
YKBNK, Banka 241.214.900 TL nominal değerli 146 gün vadeli banka bonolar ının dün itibariyle itfas ını
gerçekleştirmiştir. 
  

EGCYO, Şirket bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin, Denizli Baklan-Şenyayla'da 4,8 milyon TL tutarında
gerçekleştirmeyi planladığı 500 Baş Süt Üreten Koyun Çiftliği yatırımında kullanılmak üzere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilip yönetilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen IPARD Programı
kapsamında hak kazand ığı hibeye ilişkin IPARD Program ı   Fonlarının Tahsisine Dair Sözleşme'nin imzalandığı
bildirilmiştir. Söz konusu destek kapsamındaki hibe tutarı, sözleşmede baz alınan Euro kurundaki değişiklik nedeniyle
1.629.549,99 TL'ye yükselmiştir. 
  

GLYHO, Şirket Yönetim Kurulu 100.000.000,-TL'na kadar nominal değerde, 5 (beş)  yıla kadar vadeli ve nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. 
  

SAYAS, Say Reklamcılık'ın ilişkili kuruluşlarından Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
lehine verilmek üzere Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ve Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret
A.Ş arasında 16.07.2013 tarihinde   30.000.000.-TL tutarlı 10 yıl vadeli   finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
Bahsi geçen kredi sözleşmesine konu olmak üzere Şirket ortaklarından   Mahmut Güldoğan'a ait dolaşımda
olmayan 2.500.000.-TL nominal değerli paylar, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'ye rehin olarak Ziraat Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.'de   depo edilmiştir. 
  

OZBAL, Şirket yapacağı  yatırımların finansman ında kullan ılmak üzere fon sağlamak için tahsisli hisse ihrac ı
planlanmaktadır. Bu doğrultuda GEM Global Yield Fund Limited (GEM) ve GEMIA Inc. (GEMIA) arasında - 16 Temmuz
2013 tarihinde "Hisse Satışı ve Hisse Ödüncü Sözleşmesi" imzalanmıştır. 
  

BAKAB, Bak Ambalaj ortaklarından Cem Bakioğlu 16 Temmuz 2013 tarihinde 136,397 adet alım yapmıştır. 
  

ECZYT, Eczacıbaşı Holding 16 Temmuz 2013 tarihinde 17,436 adet ECZYT hissesi almıştır. 
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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’DEN BİR DESTEK DAHA 

Yıllard ır piyasalara desteği nedeniyle “Piyasa dostu ”  olarak  bilinen Bernanke, dünkü
açıklamalar ı ile piyasalara bir kez daha moral verdi.  

BIST 100 endeksi, dünü % 1.84 art ış la, 77.072 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
75.426, en yüksek 77.255 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.394 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.0 cente yükseldi. En çok değer kazanan endeks

% 3.6 art ışla BIST 10 BANKA endeksi olurken sanayi endeksi % 0.64 yükselebildi.
Dolar/TL kuru 1.91'e gerilerken gösterge tahvil faizi % 8.8 oldu. 
  
Fed Ba şkanı   Ben Bernanke ’nin parasal  geni ş lemenin makroekonomik verilerin

desteklemesi halinde bu y ıl azaltabileceği, 2014 ’te ise sonlanabileceği söylemine ek
olarak makroekonomik verilerin halen tatmin edici olmaktan uzak olduğunu belirtmesi

küresel piyasalarda pozitif algıland ı. Bernakeye göre; şu anda ayda 85 milyar dolar olan

tahvil al ımlar ının istihdam piyasas ının görünümü bozulursa veya enflasyon yüzde 2 olan
hedefe yaklaşmaz ise “daha uzun süre sürdürülebileceğini”  ifade etti. Avrupa'da Almanya

% 0.65, Fransa % 0.55 yükselirken ABD'de artış lar % 0.2 civarında s ınırlı kaldı. 
  
Bu sabah Euro/dolar paritesi 1.31 civar ında işlem görürken Asya borsalarında kar ışık bir

seyir var. Günlük veri gündemi zay ıf iken BIST 100 Endeksi 77 bin üzerinde kapan ış
yapmaya çalışacaktır. 

2013 ikinci çeyrek itibariyle mevduat bankaları  ile kalkınma ve yat ırım
bankalarının toplam şube sayısı, Ekim-Aralık 2012 dönemine göre 322 adet,
geçen yıl ikinci dönemine göre 577 adet artarak 10.556 olmuştur. 
  

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Avrupa Finansal İstikrar
Fonu'nun (EFSF) kredi notunu AAA'dan AA+'ya indirdi. 
  

Mayıs sonu itibarıyle kısa vadeli dış borç stoku 2012 sonuna gore %22.1
artışla 123.2 milyar dolara yükseldi. 
  

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında
%32,6 artış gerçekleşti. 
  

TCMB 50 mn dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Toplam teklif 63 mn dolar,
fiyat 1,9247 oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 77,072.09 1.84 

USD 1.9160 -0.31 

EURO 2.5085 -0.56 

€  / $  1.3124 -0.30 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2276 0.06 

VOB-30 Kontrat ı 94.225 1.62 

Gösterge Faiz  8.95 -0.11 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SAMAT 2.79 17.23 

EGGUB 18.05 11.08 

KOMHL 8.70 10.13 

MMCAS 3.76 9.30 

OSMEN 2.19 8.42 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 133.00 -10.14 

BROVA 0.87 -6.45 

BMEKS 1.70 -6.08 

MEGAP 1.99 -3.86 

MEMSA 0.25 -3.85 

Dünya Borsalar ı 17.07.2013 % 

DJIA 15,471 0.12 

NASDAQ 3,610 0.32 

DAX 8,255 0.65 

FTSE-100 6,572 0.24 

NIKKEI 225 14,615 0.11 

S&P 500 1,681 0.28 

Bovespa  47,407 1.15 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EKGYO TUT 2.72-2.74 2.62 2.82 
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