
FROTO, Otomotiv Sanayii Derneğinin verilerine göre, Ocak -Mayıs döneminde, geçen y ılın ayn ı  dönemine göre ihracat ını %10,5 art ırarak

96.042  adete yükseltmiştir. 

 

ANELT, Şirket, güneş  enerjisi sektöründe faaliyet gösterecek olan, Doğa Çevre A.Ş'nin sermayesinin %20'sini 12.500 TL bedelle sat ın
alarak, diğer ortakla beraber güneş  enerjisi lisans başvurusunda bulunulmas ı planlanmaktad ır. Ayrıca Şirket iştiraki Aneles Elektronik

Üretim'in %99,99'unun İnformatik Biliş im Teknolojileri Ltd.'ye 7.1 mn TL bedelle sat ılmas ı amac ıyla sözleşme imzalam ıştır. 
  
EGCYO[EGLYO,MATAS], Şirket'in Mataş Matbaacılık'ta bulunan azl ık haklar ının kullan ım ı için Egeli & Co. Gir. Ser. Yat. Ort., Egeli & Co. Tarım
Gir. Ser. Yat. Ort., Egeli & Co. Finansal Yat ırımlar ve Tan Egeli'nin birlikte hareket etme karar ı, söz konusu ortakların tüm paylarının Borsada

satılm ış olmas ı nedeniyle ortadan kalkm ıştır. 
  
ATAC, Şirket, Libya Geçiş Hükümeti Tar ım Hayvancılık ve Denizcilik bakanl ığı Orta Bölge Yapay Nehir Su Yat ırım Kurumu ile yapay nehir

suyunun El Zahir Bölgesine ulaştırılmas ı projesi için ön protokol imzalamıştır. Proje bedeli 84.145.089.341 Libya Dinar ı'dır. 
 

KRATL, Şirket ile Alt ınbaş Kuyumculuk aras ında hammadde teminli üretim anlaşmas ı yapmak üzere deneme üretimi yapılm ış ve akabinde

200-400 kg aras ında 14-18-21-22 ayar mamül üretimine yönelik anlaşma görüşmelerine baş lanm ıştır. 
 

YAPRK, Şirket'in Bal ıkesir-Burhaniye'de bulunan süt üretim çiftliğinde yem stoklar ının bulunduğu padoklardan birinde ufak çapl ı bir yang ın
çıkm ış ve kontrol altına alınm ıştır. Yangında hasara uğrayan emtia ve ahır için hasar tespit çal ışmalar ı baş lam ış olup, çalışmalar ı etkileyecek

bir durum söz konusu değildir. 

  
ESEMS, Şirket, Cankurtaran Holding A.Ş. ile yap ılan görüşme sonucunda, Cankurtaran Holding'in %100 bağlı ortaklığı  Elektropak Elektrik

Sanayi'nin tamam ına ait paylar ı, 28.814.978 TL bedelle ve yine ş irketin sahibi bulunduğu ESEM markas ını 4.999.620 TL bedelle tüm haklar ı
ve yükümlülükleri ile birlikte toplam 33.814.598 TL bedelle alacağa mahsuben Şirket tarafından devral ınmaya karar verilmiştir. 
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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." 

GLOBAL BORSALARDA BÜYÜK SORUN VAR 

Dün ABD'de baş layan satışlar bu sabah dünya borsalarını vuruyor. BIST bu yüzden dünkü
tepki denemesini devam ettiremeyebilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 2.45 art ış la, 76.880 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
75.341, en yüksek 76.900 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.840 puan üzerine
çıktı. 
Gezi park ıyla ilgili olumlu gelişme beklentisiyle borsa dün gün boyu olumlu seyretti.
Hüseyin Çelik, Gezi Park ı   heyetinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan i le yapt ığı
görüşmenin ard ından yaptığı açıklamada Gezi Parkı'nda yapılacak olan düzenlemeler için
referanduma gidebileceklerini belirtti.  

TCMB Başkanı  Erdem Başçı,  yılın ikinci çeyreğinde toparlanman ın h ız kazanacağını
söyledi ve Mayıs ortas ında baş layan tedirginlikle 8 milyar dolar civar ında çıkış olduğunu

söyledi. Bu arada Euro/dolar paritesi 1.3350 seviyesine ula şınca dolar/TL TCMB

müdahalesine gerek kalmadan 1.88'in alt ına indi. 

Dün Avrupa ve ABD'de sat ış lar hakimdi. Avrupa'da Almanya % 1.0, Fransa % 0.4

düşerken ABD'de güne artıda başlayan endeksler % 0.8 düşerek kapand ı. Bu sabah ise

büyük çaplı satışlar hakim borsalarda. Japonya % 6, Çin % 3 civar ında ekside. Avrupa

borsalar ının  güne  % 2 ' ye  va ran  sa t ış larla ba ş lamas ı   bekleniyor. Bugünün veri
gündeminde ABD Mayıs ayı perakende sat ış verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları
öne çıkacaktır. 

  - TCMB Başkanı Erdem Başçı, Mayıs ayının başından bu yana toplam 7-8 milyar dolarl ık
bir çıkış olduğunu, bunun önemli kısm ının para piyasas ından gerçekleştiğini, TL'nin aşırı
değerli olmad ığını   ancak panik ile birlikte oluşabilecek aşırı   oynaklıklarda gün içi
s ıkılaştırmalar ile müdahale edilebileceğini, kredilerde ciddi geni ş lemeci bir yap ı
olduğunu, Temmuz ay ında mali tatil nedeniyle likidite bolluğu görüleceğini ifade etmiştir. 

  - Dünya Bankası yayınlad ığı Global Ekonomik Görünüm raporunda, gelişen ülkelerden
Çin ve Brezilya’da yaşanan yavaş lamayı göz önüne alarak küresel büyüme tahminini %
2,4'ten %2,2'ye çekti. Raporda piyasalar için daha az risk öngörülürken, düşük emtia
fiyatları, gelişen piyasa paralar ını zayıflatan ve Meksika'daki faizleri s ıçratan gelişmiş
ülkelerin parasal teşviklerini azaltma tart ışmalar ı yeni riskler olarak raporda yer ald ı.
Ayrıca raporda, Türkiye ekonomisine dair bu y ılki büyüme tahmini %4'ten %3.6'ya
düşürüldü.  
  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, termik, hidroelektrik, rüzgar ve güneş
enerjisinde 5 y ılda yerli teknolojiye geçileceğini, Türkiye ’nin 2023 ’e kadar enerjiye

yapacağı yaklaşık 130 milyar dolarl ık yatırım ın, yüzde 80’inin yerli teknolojiler kullan ılarak

gerçekleştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.  

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, borsadan ç ıkışın  s ınırlı   olduğu, piyasalar ın alg ı
noktas ında zarar gördüğünü ifade etmiştir. 

    - TCMB'nin, Kredi Kart ı   İş lemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar ı   Hakkında

Tebliğ'de yaptığı değiş iklikler Resmi Gazete'de yay ınland ı. Buna göre Türk Lirası için aylık
azami akdi faiz oran ı %2,2'den %2,12'ye indirildi, ABD Dolar ı ve Euro cinsinden azami

akdi faiz oranlarında ise değiş iklik yapılmad ı. 
    - Brezilya hükümeti, para birimi Realdeki düşüşü kontrol alt ına almak amac ıyla,

Temmuz 2011'de devreye al ınan ve para birimi türevlerinde uygulanan %1 vergiden
vazgeçti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,880.65 2.45 

USD 1.8775 -0.74 

EURO 2.5030 -0.26 

€  / $  1.3336 0.18 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1844 -0.93 

VOB-30 Kontrat ı 94.175 1.84 

Gösterge Faiz  7.60 -0.90 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OSTIM 4.93 13.33 

MRTGG 0.81 12.50 

KERVT 43.20 11.63 

CARFB 17.95 10.80 

MATAS 3.50 10.06 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 1.46 -13.61 

DAGHL 1.13 -8.87 

DARDL 0.72 -8.86 

ESEMS 3.13 -6.57 

SELGD 0.47 -6.00 

Dünya Borsalar ı 12.06.2013 % 

DJIA 14,995 -0.84 

NASDAQ 3,400 -1.06 

DAX 8,143 -0.96 

FTSE-100 6,299 -0.64 

NIKKEI 225 13,289 -0.21 

S&P 500 1,613 -0.84 

Bovespa  49,183 -1.20 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Nis. (Önc.2,0%)  
11:00 AB AMB Ayl ık Ekonomi Raporu  

12:00 İtalya 3 y ıl vadeli Tahvil ihrac ı 
15:30 ABD Perakende Sat. May. (Bek.0,4% Önc.0,1%)  
15:30 ABD Perakende Sat. -Oto. Hariç May. (Bek.0,3% Önc. -
0,2%) 

15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı  (Bek.345 Bin Önc.346
Bin) 

17:00 ABD İş letme Stoklar ı Nis. (Bek.0,3% Önc.0,0%)  

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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MRTGG 0.81 12.50 

KERVT 43.20 11.63 

CARFB 17.95 10.80 

MATAS 3.50 10.06 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 1.46 -13.61 

DAGHL 1.13 -8.87 

DARDL 0.72 -8.86 

ESEMS 3.13 -6.57 

SELGD 0.47 -6.00 

Dünya Borsalar ı 12.06.2013 % 

DJIA 14,995 -0.84 

NASDAQ 3,400 -1.06 

DAX 8,143 -0.96 

FTSE-100 6,299 -0.64 

NIKKEI 225 13,289 -0.21 

S&P 500 1,613 -0.84 

Bovespa  49,183 -1.20 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Nis. (Önc.2,0%)  
11:00 AB AMB Ayl ık Ekonomi Raporu  

12:00 İtalya 3 y ıl vadeli Tahvil ihrac ı 
15:30 ABD Perakende Sat. May. (Bek.0,4% Önc.0,1%)  
15:30 ABD Perakende Sat. -Oto. Hariç May. (Bek.0,3% Önc. -
0,2%) 

15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı  (Bek.345 Bin Önc.346
Bin) 

17:00 ABD İş letme Stoklar ı Nis. (Bek.0,3% Önc.0,0%)  

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

