
AKBNK, Banka ile Western Union aras ında Western Union para transferi iş lemlerinin Banka kanallar ından yap ılabilmesi için bir anlaşma

imzalanm ıştır. 
 

EKGYO, Şirket, halka arzda taleple ilgili sorun yaşanmad ığını, iniş  ve çıkış ların yaşand ığı ortamda halka arz ı iptal ettiklerini ifade etmiştir.

Şirket projelerinden İstanbul Ataşehir Bat ı Bölgesi 1. K ıs ım 6. Bölge Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i için Tahincioğlu Gay. İnş ~
Kozken İnş. İş ortaklığı  ile, İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 2.Etap Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi için Artaş İnş. ile sözleşme

imzalam ıştır. Buna müteakip İş teslimleri ilgili ş irketlere yap ılm ıştır. 
  
EREGL, Şirket bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik, Malatya-Hekimhan'da yapacağı 3 mn ton/y ıl kapasiteli Demir Cevheri Zenginleştirme ve

Peletleme Fabrikas ı yatırım ı için 1.57 mlr TL'lik yatırım teşvik belgesi alm ıştır. 
 

AKSEN, Şirket ana ortağı Kazancı Holding, bağlı ortaklığı Aksa Elektrik Toptan Sat ış A.Ş., TEİAŞ'ın mevcut 154kV'luk iletim hatt ı üzerinden
Irak'a ihracat yapma hakkını elde etmiş olup; Irak'a izole bölge sistemi ile 150MW'a kadar güçte ve yılda yaklaşık 1 milyar kWh'e kadar elektrik

ihraç etme hakkını kazanmıştır. 
 

CIMSA[ADANA], Rekabet Kurulu, Şirketlerin beyaz çimento pazarında rekabet ihlali yapt ıklarına yönelik iddialar içeren şikâyet başvuruları
üzerine, Şirketlere soruşturma açılmas ına karar verilmiştir. 

  
BTCIM, Şirket Kapakl ı   Klinker stokholü yat ırım ı   için Türkiye S ınai Kalk ınma Bankas ı  A.Ş.  ile 8 mn Euro tutar ında kredi sözleşmesi

imzalam ıştır. 
  
ODAS, Şirket, Çanakkale -Çan'da bulunan sahada termik santral kurulmas ı  fizibilitesi kapsam ında ayn ı sahada yerli kömür rezervlerinin
yeterliliğinin araştırılmas ı çalışmalar ı baş latılm ış olup, bu konuya ilişkin ön protokol imzalamıştır. 
  
RGYAS, Şirket %100 bağlı ortaklığı Feriköy Gay. Yat. İnş. A.Ş'ye ait proje finansman ı kredisi kapat ılm ıştır. 
  
LUKSK, Şirket, mevcut kısa vadeli rotatif ve spot kredilerinin yap ıland ırılmas ı amac ıyla İş Bankas ı'ndan 4 mn Euro tutar ında kredi kullanm ıştır. 
  
DENTA, Şirket'in %79,631 oran ındaki paylar ın Mosburger GmbH'a devri tamamlanm ış ve %20,369'una tekabül eden paylara ilişkin doğan

çağrı yükümlülüğüne ilişkin Yapı Kredi Yatırım yetkilendirilerek Kurul başvurusunda bulunulmuştur. 

  
CEMAS, Şirket K ırşehir-Merkez'de bulunan 2.740 m2 arazisine kat karşı lığı 6 katl ı 2 blok inşaatı  için Özkeskinkılıçlar  İnş. ile sözleşme

imzalam ıştır. Bloklardan biri Şirket'e verilecektir. 
 

OZBAL, Şİrket yeni yatırım politikalar ı çerçevesinde kullanılmak üzere, yatırım fonlar ı ile bir sermaye ortakl ığı düşündüğünü ve görüşmelere
baş ladığını ifade etmiştir. 

 

ARSAN, Şirket bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin doğalgaz yak ıtlı 8,78 MWm gücünde termik kojenerasyon
tipindeki otoprodüktör santralinin 4,39 MWm kısm ı üretime baş lam ıştır. 
  
NIBAS[CEMAS,ISYHO], Şirket ana ortağı Çemaş 'a kulland ırılan 6.451.998 Amerikan Dolar ı tutarındaki krediye 2013 y ılı içinde yürütülecek faiz
oranlar ının üçer ayl ık dönemler halinde piyasa ko şullar ında oluşan faiz oranlar ı   dikkate al ınarak hesaplanmas ı   ve 24 aya kadar

vadelendirme yaparak tahsil edilmesi konusunda Çemaş   ile mutabakata var ılm ıştır. Ayr ıca Niğbaş,  ilişkili taraf konumundaki Işıklar

Pazarlama'dan olan 1.666.158 dolar tutarındaki ve Işıklar Holding'ten olan 3.001.273 dolar tuar ındaki alacaklar ını nakden tahsil etmiştir. 

  
EUROM, Şirket iştiraki Euro Sigorta A.Ş'nin potansiyel yatırımc ılarla iş birliği yapılmas ı için Gizlilik Anlaşmas ı imzalamas ı hususunda yönetim
kurulu başkanına yetki verilmiştir. 

  
MANGO, Şirket, Rusya'da bulunan OOO VECTOR isimli ş irket ile Yaş Sebze ve Meyve ihracatı ile ilgili bir iyiniyet mutabakat ına varılm ış ve 1
mn Euro'luk sipariş kontratı 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." 

BÜYÜME VE CARİ AÇIK GELİYOR 

Piyasalar bir ileri bir geri gidiyor. Cuma % 3 yükselen borsa dün % 2.5 düştü. Bugün ise
veriler öne çıkmakta. 

BIST 100 endeksi, dünü % 2.5 düşüş le, 76.386 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 75.985, en yüksek 78.332 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.946 puan
altına indi. 

Başbakan' ın aç ıklamalar ı  ile gerilimin sürdüğü dün genele yay ılan bir sat ış  dalgas ı
yaşand ı. Akşam Cumhurbaşkanı Alkol yasas ını onayladı. Bu sabah Taksim'de polis park

dışını temizlemeye baş ladı. Çatışmas ız bir temizlik hareketi piyasalar ı memnun edebilir.

Bugün Mecliste grup toplant ılarında konu gündeme gelecektir. Yar ın ise Ba şbakan

temsilcilerle görüşecek. 

Bu sabah asya borsalar ında sat ış lar hakim. Euro/dolar 1.3260 seviyesinde iken, dolar/TL
1.90'dan işlem görüyor. Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye Cari İşlemler Dengesi 
ve Türkiye 1. Çeyrek Büyüme verisi  11:30'da  İngiltere Sanayi Üretimi 17:00'de ABD
Toptan Satış Stokları öne çıkmakta. 

  - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren "Torba Kanun" ve
"Türk Petrol Kanunu"nun da aralarında bulunduğu 5 kanunu onaylad ı.  
  - Standard & Poor's, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu ise AA+, k ısa vadeli notunu A-1+

olarak korurken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. S&P yapt ığı
açıklamada, görünüm değişiminin ABD ekonomisinin ve parasal sisteminin güçlendiği,

ABD Doları'nın uluslararas ı rezerv para statüsünü koruduğu görüşünü yansıttığını belirtti.

  - Fitch, gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemine ilişkin olarak bugün yayınlad ığı bir

raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Türk bankalar ının kredi ölçütlerini korumakla birlikte
takipteki alacaklarda ılıml ı   bir art ış beklediğini kaydetti. Raporda, kredi büyümesinin
yüzde 15-20 olarak göz önünde bulundurulduğunda, güçlü fon ve sermaye rasyolar ındaki

olas ı aşınman ın sınırlı olacağı ifadelerine yer verildi. 

  - Japonya Merkez Bankas ı Para Politikas ı Kurulu, yaptığı toplantı sonras ı faiz kararında

değiş ikliğe gitmedi. Karar sonras ında yap ılan açıklamalarda Banka, para taban ı artış
miktar ını yıllık 60 -70 trilyon yen olarak koruduğunu, Japon ekonomisinin toparland ığı,
ihracat ve üretim toparlanma gözlendiği belirtildi. Ayrıca Banka, 70 finansal kuruluşa özel
kredi program ı çerçevesinde toplam 3.15 trilyon yen kredi verileceği belirtilirken, 8 büyük
bankaya 2.54 trilyon yen, 62 bölgesel bankaya 611.9 milyar yen verileceği açıkland ı. 
   - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı  Mario Draghi, Banka'n ın üye ülkelerin tahvillerini
sadece o ülkeleri borç ödeyebilir tutmak için sat ın almayacağını söyledi. AMB Yönetim
Kurulu üyesi Benoit Coeure, politika yap ıcıların durağan bir performans sergileyen

ekonomiyi daha h ızlı canland ırabilmek için daha fazla önlemler alabileceğini fakat henüz
bir karar verilmediğini dile getirdi.   
  - OECD Bölgesi'nde öncü göstergeler Nisan ayında ayl ık bazda %0,08, y ıllık bazda %

0,46 artışla 100,5'ten 100,6'ya yükseldi.    
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MZHLD 1.21 10.00 
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DESA 0.96 -11.11 
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Dünya Borsalar ı 10.06.2013 % 
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NASDAQ 3,474 0.13 

DAX 8,308 0.64 
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NIKKEI 225 13,514 4.94 

S&P 500 1,643 -0.03 

Bovespa  51,317 -0.59 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye GSYH 1Ç (Bek.1,9% Önc.1,4%)  
10:00 Türkiye Cari Aç ık Nis. (Bek. -7,9Mlr $ Önc. -5.40Mlr $)  

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Nis. (Bek.0,0% Önc.0,7%)  

11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Nis. (Bek. -0,3% 

Önc.1,1%)  
17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Nis. (Bek.0,2% Önc.0,4%)  

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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Bugün Mecliste grup toplant ılarında konu gündeme gelecektir. Yar ın ise Ba şbakan

temsilcilerle görüşecek. 

Bu sabah asya borsalar ında sat ış lar hakim. Euro/dolar 1.3260 seviyesinde iken, dolar/TL
1.90'dan işlem görüyor. Bugünün gündeminde; 10:00'da Türkiye Cari İşlemler Dengesi 
ve Türkiye 1. Çeyrek Büyüme verisi  11:30'da  İngiltere Sanayi Üretimi 17:00'de ABD
Toptan Satış Stokları öne çıkmakta. 

  - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren "Torba Kanun" ve
"Türk Petrol Kanunu"nun da aralarında bulunduğu 5 kanunu onaylad ı.  
  - Standard & Poor's, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu ise AA+, k ısa vadeli notunu A-1+

olarak korurken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. S&P yapt ığı
açıklamada, görünüm değişiminin ABD ekonomisinin ve parasal sisteminin güçlendiği,

ABD Doları'nın uluslararas ı rezerv para statüsünü koruduğu görüşünü yansıttığını belirtti.

  - Fitch, gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemine ilişkin olarak bugün yayınlad ığı bir

raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Türk bankalar ının kredi ölçütlerini korumakla birlikte
takipteki alacaklarda ılıml ı   bir art ış beklediğini kaydetti. Raporda, kredi büyümesinin
yüzde 15-20 olarak göz önünde bulundurulduğunda, güçlü fon ve sermaye rasyolar ındaki
olas ı aşınman ın sınırlı olacağı ifadelerine yer verildi. 

  - Japonya Merkez Bankas ı Para Politikas ı Kurulu, yaptığı toplantı sonras ı faiz kararında
değiş ikliğe gitmedi. Karar sonras ında yap ılan açıklamalarda Banka, para taban ı artış
miktar ını yıllık 60 -70 trilyon yen olarak koruduğunu, Japon ekonomisinin toparland ığı,
ihracat ve üretim toparlanma gözlendiği belirtildi. Ayrıca Banka, 70 finansal kuruluşa özel
kredi program ı çerçevesinde toplam 3.15 trilyon yen kredi verileceği belirtilirken, 8 büyük
bankaya 2.54 trilyon yen, 62 bölgesel bankaya 611.9 milyar yen verileceği açıkland ı. 
   - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı  Mario Draghi, Banka'n ın üye ülkelerin tahvillerini
sadece o ülkeleri borç ödeyebilir tutmak için sat ın almayacağını söyledi. AMB Yönetim
Kurulu üyesi Benoit Coeure, politika yap ıcıların durağan bir performans sergileyen

ekonomiyi daha h ızlı canland ırabilmek için daha fazla önlemler alabileceğini fakat henüz
bir karar verilmediğini dile getirdi.   
  - OECD Bölgesi'nde öncü göstergeler Nisan ayında ayl ık bazda %0,08, y ıllık bazda %
0,46 artışla 100,5'ten 100,6'ya yükseldi.    

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,386.19 -2.48 

USD 1.8995 1.17 

EURO 2.5070 1.05 

€  / $  1.3257 0.32 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1982 0.27 

VOB-30 Kontrat ı 94.325 -1.57 

Gösterge Faiz  1.80 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OYAYO 0.96 14.29 

BURCE 5.14 12.23 

DARDL 0.76 10.14 

EPLAS 1.43 10.00 

MZHLD 1.21 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

OSTIM 4.39 -15.90 

DESA 0.96 -11.11 

GEDIZ 2.61 -10.00 

MERIT 4.50 -10.00 

EKGYO 2.79 -9.71 

Dünya Borsalar ı 10.06.2013 % 

DJIA 15,239 -0.06 

NASDAQ 3,474 0.13 

DAX 8,308 0.64 

FTSE-100 6,400 -0.18 

NIKKEI 225 13,514 4.94 

S&P 500 1,643 -0.03 

Bovespa  51,317 -0.59 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye GSYH 1Ç (Bek.1,9% Önc.1,4%)  
10:00 Türkiye Cari Aç ık Nis. (Bek. -7,9Mlr $ Önc. -5.40Mlr $)  

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Nis. (Bek.0,0% Önc.0,7%)  

11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Nis. (Bek. -0,3% 

Önc.1,1%)  
17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Nis. (Bek.0,2% Önc.0,4%)  

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/
mailto:bilgi@gedik.com

