
TTKOM, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde net kârı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %55 azalarak 280 mn TL olarak açıkland ı. Beklenti 272 mn

TL net kâr olacağı yönündeydi. 
  
EKGYO, Emlak GYO Haziran ay ında bir önceki aya göre %29 düşüş le 796 adet sat ış gerçekleştirdi. 2013 ilk yar ıısnda sat ış adetleri 7,331 ’e
ulaşırken bu rakam 2012 ’nin ilk yarıs ında 3,776 adet idi. 

  
THYAO, Şirket Bat ı ve Güney Hindistan Genel Müdürü Mehmet Akay, Hindistan'da havacılık sektörüne yabancı doğrudan yat ırımlara ilişkin

yeni düzenlemeden sonra THY'nin de Hint pazarını takibe ald ığını söyledi.  
  
SAHOL, Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman, Holding iştiraki Enerjisa'n ın halka arzının 2016'ya ertelendiğini ifade etmiştir. 

 
ULKER, Şirket hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş, Dynamic Fonu'ndan 73.3 milyon adet Şirket hissesi alm ış ve Yıldız Holding, iştirakleri ve

ailenin toplam pay ı %58,49'dan %79,9'a yükselmiştir. 
 

FROTO, Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Ford Motor Company’nin gelecek hafta Southampton ’daki tesisini kapayacağı belirtildi. Bu tesisin

kapatılmas ı ile Transit modelin üretimi Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikas ında konsolide olacak.  

  
TOASO, Tofaş Fabrikas ında yıllık izin dolayıs ıyla 29.07.2013 - 17.08.2013 tarihleri aras ında üretim yapmayacağınıı bildirmiştir. 

  
GOZDE, Şirket iştiraki Şok Market, Onur Ekspres Marketçilik A.Ş'nin tamam ını devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvurdu. 

  
PGSUS, Çevre ve Şehircilik Bakanl ığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pistin yap ılmas ı ve lojistik alan ın kamulaştırmas ı için 556 milyon
TL ödendiğini açıklam ıştır. 
  
UCAK, Ege Kraft Torba San.ve Tic. A.Ş. Ortakları, Uçak Servisi A.Ş.'nin sermayesi 184.031.366. -TL'ne ulaşmas ı nedeniyle 1.-TL nominal

değerdeki herbir paya karşı lık 0,58328 TL nominal tutarda B Grubu paylar ı bedelsiz almaya hak kazanacakt ır. Pay dağıtım tarihi 22.07.2013
dir. 

  
GLYHO, Şirket ile iştiraki Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Denizli'de hayata geçirilen ve Alışveriş Merkezi, Konut, Otel/Okul ve

Hastane fonksiyonlar ından oluşan Sümerpark Çok Bileşenli Projesi kapsam ında GLYHO ’nun mülkiyetindeki arsada GLYHO’nun bir okul

binas ı inşa ederek Final Okullar ı'na teslim etmesi ve Final Okullar ı'nın da burada 15 y ıl boyunca okul olarak faaliyette bulunmas ına ilişkin

Final Okullar ı ile bir Kira Sözleşmesi akdedilmiştir. 

  
PTOFS, Reuters'in haberine göre Azerbaycan milli petrol ve gaz ş irketi Socar, Şirket'in havacılık ve jet yakıtı alan ında faaliyet gösteren birimi
POAIR'de hisse al ım ı ile ilgileniyor.  

  
FENER[BJKAS], UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe'nin 2 yıl, Beş iktaş 'ın 1 y ıl süreyle UEFA müsabakalar ından men yönündeki karar ın
yürütmesi CAS tarafından durdurulmuştur. 
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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." 

ABD REKOR KIRDI 
Haziranda rekor k ırıp bir ayda dibi gören ABD borsalar ı bir ayda tekrar rekora geldi. Bu

sabah, hafif realizasyon havası var. 

BIST 100 endeksi, dünü % 0.06 düşüş le 77.022 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 76.384, en yüksek 77.663 puanı gören endeks, önceki kapanışının 49 puan alt ına

indi. Gösterge tahvil faizi ise % 8.85'de kaldı.  
Önceki gün Bernanke'nin sunumu ile coşan piyasalar, dün de Bernanke'nin ikinci
sunumunu izledi. Yeni bir şey olmasa da Bernanke, Kongre'nin bu y ıl Amerikan
ekonomisine yard ımc ı  olmak için daha fazla ad ım atabileceğine inand ığını söyleyerek
parasal geniş leme h ızının verilere bağlı olacağını tekrarlad ı.  
Avrupa hisseleri 1,5 ay ın en yüksek seviyesine yükseldi. Almanya % 1.0, Fransa % 1.44
yükseldi. Beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar aç ıklayan bankalar ın da katk ıs ıyla ABD

Endeksleri günü % 0.5 art ış la kapatt ı. Dow Jones 22 May ıs'ta gördüğü gün içi zirvesi
15.542 seviyesinden sonra bir ayda % 6 düşerek 24 Haziran'da  14.551'i görmüş  ve
ardından yeni bir yükseliş hareketine baş lam ıştı. Bu hareket dün yeni zirve ile taçlandı.
Gün içinde 15.590 ile tarihi rekor k ırıldı. Kapan ış da 15.549 ile rekor oldu. Bu arada

Moody's, azalan bütçe açığıyla borç eğrisinde istikrar sağladığı gerekçesiyle ABD'nin AAA
kredi notunun görünümünü "negatif"ten, "durağan"a çıkardı.  
Bu sabah Asya borsalar ında hafif sat ıcılı bir seyir görülürken Euro/dolar ve emtialarda
hafif artış lar var. Avrupa ve İstanbul borsalar ının güne yatay baş lamas ını bekliyoruz. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ay ında bütçe açığının 1.2 milyar TL olduğunu

belirterek, ilk 6 ayda bütçenin 3.1 milyar TL fazla verdiğini söyledi.  
  - Merkez Bankas ı'nın verilerine göre DİBS pay ı bir önceki haftaya göre net 614 milyon
dolar azalış ile %28,8 seviyesine geriledi.  

    - Moody's, Washington hükümetinin azalan bütçe aç ığıyla borç eğrisinde istikrar

sağladığı gerekçesiyle ABD'nin Aaa kredi notunun görünümünü "negatif"ten, "durağan"a

çıkardı.  Ayrıc a  F e d  B a şkanı   Ben Bernanke,  tahv i l  a l ımlar ının azal t ılmas ının,

ekonomistlerin Fed'in beklentisinin alt ında olduğunu söylediği verilere bağlı olacağını
söyledi.  
   - Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar, çevreyi kirletmeden, belirli kriterler
çerçevesinde kaya gaz ı   kullan ım ı   konusunda Enerji Bakanl ığ ı   i le ortak çal ışma

yapacaklarını açıkladı. 
    - Almanya Maliye Bakan ı   Wolfgang Schaeuble, Yunanistan' ın özel sektörden
yatırımc ıların elindeki devlet borçlanma kağıtlarında en az ında cari kurtarma program ının
sona ereceği 2014'e kadar bir saç traşının olmayacağını söyledi.  
    - Enerji Bakan ı   Taner Y ıldız, dolardaki düşüşün enerjideki otomatik fiyatlanmay ı
etkileyeceğini söyledi.  
    - IMF Direktörü Christine Lagarde, gerekirse ECB'nin kullanabileceği daha fazla
cephanesi olduğunu ifade etmiştir. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 77,022.76 -0.06 

USD 1.9210 0.26 

EURO 2.5145 0.24 

€  / $  1.3108 -0.12 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2140 -0.61 

VOB-30 Kontrat ı 94.175 -0.05 

Gösterge Faiz  8.52 1.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MMCAS 4.47 18.88 

FENER 30.40 10.55 

YBTAS 2,335.00 10.14 

OSMEN 2.41 10.05 

ISBIR 145.00 9.02 

Düşenler  Kapan ış  % 

YESIL  0.97 -9.35 

IHLAS 0.84 -6.67 

SAMAT 2.63 -5.73 

PRTAS 0.21 -4.55 

CBSBO 0.23 -4.17 

Dünya Borsalar ı 18.07.2013 % 

DJIA 15,549 0.50 

NASDAQ 3,611 0.04 

DAX 8,337 1.00 

FTSE-100 6,634 0.95 

NIKKEI 225 14,809 1.32 

S&P 500 1,689 0.50 

Bovespa  47,657 0.53 

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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NASDAQ 3,611 0.04 

DAX 8,337 1.00 

FTSE-100 6,634 0.95 

NIKKEI 225 14,809 1.32 

S&P 500 1,689 0.50 

Bovespa  47,657 0.53 

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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