
TCELL: Privy Council Çukurova-Alfa davasında karar ını 9 Temmuz ’da açıklayacak 

EKGYO: Bakırköy arazisi için Emlak GYO’nun gelir -paylaşım projesi ihalesinde ikinci turda en iyi teklif 196 milyon TL ekspertiz değerine
karşın 553 milyon TL oldu 

DO&CO Genel Kurulu 2012/2013 kârlarına göre 8 Temmuz’dan başlamak üzere hisse başına 0,50 euro temettü dağıtılmas ına onay verdi. 

KARKM: Karkim'in çağrı fiyatı 2,4126 TL olarak kesinleşti. 

ZOREN: Şirket K ırklareli'nde kurulmas ı planlanan 1100 MW  Doğal Gaz Kombine Çevrim Termik Santrali  için Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na üretim lisansına dönüştürmek üzere 5 Temmuz 2013 tarihinde önlisans başvurusunda bulunmuştur. 

TRGYO: İstanbul, Paşabahçe'deki geliştirilecek proje inşaatı  için 3 yılı ana para geri ödemesiz, 6.5 yıl vadeli310.000.000.- USD tutar ında

kredinin mutabakat ına varılm ıştır. 
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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." 

TEDİRGİNLİK DEVAM EDİYOR 

Merkez Bankalarının hamleleri ile piyasalarda dalgalanma sürüyor. Bugün tedirgin bir
baş lang ıç bekliyoruz.. 
  
Önceki haftanın son 4 günü yükselen borsa, geçen hafta kar ışık bir seyir izledi ve BIST

100 Endeksi haftay ı % 4.2 düşüş le 73.111 seviyesinden kapatt ı. Hafta içinde en yüksek
seviyeyi salı günü 76.965 ile gören BIST 100 haftanın son 3 günü yüksek volatilite yaşadı.
Gösterge faiz % 7.85'e kadar çıkarken, dolar kuru tarihte ilk kez 1.96'y ı aştı.  
  
. 

  
3 Temmuz'da açıklanan TÜFE beklentileri aşınca bir darbe yiyen piyasalara, yurtd ışında

yaşanan gerilimler de darbe vurdu. M ıs ır'da Ordu yönetime el koyarken, Euro ülkesi
Portekiz'de koalisyon çatladı. Ancak ertesi gün güzel bir haber geldi. ABD Merkez Bankası
FED, parasal gevşemeyi yavaş latma karar ı alırken üzülen ve sat ışa geçen piyasalar,
Avrupa MB Perşembe günü parasal geni ş lemeye devam etme karar ı alınca sevindi.

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. Perşembe günü Avrupa borsalar ından; Almanya % 2.1, Fransa %

2.9, İngiltere % 3.1 yükseldi.  
  
. 

  
Cuma günü ise ABD'nin tar ım d ışı  istihdam ı bekleniyordu. Beklenti 165 bin iken 195 bin

geldi. Bu verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD ekonomisinin iyi gittiği ve FED'in

likiditeyi kısmaya devam edeceği beklentisini art ırdı. Bu yüzden bütün piyasalar satış larını
artırdı. BIST 100 Endeksi Cuma gününü % 3 kayıpla kapat ırken, Avrupa borsalar ı günü %
2 civarında düşüş le kapattı. Euro dolar paritesi ise 1.28'e kadar geriledi.  

  
. 

  
Mıs ır ordusunun Süveyş  ve Güney Sina'da olağanüstü hal ilan etti ğini duyurmas ının
ardından Brent petrolü 107 dolar ı aştı. Bu sabah Euro/dolar paritesi 1.28'in üzerinde
işlem görmeye devam ederken, Asya borsalarında sat ış lar hakim. 

Türkiye Konut Fiyat Endeksi, Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,24 oran ında

artarak 135,12 olarak gerçekleşti. 

Deloitte Türkiye için ekonomik görünüm raporunu yay ımlad ı,  rapora göre büyüme
toparlan ıyor fakat çok güçlü değil. 

Tüketici haklarını yeniden düzenleyen, Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasar ıs ı, TBMM Sanayi

Komisyonu'nda kabul edildi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,111.83 -3.05 

USD 1.9675 1.31 

EURO 2.5245 0.68 

€  / $  1.2827 -0.77 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2274 -0.57 

VOB-30 Kontrat ı 89.250 -3.41 

Gösterge Faiz  2.10 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UCAK 2.93 12.26 

SODSN 3.72 10.39 

UZERB 1.19 10.19 

IPEKE 3.65 9.94 

DERIM 5.78 6.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

SELGD 0.38 -11.63 

KARSN 1.32 -9.59 

EPLAS 1.37 -8.05 

OSTIM 4.28 -6.55 

KAPLM 17.20 -6.52 

Dünya Borsalar ı 07.07.2013 % 

DJIA 15,136 0.98 

NASDAQ 3,444 0.30 

DAX 7,806 -2.36 

FTSE-100 6,376 -0.72 

NIKKEI 225 14,310 2.08 

S&P 500 1,632 1.02 

Bovespa  45,022 -1.62 

Dinamik Portföy Önerileri  
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