
ITTFH, ADESE: Beeches Finance Corp ile İttfak Holding grup ş irketleri aras ında imzalanan Adese Al ışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. opsiyonlu sat ın
alma sözleşmesi sonras ında, Beeches Finance Corporation yapt ığı görüşmeler neticesinde Suudi Arabistan merkezli Al Othaim market
zinciri ile bir mutabakata vard ığını bildirmiştir. Buna göre Al Othaim ve Beeches Finance Corp. toplamda ş irket sermayesinin minimum %

23'üne denk hisse senedinin satın alınmas ı konusunda karşı lıklı niyet mutakabat ına varmış lardır. 
  
DAGİ YATIRIM HOLDİNG 3.480.000 adet DAGI hissesini MKK ’ya kaydı için başvuruda bulunmuştur. 

  
AKFEN: 11.07.2013 tarihinde toplam 57.165 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi sat ın al ınmas ı  ile Holding tarafından Geri Al ım Program ı
çerçevesinde yapılan hisse al ımlar ı toplamda 3.753.563 adete ulaşm ıştır. 
  
AKFEN, AKFGY: Akfen Holding, Akfen GYO A.Ş. payları  ile ilgili olarak 11.07.2013 tarihinde 1,41-1,45 TL fiyat aral ığından 55.018 adet al ış
işlemi gerçekleştirmiştir. 

  
OZBAL: Şirket ile Şekerbank T.A.Ş. aras ında 6 ay ödemesiz 5 y ıl vadeli, 30 milyon TL nakit ve 15 milyon TL gayrinakdi kredi sözleşmesi

imzalanm ıştır. 
  
FINBN: Finansbank halka arz edilmeksizin nitelikli yat ırımc ılara sat ılmak üzere 99 gün vadeli 150.000.000. -TL. nominal değerde iskontolu

banka bonosunun 17.07.2013 tarihinde ihraç edilmesini planlanmaktadır. 
  
Yapı Kredi Sigorta ’nın satışı tamamlandı. Yapı Kredi Bankası’nın kasasına Allianz ’dan toplam 1,6 milyar TL nakit girdi.  
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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." 

KADEMELİ ALIM ÖNERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ 

Dip çal ışmas ını sürdüren borsa Cuma günü % 3 yükselerek beklenen tepkisini yapt ı.
Hazine ihaleleri sonras ında faiz inerse borsaya destek olacakt ır. 
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftay ı % 1.1 art ış la 73.922 seviyesinden kapatt ı. Hafta

boyunca dip çal ışmas ı yapan Endeks 70.500 ile 73.000 aral ığında işlem gördükten
sonra Cuma günü % 3 yükselerek 73.000 seviyesini yukar ı kırdı. Bu hafta bu seviyenin

üzerinde olumlu seyrin devamı beklenebilir.  

  
. 

  
TCMB hafta boyunca piyasaya dolar vermeye devam etti. Ancak kur sepeti yükseli ş ini

sürdürerek 2.26'ya, dolar kuru da 1.96'ya kadar ç ıktı.  Haftayı   1.30'un biraz üzerinde
kapatan Euro/dolar paritesinde bu hafta Euro lehine gelişme yaşanırsa TCMB'ye destek

olmuş olacaktır. İş lem hacminin inan ılmaz azald ığı  tahvil faizindeki yükseliş  geçtiğimiz

hafta devam etti. Önceki haftayı % 7.8'den kapatan gösterge tahvil faizi % 9.5'e kadar
yükseldi. Kapanış  ise % 9.13'den gerçekleşti. Çarşamba günü piyasaya 8,5 mr lira,
kamuya 1,1 mr lira olmak üzere toplam 9,6 mr TL’lik itfa yapacak olan Hazine, bugün ve
yarın 4 ihale yapacak. İhaleler sonras ında faizde geri çekilmenin yaşanmas ı muhtemel

olabilir. Bu arada Goldman Sachs son raporunda TCMB'nin faizi % 2.5 puan art ıracağını
tahmin etmekte. 

  
. 

  
ABD Merkez Bankas ı FED Başkanı Bernanke'nin son konuşmas ında finansal istikrara

vurgu yaparak ve “öngörülebilir gelecekte parasal geniş leme desteklenmeli ”   diyerek

finansal piyasalar ı kaplayan negatif beklentileri k ısa süreliğine de olsa ertelemiş oldu. Bu

sayede dünya borsalar ı haftayı artıda kapatt ı. ABD Endeksleri ise yeni rekorlara yelken

açtı. 
  
. 

  
ABD'de başlayan bilanço sezonu hafta boyunca (Citigroup, Goldman Sachs, BOA ve
Microsoft ) devam edecek. İçerde ise 2013/2Ç bilanço sezonu Çarşamba günü TTKOM
ile baş layacak, Perşembe TCELL sonuçlar ını açıklayacak. Haftanın veri gündeminde ise;
bugün  TÜrkiye'de Bütçe sonuçları ve işsizlik oran ı, ABD'de Perakende sat ış ları ve Çin’de

2Ç13 büyüme verisi (Beklentilerle aynı yıllık % 7.5 ’e geriledi) Sal ı Almanya Zew Endeksi,

ABD sanayi üretimi, Çarşamba FED Başkanı Bernanke, Temsilciler Meclisi Komitesinde

yarıyıl sunumu yapacak, Perşembe Bernanke, Senato Bankac ılık Komitesi'nde yar ıyıl
sunumu yapacak. 

  
. 

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

24 düşerek 72 bin s ınırından baş layann borsan ın bu ay ı pozitif kapatmas ı olas ılığını
yüksek görüyoruz. TCMB'nin ek s ıkılaştırma karar ını açıkladığı zamanda, teknik olarak

önemli destek seviyelerinde olan borsada  kademeli al ım önerimizi sürdürüyoruz.  

Dün yap ılan ekonomi toplant ısı   ardından Ba şbakanlık t a n  “mali disiplinden taviz
verilmeyeceği” açıklaması geldi. 
  
2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF)
in almış olduğu grev karar ına karşın 11 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Tekstil Sanayii
İşverenleri Sendikas ı Yönetim Kurulu lokavt karar ı  almış  ve bu karar ı TEKSİF'e tebliğ
etmiştir.  
  
Hazine, bu hafta 4 tahvil ihalesi birden düzenleyecek.  
  
Eski bir IMF yetkilisi olan Gros, Avrupa'daki bankacılık sektörünün, "kurtarmak için çok
büyük" olabileceğini söyledi. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,921.95 2.97 

USD 1.9535 0.15 

EURO 2.5505 0.16 

€  / $  1.3065 -0.23 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2556 0.87 

VOB-30 Kontrat ı 90.450 3.46 

Gösterge Faiz  9.64 -0.13 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BRKO 0.55 12.24 

YBTAS 1,925.00 10.00 

TRNSK 0.45 9.76 

AYCES 5.92 9.63 

ADESE 9.26 9.20 

Düşenler  Kapan ış  % 

FRIGO 0.31 -11.43 

DOBUR 2.76 -5.15 

BAKAN 10.95 -3.95 

UCAK 2.83 -3.74 

IZOCM 30.10 -3.53 

Dünya Borsalar ı 14.07.2013 % 

DJIA 15,464 0.02 

NASDAQ 3,600 0.61 

DAX 8,213 0.66 

FTSE-100 6,545 0.02 

NIKKEI 225 14,506 0.23 

S&P 500 1,680 0.31 

Bovespa  45,533 -2.34 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 1.91-1.92 1.84 1.97 
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