
Ulusal savaş gemisi ihalesinde ihaleye çağrılmayan ş irketlerin şikayeti üzerine Başbakanl ık Müfettişleri Koç Holding ’in iştiraki olan RMK

Marine ’nin kazandığı ihaleyi inceleme alt ına ald ı. 
EKGYO tarafından 04.07.2013 tarihinde yap ılan " İstanbul Bak ırköy Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" İhalesinin 2. Oturumunda arsa
Satışı Karşı lığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 1.205.000.000,00 TL olarak verilmiştir. 

GARANTİ BANKASI toplamda 1 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, ipotek teminatl ı menkul

kıymet ihraç edilmesiamacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir. 

EREGL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Çelik -İş Sendikas ı aras ında baş lam ış olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, Çelik-İş
Sendikas ı grev kararını 15 Temmuz 2013 tarihinde uygulanmas ına karar vermiştir. 

GLYHO, Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33-1,35  fiyat aralığından 55.003 adet al ış işlemi gerçekleştirmiştir. 
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GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

AVRUPA MB DESTEĞİ 
ABD MB, parasal gevşemeyi yavaş latırken Avrupa MB dün devam etme karar ı alınca

piyasalar sevindi. Bugün ABD verisi önemli. . 
  
  
BIST 100 endeksi, dünü % 2.29 art ış la, 75.410 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
73.397, en yüksek 75.569 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.690 puan üzerine
çıktı. Gösterge faiz ise % 7.96'ya yükseldi.  
  
. 

  
Avrupa MB Ba şkanı   Mario Draghi, para politikas ı   toplantıs ının ard ından yapt ığı
açıklamada, geniş lemeci para politikas ının devam ettirileceğini hatta yeni faiz indirimleri

olabileceğini söyledi. FED'in likiditeyi yavaş latma karar ı sonras ında bozulan piyasalar

Avrupa MB'nın likidite vermeye devam edeceği haberi ile coştular. Avrupa'da; Almanya %

2.1, Fransa % 2.9, İngiltere % 3.1 yükseldi. ABD piyasaları ise dün kapal ıydı. Bu sabah

Asya piyasalarında da yükseliş ler devam ediyor. 

  
. 

  
Bugün saat 15:30’da ABD’de tar ım-dışı  istihdam art ışı (Bk:165bin) ve işsizlik oran ı(Bk:%

7,5) aç ıklanacak. Veriler öncesinde piyasalarda dünkü olumlu havan ın sürmesini 
bekliyoruz. Ancak beklentinin çok üstünde gelecek veri sat ışlara yol açabilir.  

Merkez Bankas ı'nın toplam rezervleri geçen hafta 4 milyar 981 milyon dolar azalarak 127
milyar 547 milyon dolardan 122 milyar 566 milyon dolara geriledi. 

TCMB tarafından repo dâhil olarak açıklanan yabanc ıların DİBS portföyünün toplam pazar
içindeki payı 28 Haziran haftas ında düşüş göstererek, 3 ay aradan sonra %30 seviyesi
altında %29,8 seviyesinde gerçekleşti 

Mevsim ve takvim etkilerinden ar ındırılm ış  inşaat ciro endeksi y ılın 1. çeyreğinde bir

önceki çeyreğe göre yüzde 8,8, üretim endeksi de yüzde 2,4 arttı. 
Haziran ay ında yabanc ı   yatırımc ıl a r  Bo rsa  İstanbul ’da 1,2 mi lyar dolar l ık  sa t ış
gerçekleştirdi. 

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 115,65 değerini ald ı. 
Bugün yapılmas ı beklenen FAT İH Projesi'nin ak ıllı  tahta, doküman kameralar ve yazıcı
ihalesi 23 Temmuz'a ertelendi  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,409.63 2.29 

USD 1.9420 -0.23 

EURO 2.5075 -0.63 

€  / $  1.2927 -0.64 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2401 0.19 

VOB-30 Kontrat ı 92.400 3.38 

Gösterge Faiz  8.52 -1.14 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.74 12.12 

MANGO 0.20 11.11 

MERIT 4.73 10.00 

ULAS 1.16 9.43 

OSTIM 4.58 9.31 

Düşenler  Kapan ış  % 

PRZMA 2.28 -12.98 

SKPLC 0.81 -7.95 

UZERB 1.08 -6.09 

TGSAS 3.30 -5.17 

PRTAS 0.21 -4.55 

Dünya Borsalar ı 04.07.2013 % 

DJIA 14,989 0.38 

NASDAQ 3,444 0.30 

DAX 7,993 2.09 

FTSE-100 6,422 3.08 

NIKKEI 225 14,019 -0.26 

S&P 500 1,615 0.08 

Bovespa  45,846 1.78 

Dinamik Portföy Önerileri  
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