
Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55

1

28 Mayýs 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

BIST100 endeksi, Bankacýlýk hisseleri

önderliðinde geriledi. Güne %0,17 primle

91.170 puandan baþlayan BIST100 endeksi,

günü %0.52 deðer kaybýyla 90.547 puandan

tamamladý. Bugün dýþ piyasalardaki olumlu

havanın etkisiyle endekste yeniden 91500' e

doðru bir hareket görebiliriz. Ancak yukarý

doðru hareketin devamý için 92.250

seviyesinin aþýlmasý gerekmektedir.

Amerika Avrupa Asya

Perþembe günü TCMB Finansal

Ýstikrar Raporu ve Tüketici Güven

Endeksi verileri takip edilecek.

2012 yýlý mayýs ayýnda yüzde 74,7

olan kapasite kullaným oraný, 2013

yýlý mayýs ayýnda 0,1 puan artýþ

göstererek 74,8 olarak gerçekleþti.

Kapasite kullaným oranlarýndaki

hafif artýþ büyümenin hala beklenen

seviyelere yükselmediðinin

habercisi oldu.

90547
5.23
1.8461

 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir.

 17 gün ; : 1 hafta  3 Ay 3 aydan uzun süre

Bugün S&P Case-Shiller Konut

Fiyatlarý Endeksi (beklenti:

%+10.05 / önceki: %+9.32),

Richmond Fed Ýmalat Sanayi

Endeksi (önceki:-6),  Tüketici

Güven Endeksi (beklenti:70.0) ve

Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite

Endeksi (önceki:-15.6) açýklanacak.

Dün ABD borsalarý anma günü

nedeniyle kapalýydý.

Geçen hafta %1�in üzerinde

düþüþ gösteren Avrupa

Endeksleri, otomotiv ve teknoloji

hisselerine gelen alýmlarýn desteði

ile haftanýn ilk iþlem gününde

primliydi.

TSÝ 09.00�da Almanya Ýthalat

Fiyatlarý Endeksi ve 09:45�te

Fransa Tüketici Güveni Endeksi

açýklanacak.

Ýngiltere borsasý bankalar günü

nedeniyle dün iþleme kapalýydý.

Çin ve Tayvan�dan gelen büyüme

odaklý reform sinyalleri ile tepki

alýmlarýnýn Asya piyasalarýný olumlu

etkilediði görüyoruz. Yendeki

gevþeme sonrasýnda deðerlenen

otomotiv ve kargo þirketleri,

Japonya Nikkei Endeksi�nin primli

seyretmesini saðlýyor.

USD/JPY, 102.05 direncini kýracak

olursa, yükseliþ hýzlanabilir.

Faiz Döviz

Haftanýn ilk iþlem gününde gösterge kýymette

yatay bir seyir hakimdi. Güne %5.25

seviyesinden baþlayan 2 yýl vadeli gösterge

kýymetin bileþik faizi, 2bp gerileyerek %5.23

seviyesinden günü tamamladý.

TCMB�den saðlanan aðýrlýklý ortalama

fonlama maliyeti ise 24.05.2013 tarihi

itibariyle  %4.54 olarak gerçekleþti

Anma Günü sebebiyle ABD borsalarýnýn

kapalý olmasý, Dolar/TL�deki yukarý yönlü

hareketi destekleyen Dolar Endeksi�nin, gün

boyunca yatay hareket etmesinde etkili oldu.

Teknik açýdan kur, 1.8435 desteðini kýrdýðý

takdirde, 1.8405�lere kadar gerileyebilir.

1400 dolarýn gerisinden iþlem gören Altýn�da,

ýlýmlý toparlanma devam ediyor.

 Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz

Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz
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28 Mayýs 2013

Piyasalar (BIST ve Faiz)

BIST100 endeksi, Bankacýlýk hisseleri önderliðinde geriledi. Güne %0,17 primle

91.170 puandan baþlayan BIST100 endeksi, günü %0.52 deðer kaybýyla 90.547

puandan tamamladý. Düþüþe öncülük eden bankacýlýk hisseleri %1.88 deðer

kaybederken, sanayi endeksi %0.31 deðer kazandý.

ABD borsalarý dün kapalýydý. Geçtiðimiz hafta

yaþanan sert satýþlarýn ardýndan haftanýn ilk iþlem gününde Avrupa endekslerinin

kayýplarýný silmeye çalýþtýðý görülüyor. Sabah saatlerinde Asya�da alýcýlý bir hava

hakim iken, Nikkei yaklaþýk %1.5 artýda seyrediyor. ABD Vadelilerine baktýðýmýzda

S&P500 ve Dow Jones %0.30�a yakýn primli iþlem görüyor.

Bugün dış piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle endekste yeniden 91500' e doğru

bir hareket görebiliriz. Ancak yukarý doðru hareketin devamý için 92.250

seviyesinin aþýlmasý gerekmektedir.  Olasý geri çekilmelerde 90.500 seviyesinin

altýnda kapanýþ olduðu takdirde, 89.000 desteði takip edilecektir.

Destekler: 91.000-88.900-87.600; Dirençler: 92.300-93.000-93.400

Geçen hafta Fed Baþkaný Ben Bernanke�nin tahvil alýmlarýnýn yavaþlatýlabileceði

açýklamasýyla tahvil-bono piyasasýnda görülen sert satýþlarýn ardýndan, haftanýn ilk

iþlem gününde gösterge kýymette yatay bir seyir hakimdi.

Güne %5.25 seviyesinden baþlayan 2 yýl vadeli gösterge kýymetin bileþik faizi, 2bp

gerileyerek %5.23 seviyesinden günü tamamladý. TCMB�den saðlanan aðýrlýklý

ortalama fonlama maliyeti ise 24.05.2013 tarihi itibariyle  %4.54 olarak gerçekleþti.

BIST100 endeksi, Bankacýlýk hisseleri

önderliðinde geriledi. Güne %0,17 primle 91.170

puandan baþlayan BIST100 endeksi, günü %0.52

deðer kaybýyla 90.547 puandan tamamladý.

Bugün dýþ piyasalardaki olumlu havanýn etkisiyle

endekste yeniden 91500′e doğru bir hareket

görebiliriz. Ancak yukarý doðru hareketin devamý

için 92.250 seviyesinin aþýlmasý gerekmektedir.
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28 Mayýs 2013

Piyasalar (Döviz ve Altýn)Piyasalar (Döviz ve Altýn)

Dolar/TL kuru günü 1.8475 seviyesinden tamamladý. Anma Günü sebebiyle ABD
borsalarýnýn kapalý olmasý, Dolar/TL�deki yukarý yönlü hareketi destekleyen Dolar
Endeksi�nin gün boyunca yatay hareket etmesinde etkili oldu. Bugün dolarda aþaðý
yönlü bir hareket bekliyoruz. 1.84 seviyelerine kadar geri çekilme olabilir. Son bir
haftadýr oluþan yukarý yönlü ivmenin zayýflamasýyla 1.84 altýna gerileme olduðunda
short pozisyon alýnabilir. Çünkü satýþ baskýsý artarak kuru 1.8350 civarýna kadar
çekebilir ama 1.83�ün aþaðý kýrýlmasýný beklemiyoruz.

Veri akýþýna baktýðýmýzda bugün açýklanacak ABD-Mayýs ayý Tüketici Güven
Endeksi kurun yönü üzerinde etkili olabilir. FX piyasasýnda Dolar/TL bu sabah
1.8469 civarýndan iþlem görüyor. Destekler; 1.8405, 1.8330. Dirençler; 1.8535,
1.8650.

Haftaya 1386 dolar seviyesinden
baþlayan altýnýn onsu, gün içinde
en düþük 1384 ve en yüksek 1396
dolar seviyelerini gördü. Anma
Günü sebebiyle ABD borsalarýnýn
kapalý oluþu sonucu, altýnda sert
hareketler görülmemekle birlikte,
güvenli liman arayýþlarýyla ile
baþlayan toparlanmanýn devam
ettiði söylenebilir. 60 dakikalýk grafiðe baktýðýmýzda, ons altýn, 1383 dolarýn
üzerinde kalmaya devam etmekle birlikte 1400 dolar seviyesini aþmadýkça bu
seviye altýnda baskýlanmaya devam edecektir. Destekler; 1383, 1369, 1339.
Dirençler; 1400, 1415, 1423.

Bankalararasý piyasada düne 2.389 seviyesinden baþlayan Euro/TL, en düþük
2.3827 ve en yüksek 2.3909 seviyelerini gördükten sonra günü 2.3902
seviyesinden tamamladý. Euro�da bu hafta içinde 2.37 seviyeleirne kadar geri
çekilme söz konusu olabilir. Long pozisyon açmak riskli görünüyor. Bugün
açýklanacak Fransa�nýn Mayýs ayý Tüketici Güven Endeksi kurun yönü üzerinde etkili
olabilir. Destekler; 2.3845, 2.3770, 2.3700.  Dirençler; 2.3910, 2.3960

Anma Günü sebebiyle ABD borsalarýnýn kapalý

olmasý, Dolar/TL�deki yukarý yönlü hareketi

destekleyen Dolar Endeksi�nin, gün boyunca

yatay hareket etmesinde etkili oldu. Teknik

açýdan kur, 1.8435 desteðini kýrdýðý takdirde,

1.8405�lere kadar gerileyebilir.

1400 dolarýn gerisinden iþlem gören Altýn�da,

ýlýmlý toparlanma devam ediyor.
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28 Mayýs 2013

Türkiye

Bugün ve yarýn önemli bir veri akýþý bulunmuyor. Perþembe günü TCMB Finansal
Ýstikrar Raporu ve Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

2012 yýlý mayýs ayýnda yüzde 74,7 olan kapasite kullaným oraný, 2013 yýlý mayýs
ayýnda 0,1 puan artarak yüzde 74,8�e yükselirken geçen aya göre ise 1,2 puan
artarak 73,6'dan 74,8'e yükseldi. Ayrýca mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ Ýmalat
sanayi kapasite kullaným oraný bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 74,6 seviyesinde
gerçekleþti. Kapasite kullaným oranlarýndaki hafif artýþ büyümenin hala beklenen
seviyelere yükselmediðinin habercisi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Baþkaný Erdem Baþçý, 2013 yýlýnda
Türkiye enflasyonunun yüzde 5 olan hedeflerine yakýn bir þekilde tamamlanmasýný
beklediklerini belirtti. Türkiye�nin 2013-2015 döneminde dengeli bir þekilde hýz
kazanmasýný ve yapýsal reformlar eþliðinde Türkiye�nin potansiyel ve sürdürülebilir
büyüme hýzýný daha da artýracaðýný sözlerine ekledi.

Standard & Poor's (S&P) Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes,  Türkiye�de cari
açýkla birlikte açýðý finanse etmeninde ayrý bir problem olduðunu ve Türkiye
ekonomisinin dýþarýya olan duyarlýlýðýnýn azalmasýný beklediklerini belirtti. Holmes,
cari açýða iliþkin pozitif bir geliþme olmasý halinde ise Türkiye�nin kredi notunu hiç
aksatmadan yükselteceklerini de sözlerine ekledi.

*Reel kesim güven endeksi Mayýs ayýnda 112.5 oldu. (Önceki ay: 112)

Perþembe günü TCMB Finansal Ýstikrar Raporu

ve Tüketici Güven Endeksi verileri takip

edilecek.

2012 yýlý mayýs ayýnda yüzde 74,7 olan kapasite

kullaným oraný, 2013 yýlý mayýs ayýnda 0,1 puan

artýþ göstererek 74,8 olarak gerçekleþti.

Kapasite kullaným oranlarýndaki hafif artýþ

büyümenin hala beklenen seviyelere

yükselmediðinin habercisi oldu.
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28 Mayýs 2013

Amerika

ABD borsalarý dün anma günü nedeniyle kapalýydý.

ABD Endeksleri 4 haftalýk yükseliþin ardýndan geçtiðimiz haftayý kayýpla kapattýlar.

Çarþamba günü Fed Baþkaný Ben Bernanke�nin iþsizlik verilerine baðlý olarak

kademeli bir þekilde tahvil alýmlarýnýn azaltýlabileceðini açýklamasýyla piyasalarda

büyük dalgalanmalar yaþandý. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri 15 Mart�tan bu yana ilk kez

%2�nin üzerine çýktý.

Bugün S&P Case-Shiller Konut Fiyatlarý Endeksi

(beklenti:%+10.05/önceki:%+9.32), Richmond Fed Ýmalat Sanayi Endeksi

(önceki:-6), Tüketici Güven Endeksi (beklenti:70.0) ve Dallas Fed Ýmalat Sanayi

Aktivite Endeksi (önceki:-15.6) açýklanacak.

*Dolar Endeksi (DXY) TS:23:45 itibariyle 83.64 seviyesinden iþlem görüyor.

*Amerikalý ekonomist Joseph Stiglitz, Fed�in parasal geniþlemeyi azaltmasýnýn erken

olduðunu söylerek �Ekonominin normale dönmediði çok açýk ve durumu normal

olarak kabul etmek hatalý olur.� açýklamasýný yaptý.

*Institute of International Finance eski baþkaný Charles Dallara, Fed�den daha fazla

adým beklediklerini söylerek geri çekilme sürecinin tahvil ve hisse senedi piyasalarý

için sancýlý olacaðýný ifade etti.

*ABD vadelilerinde saat 08:30 itibariyle hafif yukarý bir hareket gözleniyor.

Bugün S&P Case-Shiller Konut Fiyatlarý Endeksi

(beklenti:%+10.05/önceki:%+9.32), Richmond

Fed Ýmalat Sanayi Endeksi (önceki:-6),  Tüketici

Güven Endeksi (beklenti:70.0) ve Dallas Fed

Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi (önceki:-15.6)

açýklanacak. Dün ABD borsalarý anma günü

nedeniyle kapalýydý.
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28 Mayýs 2013

Avrupa

Geçen hafta %1�in üzerinde düþüþ gösteren Avrupa Endeksleri, otomotiv ve

teknoloji hisselerine gelen alýmlarýn desteði ile haftanýn ilk iþlem gününde primliydi.

Ýngiltere borsasý bankalar günü nedeniyle dün iþleme kapalýydý.

TSÝ 09.00�da Almanya Ýthalat Fiyatlarý Endeksi ve 09:45�te Fransa Tüketici Güveni

Endeksi açýklanacak.

Almanya Ýthalat Fiyat Endeksi�nde aylýk bazda  Nisan ayý beklentisi -% 0.4 azalýþ

yönünde. (Önceki: -% 0.1). Endekste yýllýk bazda ise -% 2.3 azalýþ bekleniyor.

(Önceki: -% 2.3)

● Avrupa Merkez Bankasý (AMB) Yönetim Kurulu üyesi  Joerg  Asmussen,

ECB'nin tahvil alým planýnýn ekonomik olarak akla yatkýn ve yasal olarak

mümkün olduðunu açýkladý. Joerg  Asmussen, Alman ekonomisinin

güçlendiðini, ikinci çeyreðin ilk çeyrekten daha güçlü olacaðýný ifade etti.

● Almanya�nýn 12 ay vadeli borçlanma ihalesinde arzýn 2.3 katý talep gelerek

2.12 milyar euro satýþ yapýlýrken, faiz oraný %0.001 olarak gerçekleþti.

● Ýngiltere bankalarý, bu yýl sonu itibariyle toplamda 189.000 kiþiyi iþten

çýkararak, istihdamý 9 yýlýn en düþük seviyesine çekecek.

Güne 1.2933 seviyesi ile yatay bir baþlangýç yapan Eur/Usd, dün 1.2932

seviyesinden kapandý. Önemli bir veri akýþýnýn bulunmadýðý günde yatay seyrini

koruyan parite, 8.30 itibariyle 1.2926 seviyesinden iþlem görüyor. Bugün için de

Euro/Dolarýn seyri üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri akýþý bulunmazken,

paritenin yatay seyrini korumasýný beklemekteyiz. Olasý geri çekilmelerde takip

edilecek ilk destek 1.2914 seviyesinde bulunuyor. Destekler: 1.2914-1.2899-

1.2875/ Dirençler: 1.2958-1.2978-1.2995

Geçen hafta %1�in üzerinde düþüþ gösteren

Avrupa Endeksleri, otomotiv ve teknoloji

hisselerine gelen alýmlarýn desteði ile haftanýn ilk

iþlem gününde primliydi. Ýngiltere borsasý

bankalar günü nedeniyle dün iþleme kapalýydý.

TSÝ 09.00�da Almanya Ýthalat Fiyatlarý Endeksi

ve 09:45�te Fransa Tüketici Güveni Endeksi

açýklanacak.
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28 Mayýs 2013

Asya

Çin ve Tayvan�dan gelen büyüme odaklý reform

sinyalleri ile tepki alýmlarýnýn Asya piyasalarýný

olumlu etkilediði görüyoruz. Yendeki gevþeme

sonrasýnda deðerlenen otomotiv ve kargo

þirketleri Japonya Nikkei Endeksi�nin primli

seyretmesini saðlýyor. USD/JPY, 102.05 direncini

kýracak olursa, yükseliþ hýzlanabilir.

Geçen haftanýn ikinci yarýsýndan bu yana satýþ baskýsýnýn aðýr bastýðý Asya

borsalarýnda bu sabah itibariyle, az da olsa bir toparlanmanýn etksiyle artýya

geçildiði görülüyor. Son birkaç iþlem gününde sert geri çekilmelerin yaþandýðý

Japonya Nikkei endeksi, yendeki zayýflama sonrasýnda otomotiv ve kargo

þirketlerindeki yükseliþ ve tepki alýmlarýnýn etkisiyle, TSÝ 08:15 itibariyle, yaklaþýk

yüzde 1.7 primli seyrediyor. Çin ve Tayvan hükümetlerinden gelen büyüme odaklý

reformlarýn yapýlacaðýna yönelik mesajlar da Asya borsalarýný olumlu etkiliyor.

Çin Baþbakaný Li, Pekin hükümetinin çevresel bozulmalarý önlemek için daha yavaþ

büyümeye tolerasyon göstereceklerinin sinyalini verdiði dönemde, Avrupa ile

gerilen ticaret baðlarýný gevþetmek için gerçekleþtirdiði Almanya ziyaretinde; ilk

çeyrekte görülen beklenmedik yavaþlamanýn Çin'i "çok büyük zorluklarla" karþý

karþýya getirdiðini; istikrarlý büyüme kaydetmek için piyasa odaklý reformlar

(sanayileþme, þehirleþme, teknolojik geliþme ve tarým) uygulayacaðýný söyledi.

Dün 101.565�ten açýlýþ yapan USD/JPY en yüksek 101.815, en düþük 100.750

seviyelerini gördükten sonra günü 101.089�dan tamamladý. Dün gözlenen yatay

sýkýþýk seyrin ardýndan, 101.50 direncinin kýrýlmasýyla; parite 102.05 direncine

doðru ilerliyor. USD/JPY, bu seviyedeki direnci kýracak olursa, yükseliþ hýzlanabilir.

Aksi takdirde parite yatay sýkýþýk seyrine devam edebilr. Destekler: 101.50-101.20-

100.80; Dirençler: 102.05-102.35-102.60

28.05.2013 saat 08:15 itibariyle
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Haberi KAP

Yapý kredi /Açýkalýn: büyüme tahminimizi  hala

revize etmedik.

  Þeker yatýrým borsa Ýstanbul fýxapý yazýlým sertifikasýnýn

ilk sahibi- basýn açýklamasý

: Kiev�den Ýzmir�e direkt uçuþlar baþladý.

 Þirket, faaliyet

konusu olan maden iþletmeciliði yanýnda aðýrlýk olarak inþaat ve diðer alanlarda da

faaliyet gösterecektir.

 THY, Israil�deki Uluslararasý Turizm Zirvesi�nin

sponsorluðunu geri çekti.

Þirketin Port Akdeniz Antalya Limaný�nda bu yýlý 170 bin

gemi yolcusuyla kapatmayý, 3-4 yýl içinde de yolcu sayýsýný 500 bine ulaþtýrmayý

hedefliyor.

 Þirketin, baðlý ortaklýklarýndan Alsim Alarko Sanayi

Tesisleri ve Ticaret A.Þ.'nýn Fas'ta üstlenmiþ olduðu Tanger-Kenitra demiryolu

projesinin sözleþmesinin feshedildiði, 03.05.2013 tarihli açýklama ile bildirilmiþ olup

bunun üzerine þirket  haklarýný almak üzere dava yoluna gitmiþtir.

 Açýklanacak Özel Durum/Durumlar:17 Nisan

2013 tarihinde yapýlan ÖDA'da  Danýþtay 6. Dairesinde 2009/2706 esas no ile

görülen  ve Ankara 9 idare mahkemesinin verdiði yapý ruhsat iptal kararýnýn, Danýþtay

tarafýndan  karar düzeltme yolu açýk olmak üzere oy birliði ile Þirketin lehine

bozulmuþ olduðu belirtilmiþti. Davacý Ankara Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý

tarafýndan  karar düzeltme yoluna gidilmesine karar verilmiþ olup, bu davada davalý

Ankara  Çankaya Belediye Baþkanlýðý olup þirketimizi müdahil olarak katýlmaktadýr.

 2013 yýlýnda da maðaza yatýrýmlarýna hýzla devam eden teknosa,

Türkiye�nin en büyük ikinci teknosa maðazasý olma özelliðine sahip Ýstanbul Eyüp

výaland ve Bodrum�un Yalý kavak beldesinde bulunan Palmarina AVM'de açtýðý

maðazalarýyla birlikte, Türkiye�nin 77 ilinde toplam 294 maðazaya ulaþtý.

TMSF Baþkaný Þakir Ercan Gül, "Turkcell'in Çukurova Grubu ile

doðrudan baðlantýsý görünmüyor. Digitürk'ü deneyelim, ardýndan önümüze

bakacaðýz. Yönetsel olarak herhangi bir adým atmadýk, Çukurova'nýn adýmýný

görmedik. Çukurova Grubu'nun Turkcell ile net baðlantýsýný göremedik" dedi.

Aksa Elektrik  Irak�a yapýlacak yýlda 1 milyar kwh

elektrik ihracatý için EPDK�ya müracaat etti.

 Vestel, servis hizmetlerinde mükemmellik için iki yýlda 15

"Merkez Servis" açacak.

 Þirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2013

tarihli kararý ile, kýsmi bölünme iþlemimizle ilgili olarak þirket sermayesindeki

7.120.695,86 TL tutarýndaki sermaye azaltýmý ve eþ zamanlý olarak enflasyon deðerleme

farklarýndan karþýlanarak yapýlacak olan sermaye artýrýmý iþlemine baðlý olarak esas

sözleþmenin 7. Maddesinin tadili ile ilgili olarak sermaye piyasasý kuruluna baþvuruda

bulunulmuþtur.

 Þirket, Milford Yýldýz Gýda Sanayi Ticaret

A.Þ. ile Marmara Bölgesi ObaÇay & Doða Çay distribütörlük anlaþmasý yapmýþ olup

28.05.2013 tarihi itibarý ile satýþa baþlayacaktýr.

 Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Þ.'nýn

çaðrý yoluyla ortaklýk paylarýnýn toplanmasýna iliþkin esaslar tebliði (serý ýv, no:44) uyarýnca,

beheri 1 tl nominal deðerli 2.500.000 adet Etiler Ýnci Büfe Gýda San. Dýþ Tic. A.Þ. payý için

çaðrýda bulunmak amacýyla Sermaye Piyasasý Kurulu�na yaptýðý baþvuru neticesinde verilen

izin doðrultusunda 1,00 tl nominal deðerli 1 pay için faiz eklenmiþ çaðrý fiyatý 2,2479 tl

olarak belirlenmiþtir.

 05 NÝsan 2013 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda

alýnan karar gereði, þirket, ortaklarýna kâr paylarýný ödemeye 28 Mayýs 2013 (bugün)

tarihinden itibaren baþlayacaktýr. Buna göre, 1 TL nominal deðerli paya ödenecek nakit

kar payý net 0,0518061 TL�dir.

:  Özelleþtirme yüksek kurulu (OYK), Ýstanbul Anadolu

yakasý elektrik daðýtým A.Þ.'nin özelleþtirilmesini onayladý
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Haberi KAP

: Halkbank , borsada iþlem gören paylarýnýn banka

portföyünde alým satýmý için genel müdürlüðü yetkilendirdi.

  Halkbank, 750 milyon TL nominal deðerli ikinci

etap yeni bir banka bonosu ihracýna iliþkin SPK�ya baþvurdu.

  Halkbank, yurtdýþý piyasalara tahvil veya benzeri

türden borçlanma aracý ihracý için genel müdürlüðü yetkililendirdi.

 Yapý kredi ,  çiftçiye gecen yýl 650 milyon TL kredi

kullandýrdý.

Akbank, çiftçilere, 36 ila 60 ay vadeli kredi seçenekleri sunuyor.

Haber Türk Gazetesi internet sitesinde yayýnlanan habere

göre; Çukurova Grubu�nun yönetimine el konulan þirketlerinden Digiturk'ü almak için

ilgilenenlerin baþýnda daha önce ABD�li fon Providence ile masaya oturan Türk

Telekom�un olduðu belirtiliyor. Digiturk ile ilgilenen bir diðer þirket ise Fransýz medya

kurulusu Canal Plus.

Þirket, gerçekleþtirdiði  Yönetim Kurulu toplantýsýnda, oluþan

2.035.939 TL�lik (yasal kayýtlara göre 874.212,55 TL) zarardan dolayý daðýtýlacak dönem

karý olmadýðýndan kar payý daðýtýlmamasýna ve bu kararýn Olaðan Genel Kurul

toplantýsýnda görüþülmesine karar verildi.

Þirket, 24 Mayýs 2013 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul

toplantýsýnda onaylanan kar payý (%12,27 - A.O.F. : 3,08 TL) daðýtýmýna bugün itibariyle

baþlayacak. Daðýtýlacak kar payý, halka açýk pay sahibi hissedarlarýnýn hesabýna T+2 valörlü

olarak yansýyacaktýr.

 JPMORGAN CAZENOVE, Sabancý Holding için

tavsiyesini overweight olarak baþlattý.

: JPMORGAN CAZENOVE, Koç Holding için tavsiyesini

overweight'ten nötr�e indirdi.
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Haftalýk Veri Takvimi

02:01/Ýng/Hometrack Konut Fiyatlarý (aylýk)/Mayýs/Gerçekleþen: + % 0.4/Önceki:% 0.3

02:01/Ýng/Hometrack Konut Fiyatlarý (yýllýk)/Mayýs/Gerçekleþen: + % 0.4/Önceki: % 0.2

02:50/Japonya/Mali Politika Toplantý Kayýtlarý

09:45/Fransa/Tüketici Güveni Endeksi/Mayýs/Önceki: 84

16:00/ABD/S&P-Case-Shiller 20 Kentte Konut Fiyatlarý (yýllýk)/Mart/Beklenti: + %

10.05/Önceki: + % 9.32

17:00/ABD/Richmond Fed Ýmalat Sanayi Endeksi/Mayýs/Önceki: - 6

17:00/Tükeetici Güveni Endeksi/Mayýs/Beklenti: 70.0/Önceki: 68.1

17:30/ABD/Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi/Mayýs/Önceki: - 15.6

02:50/Japonya/Perakende Satýþlar (yýllýk)/Nisan/Beklenti: - % 0.5/Önceki: - % 0.3

03:00/Japonya/BOJ Valisi Kuroda Konuþmasý

10:55/Almanya/Ýþsiz Sayýsý/Mayýs/Beklenti: 5,000/Önceki: 4,000

10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Mayýs/Beklenti: % 6.9/Önceki: % 6.9

11:00/Ýtalya/Ekonomik Güven Endeksi/Mayýs/Önceki: 74.6

11:00/Ýtalya/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Mayýs/Önceki: 87.6

12:00/Euro Bölgesi/Avrupa Birliði OECD Mayýs Ekonomik Görünüm Raporu

13:00/Ýngiltere/CBI Rapor Edilmþ Satýþlar/Mayýs/Beklenti: 3/Önceki: - 1

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvuruþarý/24 Mayýs/Önceki: - % 9.8

15:00/Almanya/TÜFE (aylýk)/Mayýs/Beklenti: + % 0.2/Önceki: - % 0.5

15:00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % 1.2

11:00/Ýtalya/ÜFE (aylýk)/Nisan/Beklenti: + % 0.3/Önceki: % 0.0

11:00/Ýtalya/ÜFE (yýllýk)/Nisan/Beklenti: + % 0.9/Önceki: % 0.0

12:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Mayýs/Önceki: - 21.9

15:30/ABD/GSYÝH Çeyrek (yýllýklandýrýlmýþ)/1. Çeyrek/Beklenti: + % 2.5/Önceki: + %

2.5

15:30/ABD/Kiþisel Tüketim/1. Çeyrek/Beklenti: + % 3.2/Önceki: + % 3.2

15:30/ABD/GSYÝH Fiyat Endeksi/1. Çeyrek/Beklenti: + % 1.2/Önceki: + % 1.2

15:30/ABD/Çekirdek Kiþisel Tüketim Fiyat Endeksi (çeyrek)/1. Çeyrek/Beklenti: + %

1.2/Önceki: + % 1.2

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/24 Mayýs/ Beklenti: 341,000/Önceki: 340,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/18 Mayýs/Önceki: 2,912,000

16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/26 Mayýs/Önceki: - 29.4

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (aylýk)/Nisan/Beklenti: + % 1.6/Önceki: + % 1.5

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (yýllýk)/Nisan/Önceki: + % 5.8

02:30/Japonya/Ýþsizlik Oraný/Nisan/Beklenti: % 4.1/Önceki: % 4.1

02:30/Japonya/Tokyo TÜFE (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: - % 0.4/Önceki: - % 0.7

02:30/Japonya/Tokyo TÜFE-Taze Gýda Hariç (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: - % 0.2/Önceki: -

% 0.3

02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Nisan/Beklenti: + % 0.6/Önceki: + % 0.9

02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Nisan/Beklenti: - % 3.4/Önceki: - % 6.7

11:00/Ýtalya/Ýþsizlik Oraný/1. Çeyrek/Önceki: % 11.2

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/Mayýs/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % 1.2

15:30/ABD/Kiþisel Gelir/Nisan/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.2

15:30/ABD/Kiþisel Harcamalar/Nisan/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.2

116:45/ABD/Chicago Satýnalma Yöneticileri Endeksi/Mayýs/Beklenti: 50.0/Önceki: 49.0

16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi/Mayýs/Beklenti: 83.9/Önceki: 83.7

14:30/ Sanayi Güven Endeksi /Mayýs / Gerçekleþen:112.50/ Önceki:112.0

14:30/ Kapasite Kullanýmý /Mayýs / Gerçekleþen:74.8 % / Önceki: 73.6%

10:00 /TCMB Finansal Ýstikrar Raporu

10:00 /Tüketici Güven Endeksi  /Mayýs / Önceki: 75,6

10:00  / Dýþ Ticaret Dengesi  / Nisan / Önceki:  -7.39Mlr $

17:00 / Hazine Haziran Ayý Ýç Borçlanma Stratejisini Açýklayacak
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim  þirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik
Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya
çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.
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