
  
ARTOG, Şirket iştiraki Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş.' nin 4 adet petrol arama ruhsat başvurusu Resmi Gazete'de yayınlanm ıştır. 
  
ATLAS, Şirket ç ıkarılm ış 3.432.000 TL sermayesini, nakden 6.568.000 TL art ırarak (%191,37529 bedelli) 10 mn TL'ye yükseltme karar ı
alm ıştır. 

06 Haziran 2013 Perşembe

 

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." 

PİYASALAR BAŞBAKANI BEKLİYOR 

Bu akşam yurda dönecek başbakan ın yapacağı açıklamalar ile gerginliğin devam ı yada

azalmas ı  tercihi piyasalar ın yönünü belirleyecek güce sahip! Yurtd ışında ise hava biraz

bozulmakta! 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.36 düşüş le, 79.637 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.810, en yüksek 80.657 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.096 puan

altına indi. Böylece Pazartesi yaşanan % 10.5 düşüşün yarıs ını sal ı günü geri alan borsa
dün gerilemesini sürdürdü. Gösterge tahvil faizi de % 6.3'e çıktı. Yükseliş lerin sat ış fırsatı
olmas ı gerektiği yönündeki fikir ağırlık kazansa da bu akşam yurda dönecek başbakan ın
açıklamalar ı bekleniyor. Eğer yeni bir balkon konuşmas ı gelirse negatif ayr ışma sona

erebilir.  

ABD’de yarın gelecek işsizlik ve tar ım dışı istihdam verisi öncesinde dün ADP özel sektör
istihdam ı  açıkland ı.  165.000 kiş i artmas ı   beklenirken 135.000 kiş i artt ığı açıklanınca

piyasalarda sat ış lar sertleşti. Avrupa'da Almanya % 1.2, Fransa % 1.9 düşerken ABD'de

S&P 500 ve Dow Jones % 1.4 düştü. Yılbaşından beri yükselişte olan ABD borsalar ında;

Dow Jones'un 15 binin alt ına inmesi düzeltmenin baş ladığı olarak yorumlanabilir. S&P

500 için destek ise 1.596'da bulunuyor.  
Bugün Avrupa MB ve  İngiltere MB faiz kararlar ı   açıklanacak. Faizlerde değiş iklik

beklenmiyor ancak Avrupa MB'nin KOBİ’lere yönelik Varlığa Dayal ı Menkul Kıymet (VDMK)

alım ı ve mevduat faizinin negatife çekilmesi ile ilgili aç ıklamalar ı dikkatle takip edilecektir.

15:30'da ise ABD haftal ık İşsizlik Başvuruları açıklanacakt ır. 

  - Otomobil Distribütörleri Derneği'nin bu y ılın Mayıs ay ı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç
Pazar" raporuna göre, 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazar ı   %14,13 artarak 307.647 (2012 Ocak -Mayıs: 269.565) olarak

gerçekleşti. 2013 y ılı mayıs ay ı otomobil ve hafif ticari araç pazar ı  ise %14,97 art ış la

81.468'e ulaştı. (2012 Mayıs: 70.863) 

    - Fitch yapt ığı  açıklamalada siyasi gerginliklerin şu anki notun içerisinde olduğu

belirtilmiştir. 

  - FED'in açıkladığı Bej Kitap Raporuna gre, ülke ekonomisi Nisan'dan bu yana  ılıml ı
olarak büyürken, işe al ımlar ın görece durgun kalmaya devam ettiğine değinildi. Raporda

tüketici harcamalarında toparlanma ve konut piyasas ında güçlenme işaretleri görülemye
devam ettiği ifade edildi.  

  - IMF yayınlad ığı bir raporda, Yunanistan için büyüme öngörülerinin çok iyimser olduğu

ve borç yapıland ırmas ının daha erken baş lamas ı gerektiğini ifade etti. Raporda ayr ıca,

IMF ile Avrupa Birliği yetkililerinin Yunanistan için büyüme öngörülerinin gerçekçi
olmad ığının önceden görülmüş olabileceği bildirildi.  

   - Euro Bölgesi'nde gayri safi yurtiçi has ılanın (GSYH) bu y ılın birinci çeyreğinde bir

önceki çeyreğe göre %0.2 daraldığı teyit edildi. Daralma geçen y ılın aynı dönemine göre
de %1'den %1.1'e revize edildi.  

   - Deflasyonla mücadele eden Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, reçetesiz ilaçlardan
inşaata kadar birçok alan ı  kapsayan şirket düzenlemelerinin gevşetilmesine yönelik
yasama kampanyas ı   baş latmayı planlad ıklarını   ancak hamlelerin devreye girmesinin

zaman alacağını ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 79,636.79 -1.36 

USD 1.8865 0.67 

EURO 2.4665 0.76 

€  / $  1.3093 0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1685 0.24 

VOB-30 Kontrat ı 98.025 -1.06 

Gösterge Faiz  6.24 -0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

FENIS 2.11 21.97 

OSTIM 4.76 21.12 

BAKAN 8.54 19.94 

DGGYO 4.71 18.94 

ORGE 3.72 16.98 

Düşenler  Kapan ış  % 

MARTI 0.86 -7.53 

BTCIM 7.94 -6.59 

OYAYO 0.80 -5.88 

KRATL 1.53 -5.56 

TUDDF 7.18 -4.77 

Dünya Borsalar ı 05.06.2013 % 

DJIA 14,961 -1.43 

NASDAQ 3,401 -1.27 

DAX 8,196 -1.20 

FTSE-100 6,419 -2.12 

NIKKEI 225 13,015 -3.83 

S&P 500 1,609 -1.38 

Bovespa  52,799 -2.26 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Almanya Fabrika Sipari şleri  Nis. (Bek. -0,20% Önc. -
0,40%) 

14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı Haz. (Bek.0,50%

Önc.0,50%)  
14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Varl ık Al ım Program ı   Haz.

(Bek.375 Mlr£ Önc.375 Mlr£) 

14:45 AB Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   Haz. (Bek.0,50%

Önc.0,50%)  
15:30 AB AMB Başkan ı Mario Draghi'nin Bas ın Toplant ısı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.345Bin

Önc.354Bin)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 
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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 
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kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

PİYASALAR BAŞBAKANI BEKLİYOR 

Bu akşam yurda dönecek başbakan ın yapacağı açıklamalar ile gerginliğin devam ı yada

azalmas ı  tercihi piyasalar ın yönünü belirleyecek güce sahip! Yurtd ışında ise hava biraz
bozulmakta! 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.36 düşüş le, 79.637 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.810, en yüksek 80.657 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.096 puan

altına indi. Böylece Pazartesi yaşanan % 10.5 düşüşün yarıs ını sal ı günü geri alan borsa
dün gerilemesini sürdürdü. Gösterge tahvil faizi de % 6.3'e çıktı. Yükseliş lerin sat ış fırsatı
olmas ı gerektiği yönündeki fikir ağırlık kazansa da bu akşam yurda dönecek başbakan ın
açıklamalar ı bekleniyor. Eğer yeni bir balkon konuşmas ı gelirse negatif ayr ışma sona

erebilir.  
ABD’de yarın gelecek işsizlik ve tar ım dışı istihdam verisi öncesinde dün ADP özel sektör
istihdam ı  açıkland ı.  165.000 kiş i artmas ı   beklenirken 135.000 kiş i artt ığı açıklanınca

piyasalarda sat ış lar sertleşti. Avrupa'da Almanya % 1.2, Fransa % 1.9 düşerken ABD'de

S&P 500 ve Dow Jones % 1.4 düştü. Yılbaşından beri yükselişte olan ABD borsalar ında;
Dow Jones'un 15 binin alt ına inmesi düzeltmenin baş ladığı olarak yorumlanabilir. S&P

500 için destek ise 1.596'da bulunuyor.  
Bugün Avrupa MB ve  İngiltere MB faiz kararlar ı   açıklanacak. Faizlerde değiş iklik
beklenmiyor ancak Avrupa MB'nin KOBİ’lere yönelik Varlığa Dayal ı Menkul Kıymet (VDMK)
alım ı ve mevduat faizinin negatife çekilmesi ile ilgili aç ıklamalar ı dikkatle takip edilecektir.

15:30'da ise ABD haftal ık İşsizlik Başvuruları açıklanacakt ır. 

  - Otomobil Distribütörleri Derneği'nin bu y ılın Mayıs ay ı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç
Pazar" raporuna göre, 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazar ı   %14,13 artarak 307.647 (2012 Ocak -Mayıs: 269.565) olarak

gerçekleşti. 2013 y ılı mayıs ay ı otomobil ve hafif ticari araç pazar ı  ise %14,97 art ış la
81.468'e ulaştı. (2012 Mayıs: 70.863) 

    - Fitch yapt ığı  açıklamalada siyasi gerginliklerin şu anki notun içerisinde olduğu
belirtilmiştir. 

  - FED'in açıkladığı Bej Kitap Raporuna gre, ülke ekonomisi Nisan'dan bu yana  ılıml ı
olarak büyürken, işe al ımlar ın görece durgun kalmaya devam ettiğine değinildi. Raporda

tüketici harcamalarında toparlanma ve konut piyasas ında güçlenme işaretleri görülemye
devam ettiği ifade edildi.  

  - IMF yayınlad ığı bir raporda, Yunanistan için büyüme öngörülerinin çok iyimser olduğu

ve borç yapıland ırmas ının daha erken baş lamas ı gerektiğini ifade etti. Raporda ayr ıca,

IMF ile Avrupa Birliği yetkililerinin Yunanistan için büyüme öngörülerinin gerçekçi
olmad ığının önceden görülmüş olabileceği bildirildi.  

   - Euro Bölgesi'nde gayri safi yurtiçi has ılanın (GSYH) bu y ılın birinci çeyreğinde bir

önceki çeyreğe göre %0.2 daraldığı teyit edildi. Daralma geçen y ılın aynı dönemine göre
de %1'den %1.1'e revize edildi.  

   - Deflasyonla mücadele eden Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, reçetesiz ilaçlardan
inşaata kadar birçok alan ı  kapsayan şirket düzenlemelerinin gevşetilmesine yönelik
yasama kampanyas ı   baş latmayı planlad ıklarını   ancak hamlelerin devreye girmesinin

zaman alacağını ifade etmiştir. 
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S&P 500 1,609 -1.38 

Bovespa  52,799 -2.26 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Almanya Fabrika Sipari şleri  Nis. (Bek. -0,20% Önc. -
0,40%) 

14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı Haz. (Bek.0,50%

Önc.0,50%)  
14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Varl ık Al ım Program ı   Haz.

(Bek.375 Mlr£ Önc.375 Mlr£) 

14:45 AB Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   Haz. (Bek.0,50%

Önc.0,50%)  
15:30 AB AMB Başkan ı Mario Draghi'nin Bas ın Toplant ısı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.345Bin

Önc.354Bin)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 
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