
ISCTR: İş Bankası ile Kore Eximbank'ı "The Export-Import Bank of Korea (KEXIM)" arasındaki kredi  
anlaşmasının tutarı 50 milyon ABD dolarından 150 milyon ABD dolarına yükseltildi. 
  
TRCAS: Fitch Turcas Petrol ’ün uzun vadeli yerel ve yabancı cinsinden kredi notunu B, görünümü ise durağan olarak onayladı. 
 

EKGYO : İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş i (Sarphan Finanspark) projesinde Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 156.850.420,00

TL'den 163.677.240,00 TL'ye çıkmışt ır. 
  
TEBNK: BNPP Yatırımlar Holding 2,17-2,21 TL fiyat aral ığından 290 bin adet TEB hissesi satın aldı. 
  
KRDMD: Kardemir’in üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında haksız rekabet suçlaması ile 2 yıla varan hapis istemi ile dava açıldı. 
  
RHEAG [NETAS] : İştirak OEP RHEA Turkey Tech B.V.'deki şirkete ait %19,79 oran ındaki hisselerin sat ışına yönelik olarak gerekli çal ışmaların başlatılmasına

karar verildi 

  
Şok Marketler Onur Ekspres Marketçilik'in tamamını almak için sözleşme imzalad ı 
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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." 

KADEMELİ ALIM ZAMANI OLABİLİR 

Avrupa borsalar ı dün % 2 yükselirken Türkiye'de dolar tarihi rekorunu k ırdı, borsa % 2

düştü. Bugün tepki hareketleri görülebilir. . 
BIST 100 endeksi, dünü % 1.96 düşüş le, 71.682 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 71.402, en yüksek 73.643 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.430 puan

altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı  ise 3.66 cente geriledi. Banka Endeksi % 3.3

düştü. Gösterge tahvil faizi ise % 8.26'ya yükseldi. 
  
. 

  
Dün sabah Dolar/TL kuru 1.97'yi görünce TCMB başkanı Başçı: “Geçici, ancak güçlü ve
etkili bir ek s ıkılaşmaya baş lıyoruz” dedi. Gün boyu yapılan ihalelerle TCMB, 2.25 milyar

dolar satarak döviz piyasalarına müdahale etti. Bir günde yapılan en büyük satış olurken

kur bu sabah 1.94'ün biraz üzerinde seyrediyor. Bugün de TCMB'nin kontrollü olarak
satış larının devamını bekliyoruz. 

  
. 

  
Euro bölgesi Yunanistan'a kredi diliminin 2.5 mlyr euroluk k ısm ını serbest b ıraktı. Dün
Avrupa borsalar ından Almanya % 2.1, Fransa % 1.9 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones %
0.6, S&P 500 % 0.5 yükseldi. Asya borsalar ında bu sabah pozitif havan ın devam ı
görülüyor. Emtialarda da ayn ı   havanın hakim olduğu ve Alt ın-gümüşün %2 art ıda

olduğunu görüyoruz. 
  
. 

  
Borsa, geçmiş  ramazan aylarında genelde prim yapm ıştır. 2013 Ramazan ına 1.5 ayda %

24 düşerek 71.682'den baş lamakta olan borsan ın bu ay ı pozitif kapatmas ı olas ılığını
yüksek görüyoruz. TCMB'nin ek s ıkılaşt ırma karar ını  açıkladığı günde, teknik olarak
önemli destek seviyelerinde olan borsada  kademeli al ım öneriyoruz. 

Türkiye’nin 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının 1,3 trilyon dolara,  
kişi başına gelirin 16 bin dolara yükseltilmesini, ihracatın 277 milyar dolara çıkarılmasını  
hedefleyen Onuncu Kalkınma Planı Resmi Gazete’de yay ımlandı. 
  
SPK anketine gore kat ılımcıların %49 ’u önümüzdeki ay BIST -100 endeksine ilişkin olarak düşüş
beklerken, %32 ’si değişim beklemediğini açıkladı. 
  
Sanayi üretimi Mayıs ay ında piyasa beklentisi olan %4 altında kalarak yıllık bazda %1.9 art ış kaydetti. 

 

Bankacılık sektörünün net karı yılın ilk beş ayında %19 artışla 11,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 
  
Atatürk Havalimanları’nda yolcu trafiği 1Ç13’te bir önceki y ıla göre %23 art ışın altında 2Ç13’te %14

oranında (bir önceki yıla göre yurtiçinde %16, uluslararasında %25 artış) artış yaşandı. 
  
TCMB dün düzenlediği dört ihaleyle toplamda 1 milyar dolar satış gerçekleştirirken  
bu rakam bugüne kadar bir gün içinde döviz satım ihaleleri ile satılan en yüksek  
tutar oldu. 

  
Hazine nakit dengesi, Haziran ayında 294 milyon lira, Ocak-Haziran döneminde ise 530 milyon lira açık
verdi. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,682.30 -1.96 

USD 1.9515 -0.81 

EURO 2.5105 -0.55 

€  / $  1.2870 0.30 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2284 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 87.475 -1.99 

Gösterge Faiz  2.22 -0.19 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KAPLM 19.45 13.08 

RHEAG 1.02 10.87 

MERIT 5.25 10.53 

KERVN 0.85 10.39 

IPEKE 4.00 9.59 

Düşenler  Kapan ış  % 

FRIGO 0.49 -12.50 

OZBAL 1.97 -11.66 

VESBE 2.57 -8.87 

ATPET 3.88 -7.62 

KRDMA 1.58 -6.51 

Dünya Borsalar ı 08.07.2013 % 

DJIA 15,225 0.59 

NASDAQ 3,485 0.16 

DAX 7,969 2.08 

FTSE-100 6,450 1.17 

NIKKEI 225 14,109 -1.40 

S&P 500 1,640 0.53 

Bovespa  45,076 -0.30 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

GARAN AL 7.42-7.46 7.26 7.68 

VAKBN AL 4.33-4.35 4.21 4.48 

EREGL AL 1.91-1.92 1.84 1.97 
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