
YKBNK[YKBYO], Banka, Yap ı Kredi B Tipi Yat ırım Ort. hisseleri sat ışına ilişkin olarak, Göker Mineral ile yapılan sat ış  sözleşmesinin

feshedilmesine, Yap ı Kredi B Tipi Yat. Ort.'un tasfiye iş lemine baş lanmas ına ve çağrıda bulunulmas ı için çal ışmalara baş lanmas ına karar
verilmiştir. 

 
EKGYO, Şirket'in ikincil halka arz ının, ulusal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Yurtd ışı  Konsorsiyum Lideri ve Yurtiçi
Konsorsiyum Lideri ile yap ılan değerlendirmeler sonucunda, konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yap ılmak üzere geri çekilmesine
karar verilmiştir. Ayrıca Şirket, İstanbul Başakşehir Ayazma 3. Etap Arsa Sat ış Karşı lığı Gelir Paylaşım iş i kapsam ında 1303 adet konut ve 4

adet ticari üniteden oluşan toplam 1307 adet bağıms ız bölüm ile proje kapsamında yer alan cami ve ilköğretim okuluna ait yap ı ruhsatlar ını
alm ıştır. 
  
AKFEN, Şirket ile  Aquila Capital Wasserkraft Invest GmbH ve Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. arsında yap ılan sözleşme

gereği Karasular Enerji Üretim A.Ş'de Şirket'in kalan %60 pay ı 36.856.382 Euro'ya sat ılm ıştır. 
 

DENIZ, BDDK, Citibank' ın Citi Türkiye bireysel bankacılık kısm ının Banka'ya satılmas ına onay vermiştir. 

  
ENKAI, Şirket iştiraki Rusya'da bulunan JSC Moskva Krasnye Holmy ş irketinin %24,13 oran ındaki kalan hissesi, Şirket'in Rusya'daki bağlı
ortaklık Limited Liability Enmar tarafından 3.36 milyar Ruble bedelle sat ın alınm ıştır. 
  
DEVA, Şirket, Tekirdağ-Çerkezköy'de bulunan toplam 65.563 m2 arsayı, toplam 6.979.138 dolar bedelle sat ın alm ıştır. 
  
ITTFH[ADESE], Şirket'in lisanss ız elektrik üretim yönetmeliği kapsam ında yap ılan bağlantı başvurularından, Adese AVM A.Ş adına 3 adet 500

kW ve Selet Entegre Et A.Ş adına  1 adet 500 kW güneş  enerjisi santrali başvurusu, yap ılan teknik değerlendirme sonucunda olumlu

sonuçlanmıştır. 
  
GLYHO, Şirket, maden yat ırım ı kapsam ında, Ege Bölgesi'ndeki  ruhsatl ı  sahada, feldspat madenini rödövans karşı lığı  iş leten Standart

Teknoloji isimli ş irketin, Şirket bağlı ortaklığı Straton Maden Yatırımlar ı ve İş letmeciliği A.Ş.'ye doğrudan devri konusunda mutabakata var ılm ış
ve devir gerçekleşmştir. Devir bedeli, Straton'un devri takip eden 12 ayl ık dönem FAVÖK'ünün 3 kat ının %75'i olarak tespit edilmiş olup,

maddi duran varl ıkların devri nedeniyle yap ılcak avans ödemeleri tutardan mahsup edilecektir.  
  
IZOCM, Şirket İstanbul-Ümraniye Dudullu OSB'de bulunan Tekiz Panel Üretimi Tesisini, Kocaeli -Dilovas ı Gebkim OSB'de tamamlanm ış olan
tesisine taşıyacaktır. 
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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." 

GERİLİM SÜRÜYOR 

Başbakan'dan gelen ılıml ı mesajlarla cuma günü toparlayan borsada Başbakan' ın son
konuşmalar ı olumlu etki yaratmayabilir. 

Geçen hafta Gezi Park ı   gösterilerinin negatif etkisi hafta boyunca hissedildi. Hafta
boyunca BIST 100 Endeksi % 9 gerileyerek 78.332 seviyesinden kapandı. Borsa geçen
pazartesi günü tarihin en büyük 10. düşüşü ile birlikte % 10.5 düştü. Perşembe günü
Başbakan' ın Tunus'ta, Bülent Arınç ile görüşen Taksim Platformu heyetinin taleplerinin

kabul edilmeyeceğini belirtmesi nedeniyle % 5 daha düşen borsa Cuma günü gelen
ılıml ı mesajlarla % 3.2 yükseldi.  
Başbakan haftasonu yapt ı ğ ı   açıklamalarda taleplerin kar şı lanmayacağını   belirtti.

Başbakan ın  ılıml ı   mesaj vermekten vazgeçtiği  gibi bu Cumartesi -pazar Ankara ve

İstanbul'da büyük miting ile gösterilere karşı lık verme çabasına girmesi gerilimin hafta

boyu süreceği olarak alg ılanabilir. EKGYO'nun halka arz ına talebin yeterli gelmemesi,

Moodys'in gösterilerin cari aç ıkta s ıkıntıya yol açabileceği söylemi piyasalardaki riski
gösteren yeni geli şmeler. Ayr ıca Başbakan' ın özel bankalara karşı devlet bankalar ını
tercih edin söylemi banka hisseleri için negatif olabilir.  
Bu hafta Gezi Park ı   gösterileri ile ilgili geli şmeler izlenmeye devam edilecek olup; 
yurtiçinde bugün sanayi üretimi, yarın büyüme ve cari açık takip edilecek. Yurtd ışında ise

yarın BOJ faiz karar ı, Perşembe günü yayınlanacak olan AMB Ekonomi Raporu, Cuma

günü ise ABD'den sanayi üretimi ve kapasite kullanım oran ı takip edilecektir.  

    - Moody's'in yapt ığı  açıklamalara göre, Türkiye'de yaşanan protestolar ın ödemeler
dengesi risklerini belirginleştirdiği, devam etmesinin yabanc ı   yatırımc ıları   olumsuz

etkileyebileceği, olaylar ın  şimdik i  hal in in  ise mevcut  kredi  notunun  içer is inde
bulunduğunu ifade etmiştir. 

  - Fitch, yaptığı açıklamalarda, gerilimin t ırmanmas ının ekonomi için olumsuz sonuçlar
verebileceğini, k ısa vadeli sermaye giriş ini istikrars ızlaştıracağını,  ekonomide kayda

değer olumsuz etkiler olmas ı halinde kredi notu üzerinde baskılar olabileceğini, yaşanan

huzursuzluğun kredi notu içerisinde yer alan politik istikrar tolerans ına paralel seviyede

olduğunu ifade etmiştir. 

  - Hazine Müsteşarlığı, Türkiye'de iş ortam ı ve rekabetin geliştirilmesi, yurt içi tasarrufların
artırılmas ı   ve mali sektörün derinle ştirilmesi alanlar ında gerçekleştirilen reformlar ın
desteklenmesi için Dünya Bankası ile 624,1 milyon euroluk kredi anlaşmas ı imzalad ı. 
  - Japonya ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi, %3.5'ten %4.1'e revize edildi.  
  - Bundesbank, Almanya Ekonomisi 2013 ve 2014 y ıllar ı büyüme tahminlerini düşürdü.
Bundesbank 2013 büyüme beklentisini %0,4'ten %0,3'e, 2014 tahminini ise %1,9'dan %
1,5'e düşürdü. Bundesbank yapt ığı açıklamada, "Bir çok  şey Euro Bölgesinde krizin
istikrar kazanmas ına bağlı" denildi.  

  - Avrupa Merkez Bankası ve IMF, İspanya bankac ılık sektörü için kredi hatt ını 2014 yılına
kadar uzatabileceğini ifade etti. 

  - TEİAŞ'ın açıkladığı verilere göre 2013 yılı Mayıs ayında, elektrik tüketimi yıllık bazda %

2,8, aylık bazda %2,1 yükselişle 19,5 TWh oarak gerçekleşirken, Elektrik üretimi ise yıllık
bazda %18,4'lük düşüş le 5,2 TWh seviyesine gerilemiştir. 

  - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan ı Mehdi Eker, 2013 dönemi hububat müdahale al ım
fiyatının, Anadolu k ırm ızı   sert ekmeklik buğday  iç in   ton ba şına 720 l i ra  o larak

belirlendiğini bildirdi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 78,332.59 3.21 

USD 1.8775 -1.11 

EURO 2.4810 -0.82 

€  / $  1.3215 -0.22 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1923 0.56 

VOB-30 Kontrat ı 95.825 4.27 

Gösterge Faiz  1.81 -1.60 

Yükselenler  Kapan ış  % 

NUGYO 7.38 17.14 

KPHOL 0.72 14.29 

BALAT 2.40 14.29 

ISBIR 158.00 13.67 

TRNSK 0.43 13.16 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,890.00 -10.00 

OSTIM 5.22 -7.12 

KOMHL 9.35 -6.69 

BTCIM 6.90 -3.90 

CBSBO 0.25 -3.85 

Dünya Borsalar ı 09.06.2013 % 

DJIA 15,248 1.38 

NASDAQ 3,469 1.32 

DAX 8,255 1.92 

FTSE-100 6,412 1.20 

NIKKEI 225 12,878 -0.21 

S&P 500 1,643 1.28 

Bovespa  51,619 -2.40 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Nis. (Önc. -0,9%) 

09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Nis. (Önc. -1,0%) 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Nis. (Bek.3,8% Önc.0,2%)  
12:00 İtalya GSY İH 1Ç (Bek. -0,5% Önc. -0,5%) 

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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ENKAI, Şirket iştiraki Rusya'da bulunan JSC Moskva Krasnye Holmy ş irketinin %24,13 oran ındaki kalan hissesi, Şirket'in Rusya'daki bağlı
ortaklık Limited Liability Enmar tarafından 3.36 milyar Ruble bedelle sat ın alınm ıştır. 
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  - Fitch, yaptığı açıklamalarda, gerilimin t ırmanmas ının ekonomi için olumsuz sonuçlar
verebileceğini, k ısa vadeli sermaye giriş ini istikrars ızlaştıracağını,  ekonomide kayda
değer olumsuz etkiler olmas ı halinde kredi notu üzerinde baskılar olabileceğini, yaşanan
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bazda %18,4'lük düşüş le 5,2 TWh seviyesine gerilemiştir. 

  - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan ı Mehdi Eker, 2013 dönemi hububat müdahale al ım
fiyatının, Anadolu k ırm ızı   sert ekmeklik buğday  iç in   ton ba şına 720 l i ra  o larak

belirlendiğini bildirdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 78,332.59 3.21 

USD 1.8775 -1.11 

EURO 2.4810 -0.82 

€  / $  1.3215 -0.22 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1923 0.56 

VOB-30 Kontrat ı 95.825 4.27 

Gösterge Faiz  1.81 -1.60 

Yükselenler  Kapan ış  % 

NUGYO 7.38 17.14 

KPHOL 0.72 14.29 

BALAT 2.40 14.29 

ISBIR 158.00 13.67 

TRNSK 0.43 13.16 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,890.00 -10.00 

OSTIM 5.22 -7.12 

KOMHL 9.35 -6.69 

BTCIM 6.90 -3.90 

CBSBO 0.25 -3.85 

Dünya Borsalar ı 09.06.2013 % 

DJIA 15,248 1.38 

NASDAQ 3,469 1.32 

DAX 8,255 1.92 

FTSE-100 6,412 1.20 

NIKKEI 225 12,878 -0.21 

S&P 500 1,643 1.28 

Bovespa  51,619 -2.40 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Nis. (Önc. -0,9%) 

09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Nis. (Önc. -1,0%) 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Nis. (Bek.3,8% Önc.0,2%)  
12:00 İtalya GSY İH 1Ç (Bek. -0,5% Önc. -0,5%) 

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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