
TAVHL, Şirket CEO'su Sani Şener, Suudi Arabistan, ABD, Kuzey Amerika ve Doğu Asya'daki ihaleleri takip ettiklerini ifade etmiştir. 

 
DOHOL[MIPAZ], Holding bağlı ortaklığı Milpa Ticari ve S ınai Ürünler Paz. A.Ş'nin, nakden 50.958.558 TL'lik (%40 bedelli) sermaye art ırım ına

katılma karar ı alm ıştır. 
  
TRKCM, Şirket Hindistan'da bulunan HNG Float Glass Limited firmas ına, sermaye art ışı ve HNGIL ile IFC'den hisse al ım ı neticesinde

ödenen toplam  61,15 Milyon $ karşı lığında HNGIL firmas ı ile birlikte %50-%50 oran ında ortak olmuştur. 

  
ALNTF, Banka, yurtiçi ve yurtdışı 20 bankan ın katılım ıyla 137 mn Euro ve 162.5 mn dolardan oluşan sendikasyon kredisi temin etmiştir. 

  
KONYA, Şirket bağlı ortaklığı Toros Çimento'nun tasfiye iş lemleri baş lam ıştır. 
  
TMSN, Şirket, Japonya'da faaliyet gösteren CNC makine üreticisi OKUMA firmas ı  ile 1.58 mn Euro tutar ında 7 adet CNC tezgah al ım ı
konusunda anlaşma sağlam ıştır. 
  
BRISA, Şirket, daha önce aldığı mevcut 366.623.571 TL tutar ındaki mevcut yat ırım teşvik belegsi yerine 481.014.717 TL'lik yeni bir yat ırım
teşvik belgesi alm ıştır. 
  
RGYAS, Şirket bağlı ortaklığı Feriköy Gayr. Yat. İnş. 90 mn Euro'luk proje finansman ı kredisini Akbank ile imzalam ıştır. 
 

KENT, Şirket ortağı Greencastle Drinks Limited'in ş irkette sahip olduğu toplam 4.468.517,99 TL itibari değerdeki pay ın tamam ı, Şirket ana

hissedar ı  Cadbury Schweppes Overseas Limited'e devredilmiştir. 

  
LATEK, Şirket İzmir-Menemen'de depo açılmas ına karar verilmiştir. 

  
IGCYH, Şirket gayrimenkul yatırımlar ı ile ilgili olarak İCG Gayrimenkul Yat. A.Ş'nin kurulmas ı kararı alınm ıştır. 
  
KRTEK, Şirket, üretimdeki verimliliğin artmas ı   ve kârl ılığın yükseltilmesi amac ıyla mevcut iş letmelerinde modernizasyona ve yenileme
yatırımlar ına baş lama karar ı alm ıştır. 

12 Haziran 2013 Çarşamba
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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." 

SORUNLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR 

Türkiye'nin kendi sorunlar ına global negatif hava da eklenince BIST 75 bine geriledi.

Bugün de kararsızlık hakim olabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 1.76 düşüş le, 75.041 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 74.306, en yüksek 78.110 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.345 puan
altına indi. Gösterge tahvilin faizi ise % 6.8'e yükseldi. Türkiye'nin önceki gün 8 ay ın
zirvesine çıkan CDS'leri dün yine artarak 181 puanla 10 ay ın en yükseğine t ırmand ı.
Dolardaki yükselişe müdahale eden TCMB gün boyunca 5 kez döviz sat ım ihalesi

düzenledi.Euro/dolar paritesi 1.33'e yükseldiği  için bu sabah kur 1.89'a geri lemi ş
durumda. 
2013 y ılının ilk çeyreğinde büyüme %3.0 ile %2.2 olan ortalama beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Dış talebin katkıs ı -0.05 puan olurken iç talebin katkıs ı: 3.05 puan oldu. Ancak

Özel sektör yatırımlar ında 4Ç12’de %9.2 olan daralma 1Ç13’te de %9.1 daralma olarak

devam etti. Ayrıca dün açıklanan Nisan ay ı ödemeler dengesi rakamlarına göre cari açık
7.9 milyar beklentisinin üzerinde 8.2 milyar dolar oldu. Ancak piyasalar grup toplantıs ında

konuşan başbakan ın açıklamalar ı sonras ında sat ış larını artırdı. 
Dün yurtdışı piyasalar negatif bir gün yaşadı. Avrupa'da Almanya % 1.0, Fransa % 1.4

düşerken ABD'de S&P500 % 1.0, Dow Jones % 0.8 düştü. Bu sabah Asyada borsalar
satıcılı   bir seyir izliyor. Global negatif havan ın devam ı   halinde piyasalar üzerindeki
baskının devamı gelebilir. 

Bugünün gündeminde; 12:00'de TCMB Başkanı   Erdem Başçı   konuşmas ı   ve yine

12:00'de AB Sanayi Üretimi dışında önemli veri bulunmuyor.  

  - TÜİK, 2013 y ılı 1. çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi sabit
fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 artarak 28.075 milyon TL oldu.  
  - TCMB'nin açıkladığı verilere göre cari açık Nisan ay ında 8.17 milyar dolar seviyesinde

gerçekleşti. Y ıllıkland ırılm ı ş   bazda cari işlemler aç ığı 51.3 milyar dolar seviyesinde

gerçekleşti. 

  - TCMB, son bir aylık dönemde yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler nedeniyle döviz piyasasında

oluşan aşırı oynaklığın fiyat istikrar ı ve finansal istikrar üzerindeki olası etkileri gidermek

amac ıyla gerekli görülen günlerde k ısa sürel i  ek parasal s ıkılaştırma uygulamas ı
baş latılacağına karar verdiğini açıkladı. Bu uygulama  TCMB'nin dün gün içinde açtığı 5
adet döviz satım ihalesi ile piyasaya 250 milyon dolar satt ı. 
    - Bundesbank Başkanı   ve AMB Yönetim Kurulu üyesi Jens Weidmann, s ınırs ız
enstrümanlar ın, bankan ın mevcut yetki ve görevleri içerisinde mümkün olmad ığını ve

para politikas ı   aktarım sürecindeki bozulmalar ın bölge d ışından olabileceğini ifade
etmiştir. 

    - Avrupa Merkez Bankas ı   Başkanı  Mario Draghi, Banka'n ın bir ülkenin borçlar ını
ödeyebilirliğin i   tehd i t  eden  b i r  güven  k r i z i  o lmas ı   halinde yüksek enflasyona
başvurmayacağını ve tahvil piyasas ına müdahale edeceğini söyledi. AMB Yönetim Kurulu
Üyesi Jörg Asmussen ise Banka'n ın tahvil  al ım program ı   OMT'yi euroya yönelik
olağanüstü tehtidi bertaraf etmek için oluşturmak zorunda kald ığını söyledi.  
   - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gezi Park ı'ndaki gösterilerle ilgili olarak,
göstericilerden oluşan 20 kişilik bir heyet ile görüşecek.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,041.03 -1.76 

USD 1.8915 -0.42 

EURO 2.5095 0.10 

€  / $  1.3313 0.42 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2048 0.30 

VOB-30 Kontrat ı 92.475 -1.96 

Gösterge Faiz  6.44 -0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TSPOR 6.30 15.81 

TUKAS 0.91 12.35 

DAGHL 1.24 10.71 

KARSN 1.42 9.23 

SARKY 4.16 8.62 

Düşenler  Kapan ış  % 

HALKS 1.85 -9.31 

MZHLD 1.12 -7.44 

CCOLA 47.00 -6.93 

YESIL  1.00 -6.54 

KOMHL 8.58 -6.33 

Dünya Borsalar ı 11.06.2013 % 

DJIA 15,122 -0.76 

NASDAQ 3,437 -1.06 

DAX 8,222 -1.03 

FTSE-100 6,340 -0.94 

NIKKEI 225 13,318 -1.45 

S&P 500 1,626 -1.02 

Bovespa  49,780 -2.99 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa TÜFE May. (Önc. -0,1%) 

11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı Nis. (Bek.7,8% Önc.7,8%)  
12:00 Türkiye TCMB Başkan ı Erdem Başçı konuşmas ı 
12:00 AB Sanayi Üretimi Nis. (Bek. -0,2% Önc.1,0%)  
12:00 İtalya Hazine Bonosu ihraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (önc. -11,5%)  
16:00 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Park ı heyeti ile

görüşecek.  

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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KENT, Şirket ortağı Greencastle Drinks Limited'in ş irkette sahip olduğu toplam 4.468.517,99 TL itibari değerdeki pay ın tamam ı, Şirket ana

hissedar ı  Cadbury Schweppes Overseas Limited'e devredilmiştir. 
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14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (önc. -11,5%)  
16:00 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Park ı heyeti ile

görüşecek.  

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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