
TTKOM, Şirket ile Emirates NBD Bank PJSC arasında 300 mn dolar tutar ında Kredi Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
HALKB, Sabah Gazetesi'nin haberine göre Banka, Ziraat Bankası'nın teknoloji Şirket'i olan ve %24 ile küçük hissedarı olduğu Bileş im A.Ş'nin

tamam ını satın almak için çalışmalar yap ıyor. 

  
KRDMD, Şirket Genel Müdürü Fadıl Demirel, tren ve lokomotif tekeri yap ım ı için bütün altyapıyı hazırladıklarını ve ihaleye çıktıklarını, yaklaşık
130 milyon dolarl ık yatırımla 200 bin ton teker yapacak tesis kuracaklar ını ifade etmiştir. 

  
VESTL, Şirket İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ihracat ın %70'ini elektronik ürün kategorisinde gerçekleştirdiklerini ve 2013 y ılında dijital

kutu özelinde 45 milyon Euro ihracat hedeflediklerini ifade etmiştir. 

  
AKSA, Şirket'in %60 iştiraki Ak-Tops Tekstil'in, Şirket'in yeniden yap ılanma plan ı çerçevesinde kalan %40 payının sat ın al ınmas ına karar

vermiştir. 

  
TTRAK, Şirket Mayıs ayında yurtiçinde 2.285 adet (yıllık bazda %19 düşüş), ihracatta ise 1.203 adet (y ıllık bazda %24 düşüş) satış yaptığını
açıkladı. 
  
GOODY, Şirket fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, Adapazar ı   fabrikas ında 10 -28 Haziran 2013 tarihleri aras ında üretime ara
verilmesine karar vermiştir. 

  
DGGYO, Şirket, Aspendos Sinemac ılık Emlak ve İnşaat Ticaret A.Ş.portföyünde yeralan, Antalya-Muratpaşa'da bulunan Antalya 2000 Plaza'da

yer alan 33 adet gayrimenkulun 1.2 milyon Euro bedelle sat ın alınmas ına karar vermiştir. 

  
PRZMA, Şirket yapacağı %76,4705 oran ında (10.4 milyon TL) bedelsiz sermaye artırım ı için SPK'ya başvurmuştur. 

  
ADEL, Şirket Kocaeli -Çayırova'da bulunan arazisi üzerinde yapılan fizibilite sonucu yeni fabrika binas ının inşaatına ilişkin çal ışmalara

baş lama karar ı alm ıştır. 
 
MANGO, Şirket, yurtdışı bağlantılı müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlar konusunda dan ışmanl ık hizmeti verilmesi,

Finansman ve finansal enstrümanlar konusunda arac ılık hizmetleri verilmesi ve yabanc ı ortaklık teklifleri ile ilgili olarak pazar araştırmalar ı ve

ön görüşmeler yap ılmas ı amac ıyla İngiltere'de bulunan GBA Capital Management and Consultancy Ltd. ile 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." 

BORSA GERGİNLİK SEVMİYOR 

Haftasonu yaşanan olaylardan sonra % 10 düşen borsa, dün de ba şbakan ın yeni
mesajlar ı ile % 5 düştü. Bugün ABD verileri önemli. 
BIST 100 endeksi, dünü % 4.70 düşüş le, 75.895 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 73.033, en yüksek 79.730 puanı gören endeks, önceki kapanışının 3.741 puan

altına indi. Gösterge tahvil faizi ise % 6.8’e yükseldi.  
Başbakan Erdoğan'ın Tunus'ta yapt ığı  bas ın toplant ıs ında gösterilerin bitmesi için
istenen taleplerin kabul edilmeyeceğini ifade etti. Piyasalar bu haber üzerine çöktü.
Borsadaki kay ıp % 8'e ulaştı. Ancak kapanışa doğru gelen al ımlarla günü 75 bin üzerinde
kapattı. 
Kuzey Afrika gezisinden yurda dönen Başbakan Erdoğan,  gece 01.45 s ıralar ında

İstanbul'a geldi. Erdoğan, kendisini karşı layan 10 bin kiş iye hitaben bir konuşma yapt ı.
Topçu kış las ı yapım ı ve AKM yıkım ı konusunda kararl ı olan başbakan, "Faiz lobisi, şu
anda borsada bask ı yaparak bizi tehdit edeceğini zannediyor" dedi. Erdoğan'ın tutumu

nedeniyle piyasalar ın kısa vadede toparlanma olas ılığı düşüyor. Orta vade içinse uygun
fiyatlamalar oluşmaya baş ladığını düşünüyoruz. 
Dün Avrupa'da MB faizi değiştirmedi. Borsalardan Almanya % 1.2, Fransa % 1.0 düştü.
ABD'de ise eksi başlayan gün artıda bitti. Dow jones % 0.5, S&P500 % 0.9 artt ı. Bugünün
gündeminde ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi öne çıkacaktır. 

  - BDDK'nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında bankac ılık sektörünün net kârı önceki
yılın aynı ayına göre %18,2 artarak 9.08 milyar TL olarak gerçekleşti. 

  - TCMB verilerine göre, yurtdışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 31 Mayıs
haftas ında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değiş imi ve kur fark ından ar ındırılm ış olarak

net 1.098 milyon dolar düşüş  gösterdi. Toplam stok ise 69,18 milyar dolardan 67,16
milyar dolara geriledi. Yurtd ışında yerleş ik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise
31 Mayıs haftas ında önceki haftaya göre 144,9 milyon dolarl ık net sat ış ve hisse senedi

değerlerindeki sert düşüş lerin etkisiyle 5,8 milyar dolar azalarak 80,56 milyar dolardan,

74,76 milyar dolara geriledi.  

   - Avrupa Merkez Bankas ı, faizleri düşürmeyerek %0.50 seviyesinde tuttu. Toplant ının
ardından bir bas ın toplant ıs ı  düzenleyen Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde mevcut fiyat
bask ılarının orta vadede bask ı altında kalmas ı beklendiğini, ekonominin 2013 y ılında

istikrar kazanmas ı ve büyümesi gerektiğini, para politikas ı konusunda gerek görüldüğü
sürece geniş lemeci kal ınacağını ifade etmiştir. 

  - İngiltere Merkez Bankas ı faiz oranını %0.50 olarak b ırakırken, varlık alım program ını da

375 milyar sterlinde sabit b ıraktı. 
    - Euro Bölgesi ESM kurtarma fonu do ğrudan banka sermayelendirilmesi için
kullan ılacak paraya 50-70 milyar euro üst sınırı getirecek. 

    - ABD, dokuz ülkeyi kapsayan ve Türkiye ’nin de içinde bulunduğu İran ’dan petrol
ihracatının durdurulmas ına ilişkin yaptırım muafiyetini 6 ay uzattı. 
  - Birleşmiş Milletler, FAO ve OECD'nin haz ırladığı ortak raporda, g ıda talebinin küresel
düzeyde yükselmesiyle birlikte fiyatların 10 yılda %10-40 aras ında artacağı öngörüldü.  
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Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1800 0.53 

VOB-30 Kontrat ı 91.900 -6.25 

Gösterge Faiz  6.33 -0.15 
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DJIA 15,041 0.53 

NASDAQ 3,424 0.66 

DAX 8,099 -1.19 

FTSE-100 6,336 -1.30 

NIKKEI 225 12,904 -0.85 

S&P 500 1,623 0.85 
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GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya Cari Aç ık Nis. (Bek.13Mlr € Önc.20,2Mlr € ) 

09:00 Almanya İthalat Nis. (Bek.0,5% Önc.0,7%)  
09:00 Almanya İhracat Nis. (Bek.0,2% Önc.0,5%)  
09 :00 A lmanya D ı ş   Ticaret Dengesi Nis. (Bek.17,1Mlr€ 
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13:00 Almanya Sanayi Üretimi Nis. (Bek. -0,2% Önc.1,2%)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı May. (Bek.7,5% Önc.7,5%)  
15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam May. (Bek.168Bin Önc.165Bin)  
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Fiyat Aralığı 
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Hedef 
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UZERB 1.10 -10.57 

Dünya Borsalar ı 06.06.2013 % 

DJIA 15,041 0.53 

NASDAQ 3,424 0.66 

DAX 8,099 -1.19 

FTSE-100 6,336 -1.30 

NIKKEI 225 12,904 -0.85 

S&P 500 1,623 0.85 

Bovespa  52,887 0.17 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya Cari Aç ık Nis. (Bek.13Mlr € Önc.20,2Mlr € ) 

09:00 Almanya İthalat Nis. (Bek.0,5% Önc.0,7%)  
09:00 Almanya İhracat Nis. (Bek.0,2% Önc.0,5%)  
09 :00 A lmanya D ı ş   Ticaret Dengesi Nis. (Bek.17,1Mlr€ 
Önc.17,6Mlr€ ) 

13:00 Almanya Sanayi Üretimi Nis. (Bek. -0,2% Önc.1,2%)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı May. (Bek.7,5% Önc.7,5%)  
15:30 ABD Tar ım D ışı İstihdam May. (Bek.168Bin Önc.165Bin)  
15:30 ABD Tüketici Kredileri Nis. (Bek.14 Mlr$ Önc.7,97 Mlr $)  
17:00 Türkiye Hazine Nakit Dengesi May. (Önc.1.88 Mlr)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

http://www.gedik.com/
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