
ISCTR, Banka, İngiltere-Londra'da ikinci şubeyi açmak için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

 
THYAO, Şirket yönetim kurulunca Şırnak ve Bingöl havalimanlarına tarifeli yolcu seferleri baş latılmas ına karar verilmiştir. 

  
KRDMD, Şirket, Kangal ve Kaliteli Yuvarlak Haddehanesi yat ırım ı finansman ında kullan ılmak üzere, Ziraat Bankas ı'ndan 12 y ıl vadeli 50 mn

dolar tutarında yatırım kredisi anlaşmas ı imzalam ıştır. 
 

SAHOL[GOZDE, ULKER], Holding'in Diasa'da bulunan %40 hissesinin tamam ının Şok Marketler'e sat ışı 51.887.676 TL'ye gerçekleşmiştir. 

  
MGROS, Reuters'in haberine göre JP Morgan ve Bank of America, BC Partners'a, Şirket'teki paylar ının sat ışı  için danışmanl ık yaptığı  ifade

edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan kaynaklar, henüz sürecin sonuçlanmadığını ifade etmiştir. 

  
AEFES, S&P, Şirket'in "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan görünümünü teyid etmiştir. 

  
SKBNK, JCR Eurasia, Şirket'in Uzun vadeli ulusal notunu A+'dan yat ırım yapılabilir seviye olan AA-'ye yükseltmiş, görünümünü istikrarl ı olarak

belirlemiştir. 

 

DENIZ, Citi Türkiye'nin bireysel bankacılık bölümünün Banka'ya devir iş lemi tamamlanm ıştır. 
 

TEBNK, Banka'n ın dolayl ı   bağlı   ortaklığı  Fortis Faktoring'in bir bütün halinde doğrudan bağlı   ortaklığı TEB Faktoring'e devir iş lemi

tamamlanm ıştır. 
  
UYUM, Şİrket, mülkiyetinde bulunan toplam 3.554 m2 alanlı İstanbul-Beylikdüzü'nde bulunan depolu dükkanı 8.15 mn TL bedelle, İstanbul-

Pendik'te bulunan 436 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulunu 1.308.000 TL bedelle Nokta Pazarlama'ya satma karar ı alm ıştır. 
  
ITTFH, Şirket bağlı ortaklığı Seha İnşaat, Rast Cons. Co. tarafından Irak' ın Zaho kentinde New Zaho Projesi kapsam ında villa şeklindeki kaba

inşaatı tamamlanm ış olan 306 konutun,ince inşaatına,elektrik iş lerine ve mekanik işlerine ait sözleşmeyi 23.279.856 TL bedel karşı lığında

imzalam ıştır. 
  
RHEAG, Şirket bağlı ortaklığı Dent İstanbul Sağlık Hizmetleri'ndeki paylar ının tamam ını 3. şahıs gerçek kiş iye 7.52 mn TL'ye satm ıştır. 
  
GLYHO, Şirket bağlı ortaklığı Global Liman İş letmeleri A.Ş; Karadağ Ulaştırma Bakanl ığı tarafından düzenlenen, "Bar Limanı"nın Genel Yük ve
Kargo Terminalinin onar ım ı, finansman ı, iş letilmesi, bak ım ı ve devri ile devlet hisselerinin sat ışına ilişkin ihaleye teklif vermiştir. 

  
AKSGY, Şirket, Tekirdağ-Çerkezköy Organize San. Böl.'de bulunan sosyal tesisini Ak-Kim Kimya'ya 335.000 TL bedelle sat ılmas ına karar

vermiştir. 
 

EGCYH, Şirket hissedar ı Egeli & Co. Finansal Yat ırımlar ve Egeli & Co. Investment Management SA, Orca GmbH ile yap ılan görüşmeler
kapsam ında münhasırlık süresinin dolduğunu ve uzatılmad ığını bildirmiştir. 

  
KLNMA, Banka mülkiyetinde bulunan 38.080.120 TL muhammen bedelli 38 adet gayrimenkulun satılmas ı ve/veya kiralanmas ı  için Genel
Müdürlüğe yetki verilmiştir. 
 

AKGUV, Şirket, Fenerbahçe Spor kulübü ile 2.012.400 TL bedelli Tesis Güvenliği ve Futbol Müsabakaları Güvenlik Hizmet alım sözleşmesini

imzalam ıştır. 
  
AKPAZ, Şirket, Nobel Pazarlama ile olan distribütörlük anlaşmas ını sonland ırm ıştır. 
 

FRIGO, Şirket atıl durumda bulunan İnegöl fabrikasındaki Meyve püresi ve domates salças ı üretim ve ambalajlama makinalar ını, finansal
kiralama borcu Ak Finansal Kiralama A.Ş ile Oğuz Gıda Sanayi A.Ş'ne devretmiştir. 
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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." 

TEPKİ DEVAM EDİYOR 

70 bin seviyesini gördükten sonra borsa 5. gündür yükselmeyi başardı. Bugün de olumlu
seyrin devam ı beklenebilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.58 art ış la 76.736 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
75.670, en yüksek 76.908 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 442 puan üzerine
çıktı. 
Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 3.98 cent seviyesine ç ıktı. Gösterge faiz ise % 7.7'e
geriledi.  

Global piyasalar Temmuz'un ilk gününü olumlu kapatt ı. Avrupa'da Almanya % 0.3, Fransa

% 0.8 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 0.44, S&P 500 % 0.54 yükseldi. Bu sabah ise
ABD futureları artıda iken, Asya borsalar ında ve emtialarda hafif al ıcılı seyir gözleniyor.  
Bugünün veri gündemi ise sakin. Ancak yarın açıklanacak olan yurtiçi enflasyon verisi ile
Cuma günü aç ıklanacak olan ABD Tar ım  D ışı İstihdam verisi piyasalar ın yönünü
belirlemek aç ıs ından kritik önemde olacakt ır. Ayr ıca bugün TCMB'de meclis gruplar ı
toplantıs ı dikkatleri başbakana çevirebilir.  

  - TİM verilerine göre, Haziran ayında toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6
artarak 11.832 milyon dolara ulaştı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekş i yapt ığı açıklamada

"Türk Lirasında makul ölçülerde değer kayb ı  ihracatım ızı destekleyebilir. Rekabetçi kur
seviyesinin yakalanmas ı ve bu seviyelerin korunmas ını olumlu buluyoruz." dedi. 

  - BDDK, Basel III çevrçevesindeki uygulama taslaklar ının hazırland ığını ve uygulamaya 1

Ocak 2014'te geçileceğini belirtmiştir. 

    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı   Taner Y ıldız, İGDAŞ'ın önümüzdeki dönemde
özelleşmiş  olacağını  ve ÖİB ile görüşmelerin devam ettiğini belirtmiştir. Bakan Y ıldız
ayrıca, Kayagazı üretimini incelemek üzere Kanada ve ABD'de temaslarda bulunulacağını
açıklam ıştır. 
  - TCMB 150 milyon dolarl ık döviz satım ihalesi açmış olup, gelen teklif tutar ı 374 milyon

dolar olmuştur. 

  - Türkiye PMI verisi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.1 seviyesinden 51.2 seviyesine

yükselmiştir. 

  - TETAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan sat ış  tarifesine ilişkin Kurul

kararı Resmi Gazete'de yayınland ı. Buna göre elektrik fiyatlarında tüketiciye yansıyacak bir

değiş iklik olmad ı. 
   - Avrupa Birliği’nden yap ılan aç ıklamada, Bank of America, Barclays, Bear Stearns,

Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, JP Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Credit

Suisse, Deutsche Bank, HSBC ve Royal Bank of Scotland'dan oluşan 13 bankaya, 10
trilyon Euro ’luk kredi türevleri sektörüne i l i şkin rekabet kuralar ını   ihlal ettikleri

gerekçesiyle ceza keseceğini açıklam ıştır. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,736.59 0.58 

USD 1.9230 -0.39 

EURO 2.5045 -0.20 

€  / $  1.3062 0.39 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2161 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 93.175 1.11 

Gösterge Faiz  6.13 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IHMAD 9.06 17.05 

EMNIS 2.48 12.22 

SKPLC 0.96 11.63 

BAKAN 10.18 11.38 

BAYRD 5.50 10.22 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.68 -15.00 

MANGO 0.22 -8.33 

MERIT 4.20 -7.69 

DENGE 4.37 -5.41 

DARDL 0.90 -5.26 

Dünya Borsalar ı 01.07.2013 % 

DJIA 14,975 0.44 

NASDAQ 3,434 0.92 

DAX 7,984 0.31 

FTSE-100 6,308 1.49 

NIKKEI 225 13,853 1.28 

S&P 500 1,615 0.54 

Bovespa  47,228 -0.37 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB ÜFE May. (Bek. -0,2% Önc. -0,6%) 

17:00 ABD Fabrika Siparişleri May. (Bek.2,0% Önc.1,0%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,736.59 0.58 

USD 1.9230 -0.39 

EURO 2.5045 -0.20 

€  / $  1.3062 0.39 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2161 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 93.175 1.11 

Gösterge Faiz  6.13 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IHMAD 9.06 17.05 

EMNIS 2.48 12.22 

SKPLC 0.96 11.63 

BAKAN 10.18 11.38 

BAYRD 5.50 10.22 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.68 -15.00 

MANGO 0.22 -8.33 

MERIT 4.20 -7.69 

DENGE 4.37 -5.41 

DARDL 0.90 -5.26 

Dünya Borsalar ı 01.07.2013 % 

DJIA 14,975 0.44 

NASDAQ 3,434 0.92 

DAX 7,984 0.31 

FTSE-100 6,308 1.49 

NIKKEI 225 13,853 1.28 

S&P 500 1,615 0.54 

Bovespa  47,228 -0.37 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB ÜFE May. (Bek. -0,2% Önc. -0,6%) 

17:00 ABD Fabrika Siparişleri May. (Bek.2,0% Önc.1,0%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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