
TSPOR: Trabzonspor Futbol A.Ş. 1.500.000 lot Trabzonspor Sportif A.Ş. hissesi sat ış izni için SPK’ya başvurmuştur. 

  
TEBNK: BNP Paribas Yatırımlar Holding A.Ş.    2.19-2.21 TL fiyat aralığından 362 bin  adet TEBNK hissesi aldığını bildirmiştir. 

  
HALKB, HLGYO: Halk Bankası 10.07.2013 tarihinde Halk Gayrimenkul Yat ırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,18 fiyattan 374,158 adet
alış işlemi gerçekleştirmiştir. 

  
ATAC: Ataç İnşaat 159.082.427,50-TL olan ç ıkarılm ış sermayesinin 74.917.572,50 TL art ırılarak 234.000.000-TL'ye çıkarılmas ına, art ırılan

74.917.572,50-TL nominal bedelindeki hisselerin, mevcut hissedarlar ının tamam ının yeni pay alma haklar ı kıs ıtlanmak suretiyle; Ataç Turizm
A.Ş.'ye 74.917.572,50-TL nominal bedelde toplam tahsisli olarak sat ılmas ına karar vermiştir. 

  
AKFEN: Akfen Holding, Akfen GYO A.Ş. payları  ile ilgili olarak 09.07.2013 tarihinde 1,43 -1,44 TL fiyat aral ığından 20.157 adet al ış  iş lemi

gerçekleştirmiştir. 

  
KARKM: Şirket unvanı CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir. 

  
ECZYT: Eczacıbaşı Holding, 9/7/2013 tarihinde 5.72 TL fiyattan 36.061 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. 
  
ISCTR: İş Bankas ı, vergi ihtilafına ilişkin Dan ıştay nezdinde karar düzeltme aşamas ında bulunan bakiyenin 114.4 milyon liral ık k ısm ının
bankan ın lehine sonuçlandığını açıkladı. 
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"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." 

BERNANKE "DUR" DEDİ 
FED'in likiditeyi azaltacağı sinyali ile yoğunlaşan sat ışlar dün akşam Bernanke'den gelen

açıklamalar ile tersine dönmüş   gibi. Emtialarda ve Asya borsalar ında % 3'e varan

yükseliş ler BIST'i de olumlu etkileyecek. . 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.26 düşüş le, 71.074 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 70.409, en yüksek 73.133 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 907 puan
altına indi. Banka hisselerindeki sat ış dalgas ı dün de devam etti ve Banka Endeksi % 2.5
düştü. Not art ım ı   gününden beri geçen  1 .5 ayda borsa % 24 dü şerken Banka
Endeksindeki kayıp % 35'e ulaşt ı.  
  
. 

  
Dünün ilginç bir geli şmesi de Fitch'in yapt ığı açıklamada “Gezi Park ı protestolar ının iyi

yönetilememesi ve makro dengeleri bozmas ı durumunda, bu durumun kredi notuna
olumsuz etkisinin olabileceğini” söylemesi  “not indirimi olasılığı” nedeniyle piyasaları
tedirgin etti.  İş lem hacminin inan ılmaz azald ığı  tahvil faizindeki yükseliş   devam etti.

Dünkü hacim 5.5 mn TL gibi komik bir rakamda kalmas ına rağmen faiz % 9.42'ye

kadar çıktı ve günü % 9.25'den kapatt ı. TCMB ise dolar vermeye devam ediyor. Dün
düzenlediği 6 sat ım ihalesi ile toplamda 1,3 milyar dolarl ık döviz satsa da kur sepetinde
büyük bir oynama yaşanmad ı. 
  
. 

  
FED'in 18-19 Haziran tarihli toplant ı  tutanaklar ı  dün aç ıkland ı. Komitedeki 19 üyenin
yarıs ının  y ıl  sonuna  kada r  ay l ık  85  m i l ya r  do la r l ık  tahv i l  a l ım programlar ını
sonland ırılmas ını  istediği görüldü. Ancak diğer yar ıs ı FED'in azaltmaya gitmeden önce
daha fazla olumlu istihdam verisi beklemesi gerektiğini söylemekte. Notlar ın ard ından

konuşa n  Bernanke, "yüksek düzeyde gevşek para politikalar ına öngörülebilir
gelecekte ihtiyaç olduğunu" savununca piyasaların hoşuna gitti. 

  
. 

  
Bu sabah Euro/dolar paritesi 1.31'in üzerine çıkarken (dolar/TL bu sayede 1.93'e geriledi)

altın ve gümüş % 2'yi aşan yükseliş   yaşamakta. ABD Endeks futurelar ı % 1.0 art ış
gösterirken Asya borsalar ında % 3'e varan yükseli ş ler hakim. Avrupa ve İstanbul

borsalar ının da yükseliş le baş lamas ı bekleniyor. Ancak son 4 gündür artı baş layıp günün
sonuna doğru satış yiyen BIST'in bugün de aynı rotayı izleyip izlemeyeceği meçhul. Teknik
olarak önemli destek seviyelerinde olan borsada  kademeli al ım önerimizi sürdürüyoruz.  

Fitch Ratings, Sekerbank T.A.S.'n ın kredi notlar ını   (BB-/Stable/bb-),  Tekstil Bankasi

A.S.'nin kredi notlar ını (B+/Stable/b+) ve BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S.'nin
notların (BBB-/Stable/b+) olarak teyit etti. Fitch ayrıca, Alternatifbank A.S.'nin BB olan uzun

vadeli kredi notunu pozitif izlemede tutmaya devam ettiğini bildirdi.  

  
Merkez Bankası döviz rezervi geçen hafta 1.34 milyar dolar artış gösterdi.  
  
Deolitte Türkiye ’nin Finansal Hizmetler Yönetim Ortağı   Yücel Ersöz, dünyanın her

yerinden Türk bankacılık sektörüyle ilgilenenlerin olduğunu söyledi.  
  
Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, piyasalardaki durumun böyle gitmesi halinde vergilerin
faize ödeneceğini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,074.11 -1.26 

USD 1.9545 0.21 

EURO 2.5095 0.60 

€  / $  1.2973 1.48 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2172 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 86.725 -1.31 

Gösterge Faiz  8.88 -0.15 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BAKAN 11.45 13.37 

ARTI 1.92 12.94 

OSMEN 2.30 9.52 

KRSTL 0.59 9.26 

BAYRD 5.19 8.13 

Düşenler  Kapan ış  % 

JANTS 27.00 -12.05 

FRIGO 0.39 -11.36 

DENGE 2.81 -10.51 

MERIT 4.30 -10.42 

DIRIT  2.25 -10.00 

Dünya Borsalar ı 10.07.2013 % 

DJIA 15,292 -0.06 

NASDAQ 3,521 0.47 

DAX 8,066 0.11 

FTSE-100 6,505 -0.12 

NIKKEI 225 14,417 -0.39 

S&P 500 1,653 0.02 

Bovespa  45,483 0.90 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss

Hedef 

Satış Fiyatı 

GARAN STOPLOSS 7.42-7.46 7.26 7.68 

VAKBN STOPLOSS 4.33-4.35 4.21 4.48 

EREGL TUT 1.91-1.92 1.84 1.97 
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