
BORSA KORİDORLARI 

FORD'ta beklentiler 
yüksek 

Ford Otosan önümüzdeki üç 
yıllık dönemde 1 milyar 

dolar yatırım ile Transit 
modelini yenileyip, daha 
küçük bir ticari aracın 
lansmanı üzerinde çalışacak. 
Bu yatırımla Ford Otosan'ın 
mevcut durumda 330 bin adet 
olan kapasitesinin 415 bin 
adede çıkması planlanıyor. 
Yüksek yatırım programına 
rağmen şirket yönetimi, 
temettü politikasında değişiklik düşünmüyor. 
Ford Otosan, piyasada yüksek temettü verimine 
sahip şirketler arasında gösteriliyor. Bu nedenle 
yıl sonu bilançoları yaklaştıkça bu anlamda 
beklentisi artıyor. 

Her ne kadar İngiltere ve Almanya şirketin 
ana ihracat pazarları olsa da ihracat pazarlarına 
son dönemde katılan Kuzey Amerika, Rusya ve 
Brezilya'nın 2012'de tam yıl etkilerinin 
görülmesinin ihracat adetlerini destekleyeceği 
düşünülüyor. Ayrıca Ford Motor Company 
Türkiye'de binek oto üretimine sıcak bakmaya 
başladı. Bilindiği üzere Ford Motor Company ve 
Koç Grubu'nun iştiraki olan Ford Otosan, 
Türkiye'de sadece hafif ticari araç üretimi 
yapıyor. Şu aşamada henüz yatırımla ilgili 
somut bir karar alınmamasına rağmen haberin 
şirket hisseleri üzerine olumlu yansıyabileceği 
konuşuluyor. 

ŞEKERBANK'ta hisse devri 

BTA'nın, Şekerbank'taki paylarını devrediyor. 
Buna göre Kazak menşeili şirket BTA, 

Şekerbank'taki yüzde 34 payını Kazak Samruk-
Kazyna Varlık Fonu'na 166 milyon dolar 
bedelle devretme kararı aldı. Hisse 
transfer bedeline göre 
Şekerbank'ın yaklaşık 488 milyon 
dolara değerlendiği ifade 
ediliyor. Bu değer bankanın 
piyasa değerinin yaklaşık 
yüzde 9 üzerinde. Hisse 
devrinin yakın zamanda 
gerçekleştirileceği 
bekleniyor. Ancak bu olay 
halka açık hisseler için çağrı 
süreci gerektirmeyecek. Çünkü 
Samruk-Kazyna, BTA Bank'ın 
ana hissedarı. Diğer yandan bu 

hisse transferini takiben 
Şekerbank hisselerinin 
satılabileceği konusu da 
bankanın hisselerinde beklenti 
yaratıyor. 

Güneş, THY'yi 
sigortaladı 

Şirketlerin aldığı ihaleler-
anlaşmalar, yatırımcılar 

tarafından yakından izlenen 
konulardan biri. Geçen hafta 
Güneş Sigorta, THYnin uçak 
filosu, yolcuları ve 16 bin 
çalışanını, 4 yıl süreyle 

güvence altına aldı. Anlaşma çerçevesinde 
yaklaşık 12,5 milyar dolarlık bir teminatın söz 
konusu olduğunu, bunun da büyümeye paralel 
değişmekle birlikte, yıllık prim üretiminin 46 
milyon dolar civarında olacağı kaydedildi. 

HALKBANK faktoring şirketi 
kuruyor 

Borsa şirketlerinin yeni yatırımları özellikle 
takip ediliyor. Şirketlerin yeni kuracağı 

şirketler de bu kapsamda oldukça ilgi görüyor. 
Bu konuda yeni bir atak yapan geçen hafta 
Halkbank oldu. Banka, kendi sermayedarlığında 
20 milyon TL ödenmiş sermayeli ve Halk 
Faktoring adıyla faktoring şirketi kurmak için 
BDDK'ya başvuracak. Halkbank, kurulacak 
şirkete 10 milyon TL sermaye tutarı yüzde 95 
pay oranıyla iştirak edecek. Diğer ortaklar 250 
bin TL sermaye ve yüzde 1.25'er payla Halk 
Yatırım, Halk Leasing, Halk Sigorta ve Halk 
Hayat Emeklilik olacak. Halkbank bunun 
yanında sektör geneline göre uygun 
değerlemeleri ile de yatırımcıların takibinde 
olan bir şirket. 

İŞ GİRİŞİM pay satıyor 

I* ş Girişim Sermayesi, İş 
Menkul'ünyüzde 30 iştiraki, ODE 
Yalıtım'daki yüzde 17.24 payını 

satacağını açıkladı. Şirket 2007'de 
ODE'ye 5 milyon dolar yatırım 
yapmıştı. ODE'nin 2010 satış 
gelirleri 70 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşti. İş Girişim 

Sermayesi'nin çıktığı yatırımların 
getirilerine göre temettü 

dağıttığından, satışta yüksek iç 
verimlilik pay sahipleri için olumlu 

olacağı ifade ediliyor. 
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