
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Halkal ı 1. Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i (ELITE City) projesinde, yüklenici ile yapılan

Sözleşme ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak, 56 mn TL'den  71.040.350 TL'ye çıkm ıştır. 
  
THYAO, Şirket'in 2013 y ılı Mayıs ayında Ücretli Yolcu Kilometre Faktörü bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,3 art ış la 34.6 milyon oldu.

Doluluk oran ı yüzde 3,5 puan artarken, yolcu sayıs ı bir önceki yıla göre %26 artarak 4,1 milyona ulaştı.  
  
IHLAS, Şirket, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yat ırımc ılara, bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, TL cinsinden tahvil ihracı için
çalışmalarda bulunma üzere Tera Menkul ile sözleşme imzalam ıştır. 
  
JANTS, Lisanss ız elektrik üretim yönetmeliği kapsam ında 1 MW gücünde güneş  enerjisinden elektrik üretimi için GES başvurusunda

bulunmuştur. 

  
LATEK, Şirket son dönemde yaptığı hisse sat ış larını, nakit akışını güçlendirmek maksadıyla Şirket'e konulmak üzere gerçekleştirilmiştir. 

 

ETILR, Şirket ile Form Narenciye Ltd.Şti. arasında devralma yolu ile birleşme hususunda görüşmelere baş lanm ıştır. 
  
BALAT, Şirket, üretimde önem arz eden teknik resim, ölçü ve model bilgilerini orjinal mallara eşdeğer olarak gerçekleştirebilmek ad ına WVA

Numbering System" üyesi olmuştur. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

BEKLENEN FED TOPLANTISI BU AKŞAM 

İki gündür düşen borsada bugün hafif artı açılış ve sonras ında yurtdışına paralel bekleme

modunda bir seyir bekliyoruz.  

BIST 100 endeksi, dünü % 1.53 düşüş le, 77.739 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.693, en yüksek 79.785 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.206 puan

altına indi.  

TCMB politika faizini yüzde 4.5’te bırakma karar ı alırken faiz koridorunun alt band ı yüzde
3.5, üst band ı  ise yüzde 6.5 ’te sabit tuttu. Merkez, sermaye ak ımlar ındaki oynakl ığın
sürmesi halinde TL likiditesi kompozisyonunda yap ılacak ayarlamalar ile s ıkılaştırma

yapabileceğini ortaya koydu. Dolar kurunun 1.90'a çıkmas ı halinde ‘kısa süreli ek parasal
s ıkılaşma ’ ve ‘gün içi döviz satım ihaleleri ’ uygulayacağı söylenebilir.   
Kritik Fed toplant ıs ı   bu akşam bitecek. Kararlar 21:00 ’de, Bernanke ’nin aç ıklamalar ı
21:30 ’da gelecek. Gelecek açıklamalar piyasalar ın yönünü belirleyecektir. Fed öncesinde
İngiltere MB tutanaklar ı ve Suriye gündemiyle bir araya gelecek olan Obama – Merkel

buluşmas ı izlenecek. 

  - Hazine, düzenlediği 14 ay kuponsuz devlet tahvili ihalesinde net 1 milyar 305,6 milyon

lira borçlandı. 
    - TCMB, gerçekleştirdiği PPK toplant ıs ında, para politikas ında değiş ikliğe gitmedi.

Böylece TCMB politika faizini %4.5 seviyesinde tutarken, borçlanma faiz oran ını %3.5,

borç verme faiz oranını %6.5'te tutarak faiz koridorunu değiştirmedi.  

    - ABD Ba şkanı   Barack Obama, ticaret anla şmas ı   konusundaki  i lk tur resmî
görüşmelerin Temmuz ay ında Washington'da yap ılacağını duyurdu. İngiltere Başbakan ı
David Cameron,  anlaşman ın Avrupa Birliği için 155 mlr dolar, Amerika Birleş ik Devletleri

için 125 mlr dolar, dünyanın geri kalan ı için de 130 mlr dolar hacminde olacağını söyledi.  
  - Kuzey İrlanda'da yap ılan G-8 toplant ıs ı sonuçlandı. Sonuç bildirgesine göre liderler
Çok uluslu şirketlerin vergi otoritelerine kâr ve vergilerini nerede ödediklerini bildirmeleri
için ortak bir  şablon yaratacaklar ını  ifade ettiler. Ayr ıca G-8 zirvesi ard ından aç ıklama

yapan Japonya Başkanı   Shinzo Abe, Japon ekonomisini yeniden canland ırma ve

deflasyonu sonland ırmayı   hedefleyen 3 y ıllık te şvik politikalar ı   için G8 liderlerinin
desteğini ald ığını aktardı. 
  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, bankaların 1,5 milyar dolar pozisyon fazlas ı olduğunu

belirterek FED'in tahvil al ımlar ını   azaltmas ında Türk bankalar ı   açıs ından bir  r isk

görmediğini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 77,739.61 -1.53 

USD 1.8865 1.02 

EURO 2.5240 1.28 

€  / $  1.3393 0.19 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1921 0.71 

VOB-30 Kontrat ı 95.700 -1.01 

Gösterge Faiz  6.75 -0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATPET 2.77 19.91 

DOGUB 1.33 13.68 

KRSAN 4.50 12.50 

ARSAN 2.57 10.30 

DARDL 0.80 8.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,620.00 -10.00 

GEDIZ 2.30 -7.63 

YAZIC  23.80 -5.18 

AEFES 24.00 -5.14 

EPLAS 1.50 -5.06 

Dünya Borsalar ı 18.06.2013 % 

DJIA 15,318 0.91 

NASDAQ 3,482 0.87 

DAX 8,230 0.17 

FTSE-100 6,374 0.69 

NIKKEI 225 13,007 -0.20 

S&P 500 1,652 0.78 

Bovespa  49,448 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Merkez Bankas ı Toplant ı Tutanaklar ı 
12:00 AB İnşaat Üretimi Nis. (Önc. -7,9%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.5,0%)  
21:00 ABD FED Faiz Karar ı (Bek.0,25% Önc.0,25%)  
21:30 ABD Ben Bernanke Bas ın 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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