
CCOLA: 2012'nin ikinci çeyreğinde 272,5 milyon ünite kasa olan sat ış hacmi, 

  
2013'ün ikinci çeyreğinde %17,1 artarak 319,2 milyon ünite kasaya yükseldi.  
  
GLYHO: 11-07-2013  tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 

  
1,33 / 1,34  fiyat aralığından  50.000 adet al ış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

  
ASYAB: Bank asya 12 yeni şubesinin yak ın tarihte faaliyetlerine baş layacağını 
  
bildirmiştir. 

  
VAKFN.JCR Eurosia Rating,Vak ıf Finansal Kiralama A.Ş.'yi derecelendirerek 

  
Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)' olarak teyit etti görünümünü ise 'Stabil' olarak  

  
belirledi.  

  
ASUZU: Olağanüstü Genel Kurul Toplantıs ı, Kartal arazisinin 191 mn TL ’ye 

  
satışının onaylanmas ı gündemiyle 13 Ağustos 2013 tarihinde yap ılacak. 

  
THYAO:ÖİB THY özelleştirmesinde dan ışman ş irket olarak Mc Kinsey ile anlaşma yapacak. 

12 Temmuz 2013 Cuma

 

GÜNLÜK BÜLTEN
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ŞİRKET HABERLERİ 

 
ECZYT [ECILC]: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 11.07.2013 tarihinde EİS Eczac baş İlaç Snai ve Finansal Yat rmlar

A.Ş. paylar  ile ilgili olarak 2,03 - 2,05 TL fiyat aral ğndan 900.000 adet al ş işlemi ortaklğmzca gerçekleştirilmiştir. 

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." 

STRESE DEVAM 

TL'nin ateşinin düşmemesi ve faizdeki t ırmanış,  FED'den gelen desteğin borsada

olumlu fiyatlanmasına engel olmakta. Bugün de stresli bir gün olmaya aday! . 
Önceki gün % 1.3 düşen BIST 100 endeksi, dünü % 1.0 art ış la, 71.790 puandan kapatt ı.
Gün içerisinde en dü şük 71.174, en yüksek 73.168 puan ı   gören endeks, önceki
kapan ışının 715 puan üzerine çıktı. Banka hisselerindeki art ış ise % 0.2'de kald ı. 
Bernanke açıklamalar ı ile 1.28 ’den 1.32'ye fırlayan parite dün 1.30'a kadar gevşedi. Bu

süreçte 1.93'e gerileyen TL de bu sabah 1.95'den i şlem görüyor. Paritede gevşeme

yaşanırsa hem sepet kur, hem de dolar kuru yukar ı gitmeye devam edebilir ki TCMB'nin

müdahalelerinin s ınırını  test edebilir. Diğer taraftan zay ıf hacimle yükselemye devam
eden faiz can s ıkmaya devam ediyor. Dün de gösterge tahvilin bileş ik faizi 23 mn TL

hacimle % 9.59'a çıktı. Önümüzdeki hafta 4 ihale düzenleyecek Hazine, 9,6 milyar TL itfa
yapacak. İhaleler öncesinde faizin % 10'u geçmesi muhtemel gözüküyor. Bu ise
BIST'deki banka hisseleri için baskı unsuru olmaya devam edecektir demektir.  

  
ABD Merkez Bankas ı FED Başkanı Bernanke önceki gece gerçekleştirdiği konuşmada

finansal ist ikrara vurgu yaparak ve “öngörülebilir gelecekte parasal geni ş leme

desteklenmeli ” diyerek finansal piyasalar ı kaplayan negatif beklentileri kısa süreliğine de

olsa ertelemiş  oldu. Bu sayede dün dünya borsalar ı   günü art ıda kapatt ı.  Avrupa'da

Almanya % 1.1, Fransa % 0.7 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 1.1, S&P 500 % 1.4
yükseldi.  
  
Bugünün veri gündeminde 12:00'de Euro bölgesi sanayi üretimi, 15:30'da ABD ÜFE öne
çıkıyor. Ayrıca ABD'de bilançolar ın açıklanmas ı yoğunlaşıyor. Bugün öğleden sonra JP

Morgan ve Wells Fargo sonuçları açıklanacak. Bu sabah Asya borsalar ı karışık bir seyir

izliyor. Avrupa borsalarında da benzer bir seyir bekleniyor. 

Amerikada'ki çelik ureticileirnin 9 ülkeden ithal edilen çelik borular icin anti tekel
düzenlemlerine aykırı davranıldıgı gerekçesi ile act ıkları mahkemeyi kazanmalar ı  Türk
çelik üreticilerinin bu ulkeye yonelik satıslar ının yarı yarıya düşmesine neden olabilir.  

  
BDDK verilerine göre, kredilerin yıllık artış hızı Mayıs ayında, son 12 ay ın en yüksek 

seviyesine çıkarak yüzde 21,9'a ulaştı. 
  
Merkez Bankas ı yaptığı açıklamada, cari açığın artmas ında, ilk 5 ayl ık dış  ticaret açığının
yanıs ıra, gelir kâr transferlerini içeren doğrudan yat ırım/gider kaleminde may ıstaki 1.5

milyar dolarl ık çıkışın etkili olduğunu belirtti.  

  
Mayıs Cari İş lemler Dengesi -6.7 milyar dolar olan beklentinin üzerinde  -7.5 milyar dolar

oldu. 

  
Mayıs ’ta turizm gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %18 yükseliş le 2,5 milyar dolar oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,789.85 1.01 

USD 1.9505 -0.20 

EURO 2.5465 1.47 

€  / $  1.3095 0.94 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2362 0.86 

VOB-30 Kontrat ı 87.425 0.81 

Gösterge Faiz  8.83 -0.45 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KOZAL 25.50 10.63 

DARDL 0.80 9.59 

MERIT 4.70 9.30 

IZOCM 31.20 9.09 

POLHO 2.47 6.47 

Düşenler  Kapan ış  % 

FRIGO 0.35 -10.26 

MANGO 0.19 -9.52 

RANLO 0.12 -7.69 

PRTAS 0.21 -4.55 

SKBNK 1.86 -4.12 

Dünya Borsalar ı 11.07.2013 % 

DJIA 15,461 1.11 

NASDAQ 3,578 1.63 

DAX 8,159 1.14 

FTSE-100 6,543 0.59 

NIKKEI 225 14,473 0.39 

S&P 500 1,675 1.36 

Bovespa  46,626 2.51 

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 



CCOLA: 2012'nin ikinci çeyreğinde 272,5 milyon ünite kasa olan sat ış hacmi, 

  
2013'ün ikinci çeyreğinde %17,1 artarak 319,2 milyon ünite kasaya yükseldi.  
  
GLYHO: 11-07-2013  tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 

  
1,33 / 1,34  fiyat aralığından  50.000 adet al ış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

  
ASYAB: Bank asya 12 yeni şubesinin yak ın tarihte faaliyetlerine baş layacağını 
  
bildirmiştir. 

  
VAKFN.JCR Eurosia Rating,Vak ıf Finansal Kiralama A.Ş.'yi derecelendirerek 

  
Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)' olarak teyit etti görünümünü ise 'Stabil' olarak  

  
belirledi.  

  
ASUZU: Olağanüstü Genel Kurul Toplantıs ı, Kartal arazisinin 191 mn TL ’ye 

  
satışının onaylanmas ı gündemiyle 13 Ağustos 2013 tarihinde yap ılacak. 

  
THYAO:ÖİB THY özelleştirmesinde dan ışman ş irket olarak Mc Kinsey ile anlaşma yapacak. 

12 Temmuz 2013 Cuma

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

ŞİRKET HABERLERİ 

 
ECZYT [ECILC]: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 11.07.2013 tarihinde EİS Eczac baş İlaç Snai ve Finansal Yat rmlar

A.Ş. paylar  ile ilgili olarak 2,03 - 2,05 TL fiyat aral ğndan 900.000 adet al ş işlemi ortaklğmzca gerçekleştirilmiştir. 

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." 

STRESE DEVAM 

TL'nin ateşinin düşmemesi ve faizdeki t ırmanış,  FED'den gelen desteğin borsada
olumlu fiyatlanmasına engel olmakta. Bugün de stresli bir gün olmaya aday! . 
Önceki gün % 1.3 düşen BIST 100 endeksi, dünü % 1.0 art ış la, 71.790 puandan kapatt ı.
Gün içerisinde en dü şük 71.174, en yüksek 73.168 puan ı   gören endeks, önceki
kapan ışının 715 puan üzerine çıktı. Banka hisselerindeki art ış ise % 0.2'de kald ı. 
Bernanke açıklamalar ı ile 1.28 ’den 1.32'ye fırlayan parite dün 1.30'a kadar gevşedi. Bu

süreçte 1.93'e gerileyen TL de bu sabah 1.95'den i şlem görüyor. Paritede gevşeme
yaşanırsa hem sepet kur, hem de dolar kuru yukar ı gitmeye devam edebilir ki TCMB'nin

müdahalelerinin s ınırını  test edebilir. Diğer taraftan zay ıf hacimle yükselemye devam
eden faiz can s ıkmaya devam ediyor. Dün de gösterge tahvilin bileş ik faizi 23 mn TL

hacimle % 9.59'a çıktı. Önümüzdeki hafta 4 ihale düzenleyecek Hazine, 9,6 milyar TL itfa
yapacak. İhaleler öncesinde faizin % 10'u geçmesi muhtemel gözüküyor. Bu ise
BIST'deki banka hisseleri için baskı unsuru olmaya devam edecektir demektir.  

  
ABD Merkez Bankas ı FED Başkanı Bernanke önceki gece gerçekleştirdiği konuşmada
finansal ist ikrara vurgu yaparak ve “öngörülebilir gelecekte parasal geni ş leme

desteklenmeli ” diyerek finansal piyasalar ı kaplayan negatif beklentileri kısa süreliğine de
olsa ertelemiş  oldu. Bu sayede dün dünya borsalar ı   günü art ıda kapatt ı.  Avrupa'da

Almanya % 1.1, Fransa % 0.7 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 1.1, S&P 500 % 1.4
yükseldi.  
  
Bugünün veri gündeminde 12:00'de Euro bölgesi sanayi üretimi, 15:30'da ABD ÜFE öne
çıkıyor. Ayrıca ABD'de bilançolar ın açıklanmas ı yoğunlaşıyor. Bugün öğleden sonra JP

Morgan ve Wells Fargo sonuçları açıklanacak. Bu sabah Asya borsalar ı karışık bir seyir
izliyor. Avrupa borsalarında da benzer bir seyir bekleniyor. 

Amerikada'ki çelik ureticileirnin 9 ülkeden ithal edilen çelik borular icin anti tekel
düzenlemlerine aykırı davranıldıgı gerekçesi ile act ıkları mahkemeyi kazanmalar ı  Türk
çelik üreticilerinin bu ulkeye yonelik satıslar ının yarı yarıya düşmesine neden olabilir.  

  
BDDK verilerine göre, kredilerin yıllık artış hızı Mayıs ayında, son 12 ay ın en yüksek 

seviyesine çıkarak yüzde 21,9'a ulaştı. 
  
Merkez Bankas ı yaptığı açıklamada, cari açığın artmas ında, ilk 5 ayl ık dış  ticaret açığının
yanıs ıra, gelir kâr transferlerini içeren doğrudan yat ırım/gider kaleminde may ıstaki 1.5

milyar dolarl ık çıkışın etkili olduğunu belirtti.  

  
Mayıs Cari İş lemler Dengesi -6.7 milyar dolar olan beklentinin üzerinde  -7.5 milyar dolar

oldu. 

  
Mayıs ’ta turizm gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %18 yükseliş le 2,5 milyar dolar oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,789.85 1.01 

USD 1.9505 -0.20 

EURO 2.5465 1.47 

€  / $  1.3095 0.94 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2362 0.86 

VOB-30 Kontrat ı 87.425 0.81 

Gösterge Faiz  8.83 -0.45 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KOZAL 25.50 10.63 

DARDL 0.80 9.59 

MERIT 4.70 9.30 

IZOCM 31.20 9.09 

POLHO 2.47 6.47 

Düşenler  Kapan ış  % 

FRIGO 0.35 -10.26 

MANGO 0.19 -9.52 

RANLO 0.12 -7.69 

PRTAS 0.21 -4.55 

SKBNK 1.86 -4.12 

Dünya Borsalar ı 11.07.2013 % 

DJIA 15,461 1.11 

NASDAQ 3,578 1.63 

DAX 8,159 1.14 

FTSE-100 6,543 0.59 

NIKKEI 225 14,473 0.39 

S&P 500 1,675 1.36 

Bovespa  46,626 2.51 

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 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

