
THYAO, Şirket, Wilmington Trust SP Services firmas ından 3 adet A330-200 uçağının ve Wells Fargo firmas ından 1 adet A320-200 uçağının 6

yıllığına kiralanmas ına karar vermiştir. 

 

ALBRK, Banka CEO'su Adnan Ahmed Yousif, 2-3 yıllık periyotta Türkiye'ye 100 milyon dolar yatırım yapmak istediklerini, her y ıl 50 şube açma
hedeflerinin olduğunu, İslami sigortac ılık alanında yatırım planlad ıklarını ve iki Arap bankasının Türkiye'ye gelmek istediğini ifade 

etmiştir. Banka Genel Müdürü Fahrettin Yahş i ise, 200 mn dolar civar ındaki sukuk ihrac ı  için çal ışmalar ın sürdüğünü ve uygun piyasa
koşullar ında ihraç edileceğini, Eylül sonunda ise 450 mn dolarlık murabahan ın daha yüksek bir tutardan yenileneceğini ifade etmiştir. 

  
ALCTL, Şirket hakim ortağı Alcatel Lucent SA'n ın yeni CEO'su Michel Combes, Şirket'in zararlar ının azalt ılmas ı ve ultra yüksek hızlı internet

gibi alanlara odaklanmak için en az 1 mlr euro tutarında varlık satışı ve 1 mlr euro tutarında maliyet azaltım ı planlad ıklarını bildirdi.  

 
YKGYO, Şirket, Kağıthane OfisPark'ta bulunan bağıms ız bölümü 3.852.030 TL karşı lığı Yanmaks Yang ın Güvenliği Ltd. Şti.'ne sat ılmas ı
işlemini gerçekleştirmiştir. 

  
NIBAS(CEMAS), Şirket ilişkili taraflar ı komundaki Işıklar Pazarlama A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacaklar ın nakden tahsil edildiği,

Çemaş 'tan olan alacağın 2 y ıl vadeye bağlanarak ihtiyaç durumunda daha erken de tahsil edilebileceği hususunda mutabakata vard ığı
dikkate al ınarak, Gözaltı Pazarı'nda işlem görmesini gerektirecek hususlar ın bertaraf edilmiş olmas ı nedeniyle, Şirket paylarının 2. Ulusal

Pazar'da işlem görmeye devam etmesine ve Çemaş 'tan alacağın  tamamının 2 y ıl içinde tahsil edilememesi halinde konunun yeniden
değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

 

ALYAG, Şirket, Otoprodüktör ile ilgili çeş itli firmalardan gelen teklifleri değerlendirerek, uygun yat ırım ın şartlarının belirlenmesi amac ıyla

dan ışmanl ık hizmeti alınmas ına karar vermiştir. Ayrıca Şirket, Gürtaş Tarım'ın devralınmas ı iş leminin 30.03.2013 yerine 30.06.2013 
tarihli mali tablolar esas al ınarak yapılmas ına karar vermiştir. 
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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." 

FED BU KEZ NET KONUŞTU 
Haftanın  i lk 2 günü dü şen borsa dün tepki verdi. Ancak FED'in kararlar ı   ile dünya
piyasalar ındaki sat ışlar bugün olumsuz etkileyecektir.   
BIST 100 endeksi, dünü % 1.41 art ış la, 78.834 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
77.862, en yüksek 79.185 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.095 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.18 cent oldu.  

Merakla beklenen FED'in toplant ıs ı dün sona erdi ve başkan Bernanke açıklamalar ı ile
piyasalar ı   sarst ı. Bernanke, 85 milyar dolar tutar ındaki ayl ık tahvil al ımlar ına devam

edeceğin i  ve ekonomideki  r iskler in azald ığını   söylerken bu yüzden te şviklerin
azaltılmas ının  b u  y ıl  b a ş layabileceği n i  v e  2 0 1 4  o r t a s ında bitiri lebileceğini

söyledi.Açıklama ard ından ABD endeksleri ve Euro/dolar paritesi h ızla değer kaybetti.

S&P500 ve Dow Jones % 1.4 düştü. Parite bu sabah 1.3250 seviyesine kadar gerilerken
emtialarda ve asya borsalar ında sat ış lar var. Avrupa ve İStanbul borsalar ının güne negatif
baş lamas ı   bekleniyor. Dolar/TL ise 1.91'e yükseldi. TCMB'nin al ım ihalesi açmas ı
beklenebilir.  

Bugünün veri gündeminde;  Euro Bölgesinde PMI verileri, 15:30'da ABD haftal ık İşsizlik
Başvuruları ile 17:00'de ABD'de 2. El Konut Satış ları bulunuyor. 

    - FED Başkanı   Ben Bernanke, FOMC karar ı   sonras ı   yaptığı bas ın toplant ıs ında,

ekonominin tahmin ettikleri üzere iyileşmeye devam etmesi ile birlikte, tahvil al ım
program ını bu y ılın ilerleyen dönemlerinde azaltmaya baş layabileceğini ve 2014 y ılının
ortas ında sona erdirebileceğini söyledi. Fed enflasyon tahminlerini aşağı  yönlü revize
ederek 2013'te %0,8-1,2, 2014'te ise %1,4-2 aralığında olacağını öngörmüştür. 
   - TCMB'nin ekonomistlerle yapm ış olduğu toplant ıda; iç talepte sağlıklı bir iyileşme

olduğu, d ış  talepteki zay ıflığın bir süre daha devam edeceği, y ıllık enflasyondaki art ış
eğiliminin Ağustos'ta tersine döneceği, reel efektif döviz kurunun son değer kaybetme

trendi nedeniyle 

120 seviyesinin belirgin biçimde alt ında kalacağını, faiz koridoru üst bandının gelişmekte

olan ülkelere k ıyasla yüksek olduğunu ve bu nedenle üst bandın yukarı yönlü revizesinin
gerekli olmad ığını ifade etmiştir. 

   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek,  Varl ık Bar ışı’nda süre uzatma yetkisinin Bakanlar
Kurulu ’nda olduğunu, şartlar gerektirirse varl ık bar ışının süresinin uzat ılabileceğini

söyledi.  
AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, özel sektör ve
kamunun borç seviyelerinde düşüş  sağlanana kadar Avrupa'da ekonomik büyümenin
tam olarak yeniden baş layamayacağını söyledi.  
  - Hürriyet'in haberine göre Kuzey Irak Doğal Kaynaklar Bakan ı Ashti Hawrami, Türkiye’ye

eylülde petrol, 2016’da da gaz ihracat ına baş lanacağını  açıkladı.  Buna göre Türkiye,
K.Irak’a Rusya ’ya verdiğinin yarıs ı gaz fiyatı ödeyecek. 
    - BOJ Başkanı  Haruhiko Kuroda şartların gerektirmesi durumunda rekor parasal
geniş leme programlar ını daha da artırabileceklerini belirtti.  

   - Enerji Piyasas ı Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından haz ırlanan 2012 y ılı Petrol

Sektör Raporuna göre, petrol sektöründen geçen yıl elde edilen dolayl ı vergilerin tutar ı
yaklaşık 43,5 milyar lira olarak hesapland ı.  
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GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi Haz. Öncü (Önc.46,4)  
10:00 Fransa PMI Hizmet Haz. Öncü (Önc.44,3)  
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GDKGS 1.41 -4.73 

DOGUB 1.27 -4.51 

MAKTK 1.09 -4.39 

PRTAS 0.22 -4.35 

Dünya Borsalar ı 19.06.2013 % 

DJIA 15,112 -1.35 

NASDAQ 3,443 -1.12 

DAX 8,229 -0.01 

FTSE-100 6,346 -0.44 

NIKKEI 225 13,245 1.83 

S&P 500 1,629 -1.39 

Bovespa  49,131 -0.64 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa PMI Sanayi Haz. Öncü (Önc.46,4)  
10:00 Fransa PMI Hizmet Haz. Öncü (Önc.44,3)  
10:30 Almanya PMI Sanayi Haz. Öncü (Bek.49,9 Önc.49,4)  
10:30 Almanya PMI Hizmet Haz. Öncü (Bek.50,2 Önc.49,7)  
11:00 AB PMI Sanayi Haz. Öncü (Bek.47,5 Önc.47,2)  
11:00 AB PMI Hizmet Haz. Öncü (Bek.48,1 Önc.47,7)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı  (Bek.340 Bin Önc.334
Bin) 

15;30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.2.973 Bin)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Haz. (Bek. -21,5 Önc. -21,9) 

17:00 ABD Philadelphia FED İmalat Sanayi Endeksi Haz. (Bek. -

1,0 Önc. -5,2) 

17:00 ABD 2.El Konut Sat ışları May. (Bek.0,6% Önc.0,6%)  
17:00 ABD Öncü Göstergeler May. (Bek.0,2% Önc.0,6%)  

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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