
VAKBN, Banka, 168 ve 315 günv adeli 400 mn TL ve 150 mn TL tutar ında yapmayı planlad ığı banka bonosu ihrac ı için Genel Müdürlüğe yetki

vermiştir. 

  
YKBNK, Banka ana ortağı İ talyan UniCredit CEO'su Federico Ghizzoni gazetecilere yapt ığı açıklamada, gösterilerin banka faaliyetlerine
olumsuz etki yapmad ığını ifade etmiştir. 

 

THYAO, Şirket, grev uygulamas ından bu güne herhangi bir ek mali yük oluşmam ış olduğunu ve ş irketin faaliyetlerinden operasyonel gelir

üretmeye devam etmekte olduğunu açıklam ıştır. 
  
SKBNK, Uluslararas ı Finans Kurumu (IFC) Borsa'dan 1,7466 TL ’den 225 bin banka hissesi sat ın ald ı.  Bu iş lemin ard ından, IFC'nin

bankadaki pay ı %5,016 ’ya ulaştı. 
 

BANVT, Şirket, BAE'de bulunan bağlı ortaklığı BANVIT ME FZE'nin, Hollanda'da bulunan diğer bağlı ortaklığı NUTRINVESTMENTS PJS
firmas ına sat ış yoluyla devredilmesine ve devir için gerekli iş lemlerin baş lanmas ına karar vermiştir. Ayrıca Şirket, yurtiçi nitelikli yatırımc ılara,

200 mn TL tutar ında tahvil ihrac ı kararı alm ıştır. 
  
KARKM, Şirket, Tiway Turkey Ltd. ile 1 adet petrol kuyusunda sondaj ak ışkanı  tedariği ve mühendislik hizmetleri verilmesi konusunda
300.000 dolar tutar ında sözleşme imzalam ıştır. 
 

GOODY, Şirket, fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere,  İzmit Fabrikas ı'nda 18-27 Haziran aras ında üretime ara verilmesine karar vermiştir.

  
AYES, Şirket, İzmir-Aliağa'da bulunan 20.000 m2 büyüklüğündeki arsayı, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB'den 2.409.351 TL bedel

karşı lığında alm ıştır. 
  
MANGO, Şirket Bicbank-Londra ile yap ılan görüşmeler sonucu nakdi/gayrinakdi 20 mn Euro tutar ında kredi başvurusunda bulunmaya karar

vermiştir. Ayrıca Şirket 2013 y ılı 1. çeyreğinde, bir önceki y ılın aynı çeyreğinde elde edilen 2.99 mn TL net kârdan 2.59 mn TL net zarara
geçmiştir. 

  
MCTAS, Şirket, ABD merkezli Society For Human Resource Management (SHRM) ile İnsan Kaynaklar ı Danışmanl ık, Geliş im ve Eğitim

Programlar ı'nın Türkiye'de yürütülmesi hususunda yetkili danışmanl ık ş irketi olmak ve eğitim merkezi kurmak amac ıyla görüşmelere

baş lam ıştır. 
  
PENGD, Şirket mülkiyetindeki 255.000 m2 arazinin geliştirilmesine ilişkin yapılan çal ışma raporuna istinaden, yurtiçi ve yurtdışında yerleş ik

gayrimenkul yatırım ve geliştirme firmalar ı ile görüşmelere baş lanacağı ifade edilmiştir. 

 
DARDL, Şirket, RCT Varl ık Yönetimi A.Ş  ile anlaşmaya varm ış olup, bu kuruma 34.068.658 dolar olan borcun 7.5 mn dolara indirilerek

ödenmesi ve ödeme şeklinin diğer alacakl ı bankalar ile yap ılacak gayrimenkul devri anlaşmas ı ile belirlencek usule dahil edilmesine karar
verilmiştir. 
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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." 

BU HAFTA MERKEZ BANKALARININ... 

Borsa Cuma günü % 5 yükseldi. Taksim ’deki eylemlerinin sona ermesi olumlu ancak

Merkez Bankalarının hamleleri bu haftan ın belirleyicisi olacakt ır. 
Başbakanl ık'ta Cuma sabaha karşı  03:30'a kadar süren toplant ının sonuçlar ını Halit

Ergenç açıklam ıştı. Buna göre; hükümet parkla ilgili yarg ı süreci sonucunu bekleyecek.
Yargı, Topçu Kış las ı yapım ı  için onay verirse bu kez plebisit yoluyla halka sorulacak.
Bunun üzerine Cuma akşam ı eylemin sona ereceği beklentisi oluştu. Borsa da Cuma

gününü % 4.6 art ış la ve haftayı % 2.1 artış la 80.011 seviyesinden kapatt ı. Hafta içinde ise
74.306 görülen en düşük seviye oldu. Sal ı günü 1.90'ı gören kur ise Cuma günü 1.85'e
geriledi.  
Ancak Cumartesi sabah ı eyleme devam karar ı çıkınca beklentilerin tersi bir durum oluştu.

Fakat bu kez polis müdahale ile eylemi 19. gününde sonland ırmayı   başardı.  Bazı
sendikalar ın grev karar ı almas ı gibi artçı etkiler sürse de bu haftaya Gezi Parkı eylemleri

bitmiş olarak baş lıyoruz. Son düşüşteki etkisini dikkate al ırsak bu piyasalar için olumlu
bir etki yapabilir. Zira bir günde % 10 düşen borsan ın grafikteki gapi kapatmas ı  için 85
bine kadar çıkmas ı muhtemeldir.  
Gelişen ülkelerin merkez bankalar ı   parasal geniş lemenin yavaş layacağı beklentisiyle

sermaye çıkışını engellemeye çal ışıyor. TCMB 1.90'a ulaşan kura doğrudan sat ış yoluyla

müdahale ederken, Hindistan da dolar sat ışı yaptı. Brezilya "Tobin vergisini" gevşetme

kararı alırken, Endonezya politika faiz oran ını yükseltti. Beklenen son yaklaşıyor mu? Bu

hafta belli olacak. Çarşamba akşam ı ABD'de FED'in toplant ıs ından ç ıkacak karar ve

geniş lemenin ak ıbeti hakk ında Bernanke'nin aç ıklamalar ı piyasalar ı dalgaland ıracaktır.
Hemen öncesinde ise sal ı günü TCMB faiz kararı (faizde değiş iklik beklenmiyor ancak

ROK, ZK ayarlamaları gelebilir) gelecek. 

Bu sabah Asya borsalar ı hafif artış yaşarken dolar/TL 1.87'den işlem görüyor. Piyasalar
güne yatay baş lang ıç yapabilir. Bu haftanın veri gündeminde; pazartesi Türkiye'de işsizlik

oranı ve Mayıs ayı bütçe sonuçları, sal ı AB ve Almanya Zew Endeksi, ABD Tüfe, Perşembe

Avrupa'da PMI verileri, ABD'de bekleyen konut sat ış ları öne çıkmakta. 

    - TBMM Başkanlığı'na sunulan Onuncu Kalk ınma Plan ı'na göre 2014 -2018 y ıllar ı
aras ında ekonominin y ıllık ortalama %5,5 oran ında artmas ı   öngörülmüştür.  İşsizlik

oranının %7,2'ye indirilmesi beklenirken, ihracat ın 277 mlr dolara, ithalat ın 404 mlr dolara

yükselmesi bekleniyor.  
  - Kuzey İrlanda'da yapılacak olan G-8 zirvesi için hazırlanan taslakta, ABD, Euro Bölgesi
ve Japonya'daki politika yap ıcıların hamlelerinin küresel ekonomideki riskleri azaltt ığına

dikkat çekilirken, Japonya'nın reflasyonist politikalar ının k ısa vadede büyümeye destek
vereceğini ifade etmiştir. 

  - Başbakan Yardımc ıs ı Ali Babacan, Türkiye'de yatırım ortam ının ve sermaye piyasas ının
artık çok d ışa açık olduğunu, Türkiye'nin kendi tasarrufunun büyümeye yetecek boyutta
olmad ığını, Fed, AMB ve BOJ'un alacağı kararlar ın ülke ekonomisi için oldukça önemli
olduğunu ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, bu hafta açıklanacak olan bütçe rakamlar ının çok iyi
geleceğini ve bu iyileşmedeki nedenin enerji sektöründeki nakit ak ım ının iyileşmesinden

kaynakland ığını ifade etmiştir. 

  - IMF, FED'in yüksek tutarda aylık tahvil alım ına en az yıl sonuna kadar devam edeceğini
beklediklerini ve teşviklerin sonland ırılmas ı   sürecinde, piyasalar ı   bozmamak ad ına

dikkatli olmas ı yönünde uyardı. Ayrıca IMF, ABD'nin büyüme tahminini 2013 için %1,9'da
bırakırken, 2014 için %3'ten %2,7'ye çekti.  
    - AMB Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, Banka'n ın önümüzdeki y ılın i lk

çeyreğinden itibaren bankalara yönelik Varl ık Kalite Gözetimi ve Bilanço Belirleme gibi
kontroller uygulayacağını, bu ad ım ın "genel stres testi" tarafından takip edileceğini ve
testin ise y ılın ikinci çeyreğinde AMB ve Avrupa Bankac ılık Kurumu tarafından işbirliğiyle

gerçekleştirileceğini ifade etti. 

   - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Alman hükümetinin finansal i ş lem vergilerine

yönelik yatırımc ılardan gelecek ş ikayetleri dinlemeye haz ır olduğunu belirterek bu tür bir
önlemin Avrupa genelinde tavsiye edilmesi gündeme geldiğinde bu ş ikayetleri dikkate

alacağını dile getirdi. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 80,011.09 4.61 

USD 1.8545 -0.64 

EURO 2.4735 -0.28 

€  / $  1.3346 -0.20 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1615 -0.83 

VOB-30 Kontrat ı 98.100 4.61 

Gösterge Faiz  6.99 1.63 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BLCYT 1.40 15.70 

MMCAS 3.57 12.26 

MCTAS 2.90 11.97 

PENGD 2.62 11.49 

DENGE 4.55 11.25 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.99 -17.50 

LATEK 0.50 -15.25 

SELGD 0.43 -10.42 

DARDL 0.68 -8.11 

EPLAS 1.50 -6.25 

Dünya Borsalar ı 16.06.2013 % 

DJIA 15,070 -0.70 

NASDAQ 3,424 -0.63 

DAX 8,128 0.40 

FTSE-100 6,308 0.06 

NIKKEI 225 12,687 1.94 

S&P 500 1,627 -0.59 

Bovespa  49,330 -2.15 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.10,2% Önc.10,5%)  
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Maliye) May. (Önc.595 Mn TL)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Nis. (Bek.13,8 Mlr € Önc.22.9 Mlr
€ ) 

15:30 ABD Fed İmalat Sanayi Endeksi May. (Önc.0,6%)  
17-18 Haziran G-8 Toplant ısı 

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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oranı ve Mayıs ayı bütçe sonuçları, sal ı AB ve Almanya Zew Endeksi, ABD Tüfe, Perşembe

Avrupa'da PMI verileri, ABD'de bekleyen konut sat ış ları öne çıkmakta. 

    - TBMM Başkanlığı'na sunulan Onuncu Kalk ınma Plan ı'na göre 2014 -2018 y ıllar ı
aras ında ekonominin y ıllık ortalama %5,5 oran ında artmas ı   öngörülmüştür.  İşsizlik

oranının %7,2'ye indirilmesi beklenirken, ihracat ın 277 mlr dolara, ithalat ın 404 mlr dolara

yükselmesi bekleniyor.  
  - Kuzey İrlanda'da yapılacak olan G-8 zirvesi için hazırlanan taslakta, ABD, Euro Bölgesi
ve Japonya'daki politika yap ıcıların hamlelerinin küresel ekonomideki riskleri azaltt ığına

dikkat çekilirken, Japonya'nın reflasyonist politikalar ının k ısa vadede büyümeye destek
vereceğini ifade etmiştir. 

  - Başbakan Yardımc ıs ı Ali Babacan, Türkiye'de yatırım ortam ının ve sermaye piyasas ının
artık çok d ışa açık olduğunu, Türkiye'nin kendi tasarrufunun büyümeye yetecek boyutta
olmad ığını, Fed, AMB ve BOJ'un alacağı kararlar ın ülke ekonomisi için oldukça önemli
olduğunu ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, bu hafta açıklanacak olan bütçe rakamlar ının çok iyi
geleceğini ve bu iyileşmedeki nedenin enerji sektöründeki nakit ak ım ının iyileşmesinden

kaynakland ığını ifade etmiştir. 

  - IMF, FED'in yüksek tutarda aylık tahvil alım ına en az yıl sonuna kadar devam edeceğini
beklediklerini ve teşviklerin sonland ırılmas ı   sürecinde, piyasalar ı   bozmamak ad ına

dikkatli olmas ı yönünde uyardı. Ayrıca IMF, ABD'nin büyüme tahminini 2013 için %1,9'da
bırakırken, 2014 için %3'ten %2,7'ye çekti.  
    - AMB Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, Banka'n ın önümüzdeki y ılın i lk

çeyreğinden itibaren bankalara yönelik Varl ık Kalite Gözetimi ve Bilanço Belirleme gibi
kontroller uygulayacağını, bu ad ım ın "genel stres testi" tarafından takip edileceğini ve
testin ise y ılın ikinci çeyreğinde AMB ve Avrupa Bankac ılık Kurumu tarafından işbirliğiyle

gerçekleştirileceğini ifade etti. 

   - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Alman hükümetinin finansal i ş lem vergilerine

yönelik yatırımc ılardan gelecek ş ikayetleri dinlemeye haz ır olduğunu belirterek bu tür bir
önlemin Avrupa genelinde tavsiye edilmesi gündeme geldiğinde bu ş ikayetleri dikkate

alacağını dile getirdi. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 80,011.09 4.61 

USD 1.8545 -0.64 

EURO 2.4735 -0.28 

€  / $  1.3346 -0.20 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1615 -0.83 

VOB-30 Kontrat ı 98.100 4.61 

Gösterge Faiz  6.99 1.63 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BLCYT 1.40 15.70 

MMCAS 3.57 12.26 

MCTAS 2.90 11.97 

PENGD 2.62 11.49 

DENGE 4.55 11.25 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.99 -17.50 

LATEK 0.50 -15.25 

SELGD 0.43 -10.42 

DARDL 0.68 -8.11 

EPLAS 1.50 -6.25 

Dünya Borsalar ı 16.06.2013 % 

DJIA 15,070 -0.70 

NASDAQ 3,424 -0.63 

DAX 8,128 0.40 

FTSE-100 6,308 0.06 

NIKKEI 225 12,687 1.94 

S&P 500 1,627 -0.59 

Bovespa  49,330 -2.15 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Mar. (Bek.10,2% Önc.10,5%)  
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Maliye) May. (Önc.595 Mn TL)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Nis. (Bek.13,8 Mlr € Önc.22.9 Mlr
€ ) 

15:30 ABD Fed İmalat Sanayi Endeksi May. (Önc.0,6%)  
17-18 Haziran G-8 Toplant ısı 

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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