
AKBNK: Vadesi gelen 176.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun ve 88.000.000 TL nominal değerli tahvilini tfa işlemini gerçekleştirmiştir. 
  
YAPRK: Şirket 11 Haziran 2013 tarihinde tesisinde çıkan yang ın sonucunda zarar gören emtia ve sabit kıymetlerle ilgili sigorta şirketince toplam 221.500 TL

tutar ında hasar ödemesi yapıldığını bildirmiştir. 
  
  
AKFEN: 08.07.2013 tarihinde toplam 31.000 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi sat ın al ınmas ı  ile Şirket taraf ından Geri Al ım Program ı  çerçevesinde yapılan hisse

al ımlar ı toplamda 3.646.398 adete ulaşmıştır. (sermaye oran ı %1,253 seviyesine ulaşmıştır) 

  
ZOREN: Lüleburgaz'daki doğal gaz yak ıtl ı   kojenerasyon santraline ait olan elektrik üretim lisans ının kurulu gücü 152,126MWm/148,190 MWe'den 136,826
MWm/133,190 MWe'ye düşürülmüştür. 

  
VESTL, VESBE: Vestel Elektronik, 8/7/2013 tarihinde 2,57 - 2,65 fiyat aral ığında 1.477.469 TL nominal değerli al ış  işlemi yaparak Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve

Ticaret A.Ş. sermayesindeki pay ını % 84,66'ya yükseltmiştir. 

10 Temmuz 2013 Çarşamba

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

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." 

GÜNDEM FED 

FED'in toplant ı   tutanaklar ı   bugünün ana gündemi. D ışarıdaki olumlu havay ı   sona

erdirirse BIST için negatif olur. Tersi durumda tepki güçlenebilir. . 
BIST 100 endeksi, dünü % 0.42 art ış la, 71.981 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
71.731, en yüksek 73.077 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 300 puan üzerine
çıktı. Özellikle son 1,5 saatte 73 bin seviyesinden gelen sat ış larla h ızla gerileyen borsa

yine de günü artıda kapattı. 
  
Önceki gün 2,25 milyar dolar satan TCMB dün piyasaya müdahale etmezken, gösterge
tahvil faizi % 8.60 ile son zamanlar ın en yüksek seviyesine çıktı. Gösterge tahvilde sadece
12 mn TL hacmin olmas ı faizdeki sıkıntıyı gösteren önemli bir unsur!  
  
Dün Avrupa ve ABD'deki olumlu hava sürdü. Önceki gün % 2 yükselen Avrupa
borsalar ından Almanya % 1.1, Fransa % 0.5 yükseldi. ABD'de ise yükseli ş  4. günde de
devam etti ve Dow % 0.5, S&P500 % 0.7 yükseldi. 
  
. 

  
Bugün veri takvimi sakin. Ancak ABD'den gelecek haberler piyasaları etkileyebilir.  

  
Fed’i n  “çıkış”  mesajlar ını   i lk kez net şekilde verdiği  18  – 19 Haziran toplant ıs ının
tutanaklar ı   bu ak şam yay ımlanacak. Öncesinde ise Başkan Bernanke ’nin “Merkez

bankac ılığının yüzyılı" konulu konuşmas ı ve sonras ındaki soru-cevap faslı izlenecektir. 

  
. 

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

24 dü şerek 72 bin s ınırından ba ş lamakta olan borsan ın bu ay ı   pozitif kapatmas ı
olas ılığını yüksek görüyoruz. TCMB'nin ek sıkılaştırma karar ını açıkladığı zamanda, teknik

olarak önemli destek seviyelerinde olan borsada  kademeli al ım öneriyoruz. 

IMF Global Büyüme beklentisini %3.3'den %3.1'e indirdi.  
  
FED'den bu akşam gelecek toplant ı   tutanaklar ı   ve Bernake'nin yapacağı  konuşma

yakından izlenecek. 

  
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,981.59 0.42 

USD 1.9505 -0.05 

EURO 2.4945 -0.64 

€  / $  1.2784 -0.67 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2169 -0.52 

VOB-30 Kontrat ı 87.875 0.46 

Gösterge Faiz  6.72 -0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

RHEAG 1.11 8.82 

OZBAL 2.14 8.63 

KNFRT 9.80 7.69 

UTPYA 1.59 7.43 

AVOD 1.42 5.97 

Düşenler  Kapan ış  % 

FRIGO 0.44 -10.20 

IPEKE 3.60 -10.00 

ARTI 1.70 -8.60 

MERIT 4.80 -8.57 

KAPLM 18.00 -7.46 

Dünya Borsalar ı 09.07.2013 % 

DJIA 15,300 0.50 

NASDAQ 3,504 0.56 

DAX 8,058 1.12 

FTSE-100 6,513 0.98 

NIKKEI 225 14,473 2.58 

S&P 500 1,652 0.72 

Bovespa  45,076 -0.30 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

GARAN TUT 7.42-7.46 7.26 7.68 

VAKBN TUT 4.33-4.35 4.21 4.48 

EREGL TUT 1.91-1.92 1.84 1.97 
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