
AKBNK, Banka, yurtiçince 6.75 mlr TL'ye kadar 5 yılı aşmayacak şekilde farkl ı vadelerde ve nitelikli yat ırımc ılara tahvil ve/veya bono ihrac ı için
Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

 

SAHOL, Merger Market'in haberine göre Şirket Çimento Grubu Başkanı Mehmet Göçmen Türkiye’nin yak ınındaki ülkelerde birkaç çimento
şirketi ile görüşüldüğünü ve bu ülkelerin İstanbul ’a havayolu ile 2 saatlik bir mesafeye sahip olmas ının hedeflendiğini belirtti. 

  
BAGFS, Şirket, Keytrade firmas ından Romanya'ya ve Chemag Agrar firmas ından Slovenya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutar ı 3.329.700

dolar olan 6.600 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi sipariş i alm ıştır. 
 

YKSGR, Şirket, 2013 y ılı ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 art ışla 558.348.115 TL toplam prim üretimi gerçekleştirmiştir
(2012 Ocak-Mayıs: 470.551.413 TL) 

  
KARKM, Şirket iştiraki Solentegre'nin Elaz ığ bölgesi için belirlediği 8 megawatt'l ık kurulu güç kapasitesine sahip GES kurarak iş letmek

amac ıyla EPDK başvurusu kabul edilmiştir. 

  
ITTFH, Şirket bağlı ortaklıklarından Afta Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. adına 9,8 MW, Afen Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. adına da 4 MW

gücünde olmak üzere toplam 13,8 MW l ık güneş enerjisi santrali kurmak amac ıyla EPDK'ya lisans başvurusunda bulunmuştur. 

  
AYES, Şirket %12 iştirak ettiği ADES Asya Demir Çelik A.Ş'yi 18.000 TL karşı lığında 3.şahısa devretmiştir. 

  
AKGUV, Şirket iştiraki Akdeniz Tek. Güv. ve Sav. Sis., Libya Genelkurmay Başkanlığı  ile Tripoli'de bulunan 2. Piyade Alay ı Kış las ında
kullan ılmak üzere IP CCTV Sistemi malzemelerinin temini, montaj ı ve kurulumunun yap ılmas ı  iş inin ilk etab ı dahilinde 220.000 dolarl ık
sözleşme imzalam ıştır. 

14 Haziran 2013 Cuma

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

ŞİRKET HABERLERİ 
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"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." 

GÜZEL HABERLER 
Gece Başbakanla görüşenlerin olumlu aç ıklamalar ı ve eylemin bu akşam sona erme

ihtimali piyasalar ı olumlu etkileyecektir. Yurtd ışı da bu sabah olumlu. 

BIST 100 endeksi, dünü % 0.51 düşüş le 76.488 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 76.488, en yüksek 77.817 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 392 puan
altına indi. 

Başbakanl ık Resmi Konutu'nda bu sabaha kar ş ı   03:30'a kadar süren toplant ının
sonuçlarını Halit Ergenç açıkladı. Buna göre; hükümet parkla ilgili yargı süreci sonucunu
bekleyecek. Yarg ı  Topçu Kış las ı yapım ı  için onay verirse bu kez plebisit yoluyla halka
sorulacak. Bugün; sabah Parkta eylemcilerin kendi aralarındaki toplantının ard ından

akşam anma toplant ısı yapılacak ve büyük ihtimalle süreci izlemek üzere eylemlere
sona erdirilip park boşaltılacak. Bu gelişme üzerine piyasaların bugün iyi olacağını ve

tepkinin güçleneceğini söyleyebiliriz.  İlk etki dolar/TL'nin 1.86'n ın alt ına gerilemesi
oldu. 

Gelişen ülkelerin merkez bankalar ı   parasal geniş lemenin yavaş layacağı beklentisiyle

sermaye ç ıkışını  engellemeye çal ışıyor. TCMB'nin ard ından Hindistan'da dolar sat ışı
yaparken, Endonezya politika faiz oran ını yükseltti. Önceki gün de Brezilya Tobin vergisini
gevşetme karar ı   alm ıştı.  Ancak FED toplant ıs ı   öncesinde piyasalar geniş lemenin
yavaş lamayacağını dün sat ın aldı. ABD borsalar ı % 1.2-%1.5 yükseldi. Bu sabah da Asya
borsalar ında yükseliş var. 

  - TCMB tarafından açıklanan haftal ık menkul k ıymet istatistiklerine göre, yurt dışında

yerleş ik kiş iler 3 - 6 Haziran haftas ında net 463,5 milyon dolarl ık hisse senedi, 25,1

milyon dolarl ık DİBS satışı gerçekleştirdi. 

  - Dünya Bankası Başkanı Jim Yound Kim, dünyada şu anda görülen para politikalar ının
yayılma riskinin olduğunu, piyasalar ın endi şesinin gevşek para politikas ı   bir anda

durursa ne olacağı  ve gelişmekte olan ülkelere giren sermaye fazlas ının nereye

gideceğidir. 

   - Japonya Merkez Bankas ı  toplantı  tutanaklar ına göre bankan ın tahvil piyasas ındaki

geniş leme program ına 2 yıl zaman s ınırlamas ı getirilmesini istedi.  

  - Moody's, Gezi Parkı'nda devam eden gösterilerin İstanbul ’a gelecek doğrudan yabanc ı
yatırımlar ı   azaltabileceği  v e  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin elindeki varl ıkların
çekiciliğini azaltabileceğine işaret edildi.  

  - Geçtiğimiz hafta Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek'in sunumunu yapt ığı yeni "Gelir Vergisi

Kanunu" tasar ıs ı görüşülmek üzere Meclis'e gönderildi. 
   - Reuters'in haberine göre Alman yetkililer, G -8 toplant ılarında merkez bankalar ı ve
parasal politikalar ın   ro lünün görü şüleceği n i ,  daha  gev şek para pol i t ikalar ının
getirilmesinin gündeme al ınabileceğini ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,488.60 -0.51 

USD 1.8665 -0.59 

EURO 2.4805 -0.90 

€  / $  1.3373 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1795 -0.22 

VOB-30 Kontrat ı 93.775 -0.42 

Gösterge Faiz  5.94 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 4.11 17.09 

ETILR 3.45 14.62 

OSTIM 5.50 11.56 

KARSN 1.53 9.29 

BLCYT 1.21 9.01 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 1.20 -17.81 

LATEK 0.59 -10.61 

MRTGG 0.75 -7.41 

DAGHL 1.06 -6.19 

SARKY 3.79 -5.25 

Dünya Borsalar ı 13.06.2013 % 

DJIA 15,176 1.21 

NASDAQ 3,445 1.32 

DAX 8,095 -0.59 

FTSE-100 6,305 0.08 

NIKKEI 225 12,445 -6.35 

S&P 500 1,636 1.48 

Bovespa  50,415 2.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB TÜFE May. (Bek.0,1% Önc. -0,1%) 

15:30 ABD Cari İş lemler Dengesi 1Ç (Bek. -112.4Mlr $ Önc. -
110.4Mlr $)  

16:15 ABD Sanayi Üretimi May.(Bek.0,2% Önc. -0,5%) 

16:15 ABD Kapasi te Kul lan ım Oran ı   May. (Bek.77,90%

Önc.77,80%)  
16:15 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Haz. (Bek.84.5
Önc.84.5)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

YKBNK AL 4.74-4.75 4.60 4.86 

GARAN AL 8.40-8.42 8.30 8.62 
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