
TSKB uluslararas ı  piyasalardan Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde 8 ülkeden 11 bankan ın kat ılım ıyla sağlanan 1 y ıl
vadeli ve 90 milyon Euro ve 15 milyon ABD dolar ı olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisinin sözleşmesini imzalanm ıştır. 
ALGYO'nun İstanbul Büyükçekmecede bulunan 644.681,44 m2 alana sahip 106 -20 no.lu parselin 38.218,80 m2' lik k ısm ı  ile 8521 no.lu

parselde kalan 6.188,08 m2' lik k ısm ının kamulaştırma davalar ı sonuçlanmış olup şirket'e 4.822.876 TL bedel ödenmesine karar verilmiştir.

EGCYO Denizli'de büyükbaş   hayvancılık ve süt üretimi sektöründe faaliyet gösteren bağlı   ortaklığı Doğa Tar ım Hayvanc ılık A.Ş.'nin
sermayesinin %9,95'ine karşı lık gelen 49.750 TL nominal değerli 49.750 adet hissenin 27 Haziran 2012 tarihli Hisse Devri Sözleşmesine Ek

Sözleşmeye istinaden ş irket ortağı Yavuz Başer'den 360.000 TL'ye satın alınmas ına karar verilmiştir. 

IHLAS Holding yurt içinde, değişik vadelerde, 200.000.000 TL tutara kadar Türk Lirası cinsinden tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu?na başvuruda bulunulmas ına karar  vermiştir. 

TMSF'nin el koyduğu Digiturk ile Türk Telekom, Doğan Holding ve Doğuş Grubu'nun potansiyel al ıcı olarak ilgilendiği belirtiliyor. 
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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." 

BUGÜN AVRUPA MB KARARI İZLENECEK 

Global gerilime, enflasyonun yüksek ç ıkmas ı eklenince piyasalarda sat ış lar arttı. Bugün
tepki denemesi gelebilir ama gücü şüpheli! . 
  
BIST 100 endeksi, dünü % 3.56 düşüş le 73.718 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 73.295, en yüksek 75.843 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.720 puan

altına indi. Tahvil faizi ise % 7.78'e yükseldi. 
  
. 

  
Güna hafif sat ıcılı   baş layan borsada, Haziran ay ı   enflasyonunun beklentilerin çok
üzerinde çıkmas ı satış ları artırdı. Gıda fiyatlarındaki aşırı yükseliş sonras ı TÜFE %8.3 ile
9 ayın zirvesini gördü. 
  
. 

  
Yurtdışında ise siyasi sorunlar öne ç ıkmakta. M ıs ır'da Ordu yönetime el koyarken, Euro
ülkesi Portekiz'de koalisyon çatladı. Euro/dolar paritesi 1.2925'e kadar gerilerken Avrupa

borsalar ı günü kayıpla kapattı. Almanya ve Fransa % 1.0 düştü. 
  
. 

  
Dün günü hafif art ış larla kapatan ABD borsalar ı bugün 4 Temmuz Bağıms ızlık Günü tatili
nedeniyle kapal ı  olacak. Gözler ise Avrupa ’da olacak. Avrupa MB faiz toplant ıs ından

faizlerde bir değiş im karar ı çıkmas ı beklenmese de Başkan Draghi ’nin yapacağı bas ın
toplantıs ında özellikle parasal arz ile ilgili aç ıklamalar takip edilecektir. Bu sabah Asya

borsalar ında hafif artışlar görülüyor.  

Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne göre, Haziran ayı hafif ticari araç satış ları 74.096 adet

olarak gerçekleşti. 

Enflasyon y ıll ık bazda yüzde 8.30'a ç ıktı.  TÜFE Haziran’da önceki aya göre %0,76 art ış
gösterdi. Beklenti %0.1 artış idi. 

Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV, ÜFE'ye bağlı olarak yüzde 2,46 artırıldı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,718.71 -3.56 

USD 1.9465 0.93 

EURO 2.5235 0.48 

€  / $  1.3011 0.25 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2359 1.04 

VOB-30 Kontrat ı 89.375 -4.08 

Gösterge Faiz  8.59 -1.65 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATPET 4.12 9.28 

ATAGY 1.39 6.92 

ARMDA 2.02 6.32 

TGSAS 3.48 5.45 

ETILR 3.83 3.23 

Düşenler  Kapan ış  % 

PRZMA 2.62 -15.21 

DIRIT  2.34 -11.03 

MANGO 0.18 -10.00 

DENGE 3.48 -9.61 

SKPLC 0.88 -9.28 

Dünya Borsalar ı 03.07.2013 % 

DJIA 14,989 0.38 

NASDAQ 3,444 0.30 

DAX 7,829 -1.03 

FTSE-100 6,230 -1.17 

NIKKEI 225 14,056 -0.31 

S&P 500 1,615 0.08 

Bovespa  45,044 -0.44 

Dinamik Portföy Önerileri  
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