
YKBNK, Banka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankas ı aras ında 80 mn dolar tutar ında 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
HALKB, Banka dördüncü kez yenilediği sendikasyon kredisi ile 19 ülkeden 41 bankan ın katılım ıyla iki dilim halinde 562 mn Euro ve 259 mn

dolar tutarında kredi sağlam ıştır. 
 
EKGYO, Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar, Şirket'in ürettiği konutlar ın riskli binalarla takas edilmesi esas ına dayanan yeni bir

projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, projenin ilk etapta Şirket'in Hoşdere projesindeki 500 konut ile baş layacağını ve daha sonra 
yaygınlaştırılacağını ifade etmiştir. 

  
TCELL[TTKOM], Tunus İletiş im Bakanl ığı yetkililerinin Reuters'e yaptığı açıklamalara göre Tunisie Telecom'Un sat ışı düşünülen %35 hissesi
ile, aralar ında Turkcell ve Türk Telekom'un da bulunduğu 13 ş irketin ilgilendiğini ifade etmiştir. 

  
KARKM, Şirket'in Kuzey Irak'ta şube kurma başvurusu Kuzey Irak Doğal Kaynaklar Bakanl ığı tarafından kabul edilmiştir. 

  
YKGYO, Şirket, Yapı Kredi Bankas ı'ndan 3 ay vadeli 5.082.080 dolar tutar ında spot kredi kullan ılmas ına karar vermiştir. 

  
ADEL, Şirket'in İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan 20.888 m2 büyüklüğündeki arazisini 27.85 mn TL bedel karşı lığında 3. şahıs gerçek
kiş ilere satma karar ı alm ıştır. 
  
OZKGY, Şirket, iştiraki olan Arstate Turizm'de kalan %54 pay ı 35.121.145 TL bedelle, ilişkili tarafı Özak Tekstil'den satın alm ış ve ş irketin
tamam ıan sahip olmuştur. 

 

LTHOL, Şirket'in iki gerçek kiş i ortağı  iki ayr ı yabancı yatırımc ıya toplam 8 mn adet hissesini devretmiş olup, ilk ödeme tarihini 1 ay daha
uzatmıştır.  
 

UTPYA, Şirket iştiraki Zedur LTd. Şti., İstanbul-Beykoz'da bulunan gayrimenkulü 2.66 mn TL bedelle almıştır. 
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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." 

KÂR SATIŞLARINA DİKKAT 

Dün k ısa vadede önemli direnç say ılabilecek 75.000 seviyesini hacimli geçen endeks
76.000 direncinden gelen hafif sat ışlarla günü %2,6 yükseli ş le 75.761 seviyesinde

kapand ı. Dış piyasalarda da olumlu bir gün yaşand ı. ABD’de önemli verilerden bekleyen
konut sat ış larının son  6  y ılın en yüksek seviyesine yükselmesi ve haftal ık i şsizlik

başvurularının 346 bin seviyesine gerilemesi küresel piyasalarda olumlu karşı land ı
hisse senetleri yükseldi. Yükseli şe %3,1 ’lik art ışla Bankalar ön plana ç ıkarken, sanayi

ş irketlerinde de %2,5 gibi ciddi art ış vardı. İş lem hacmi ise 3.076 milyon TL oldu. 

Bu sabah Asya piyasalar ı Japonya ’daki güçlü sanayi üretimi verisi ile olumlu tarafta
devam ediyor.  
Bugün yurtiçinde saat 10:00'da aç ıklanacak olan May ıs  d ış  ticaret verisi izlenecek.

Yurtdışında ise öğleden sonra ABD'de Chicago PMI ve Michigan Tüketici Güven Endeksi
verileri takip edilecek. 

Dünkü yükseliş   sonras ı   bugün için ilk direnç 77,000 seviyesinde bulunuyor. Ancak
buradan sat ı ş   gelme olas ılığını   yüksek görüyoruz. Tekrar 75,000 ’e geri  çeki lme
görebiliriz. 73,000 seviyesi ise daha güçlü bir destek konumunu devam ettiriyor.  

    - TCMB tarafından aç ıklanan haftal ık menkul k ıymet istatistiklerine göre, yurtd ışı
yerleş ikler 17-21 Haziran haftas ında net 102,6 milyon dolarl ık hisse senedi, 132,3 milyon

dolarl ık DİBS satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi stoku haftal ık bazda

67.990 mn 

dolardan 61.731 mn dolara, D İBS stoku ise haftal ık bazda 64.753 mn dolardan 62.512

mn dolara gerilemiştir. 

  - TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi 2013 Haziran ayında bir önceki aya
göre %1,6 oran ında azalarak May ıs ay ındaki 77,5 seviyesinden, Haziran ay ında 76,2

değerine düştü. 
    - Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Enerji Bakanl ığı'ndan bir yetkili, EPDK ’nın
önümüzdeki 3 aya ilişkin elektrik fiyatlar ını temmuzda belirleyeceğini, olas ı bir doğalgaz

zamm ının elektrik fiyatlar ına yans ımas ının ise 1 Ekim'den önce olmayacağını   ifade

etmiştir. 

  - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 2014-2020 dönemini kapsayan bütçe
konusunda üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu liderlerinin uzlaştığını   söyledi. Birlik
ayrıca tar ım reformu ve sorunlu bankalar ın nas ıl kurtar ılacağı  konusundaki taslak

planlarda da uzlaşma sağladı. 
    - FED Yöneticisi Jerome Powell, tahvil al ımlar ının bu y ıl azalt ılabileceğini ancak

azaltman ın bi r  tar ihe de ğil, ekonomik  verilere bağlı   olacağını   ifade etti. Powell,

ekonominin tahminlerden daha h ızlı güçlenmesi hâlinde büyük ölçekli varl ık al ımlarda

daha h ızlı  düzenleme yapılabileceğini ancak, büyük ölçekli tahvil al ımlar ının, bir süre
daha devam edeceğini ifade etmiştir. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, Merkez Bankas ı'nın şu andaki reflekslerini doğru 
bulduğunu ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,761.53 2.59 

USD 1.9235 -0.67 

EURO 2.5035 -0.64 

€  / $  1.3039 0.22 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2191 -0.29 

VOB-30 Kontrat ı 92.450 2.35 

Gösterge Faiz  8.50 0.32 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EMNIS 2.07 20.35 

LINK 2.97 18.33 

TUKAS 0.92 12.20 

EPLAS 1.52 10.95 

DMSAS 1.28 10.34 

Düşenler  Kapan ış  % 

BALAT 2.20 -19.12 

SODSN 3.07 -10.50 

LTHOL 0.87 -5.43 

TARAF 10.35 -4.61 

TSPOR 6.20 -4.32 

Dünya Borsalar ı 27.06.2013 % 

DJIA 15,024 0.77 

NASDAQ 3,402 0.76 

DAX 7,991 0.63 

FTSE-100 6,243 1.26 

NIKKEI 225 13,214 2.96 

S&P 500 1,613 0.62 

Bovespa  47,609 0.91 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya Perakende Sat ışlar May. (Bek.0,4% Önc.0,4%)  
10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi May. (Bek. -10,25MlrTL Önc. -
10,3MlrTL) 

10:00 Türkiye Hazine  İç Borçlanma Stratejisini Aç ıklayacak  

13:00 Almanya TÜFE Haz. (Bek.0,1% Önc.0,4%)  
16:45 ABD Chicago Sat ınalma Yöneticileri Endeksi Haz.
(Bek.55,0 Önc.58,7)  
16:55 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Gü ven Endeksi Haz.

(Bek.83,0 Önc.82,7)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE TUT 2.52-2.54 2.42 2.64 
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