
YKBNK, Banka havale ak ımlar ına dayal ı seküritizasyon programı çerçevesinde 115 mn Euro ve 355 mn dolar olmak üzere yaklaşık 505 mn

Dolar tutarında seküritizasyon kredisi sağlam ıştır. 
  
TUPRS, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Şirket'te baş latılan vergi incelemesinin rutin bir inceleme olduğunu ifade etmiştir. 

  
TTKOM, TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, Şirket'in, Digitürk'e ait %53'lük payı için 530 mn dolarl ık bağlayıcı olmayan teklif verdiğini açıklam ıştır.
Ulaştırma ve Haberleşme Bakan ı Binali Yıldırım ise, kamunun elindeki %31,6'l ık payın %6,5'lik k ısm ının halka arz edilmesine ilişkin alınm ış
bir kararlar ının olduğunu, geri kalan %25'in halka arz ının gündemde olmadığını ifade etmiştir. 

  
EREGL, Türk Metal Sendikası ile Şirket adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası aras ıda toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılm ıştır. 
 
ALARK, Grup ş irketlerinden ve Riva arazilerinin sahibi olan Al -Riva Arazi Değerlendirme Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ilgili aç ılan dava

hakkında Şirket lehine verilen karar temyiz yoluyla incelenerek onaylanm ıştır. 
 

ZOREN, Şirket Pakistan'da bulunan 56.4 MW gücündeki ve Zorlu Enerji Pakistan Ltd. Şti'ye ait rüzgar enerjisi santralinde güvenirlik testlerini
tamamlam ış ve Pakistan Ulusal İletim ve Dağıtım Şirket'ine ticari elektrik sat ışına baş lam ıştır. 
  
ASYAB, Banka, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1.7 artışla 55.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012Ç2: 54.4
mn TL net kâr). Böylece Banka, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %3.9 azal ışla 100.3 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 104.4 mn TL net kâr). Ayrıca Banka bünyesinde sermaye piyasalar ında giriş im sermayesi şeklinde yat ırım yapmak

amac ıyla kurulacak "Asya Giriş im Sermayesi Yat ırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı yeni bir ş irketin kuruluşuna SPK tarafından onay verilmiştir. 

 

TTRAK, Şirket 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde, bir önceki y ılın aynı çeyreğine göre %24.8 azal ışla 76.6 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012Ç2:
102 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı ilk 6 aylık döneminde, bir önceki y ılın aynı dönemine göre %17.5 azal ışla 136.9 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 166.1 mn TL net kâr)  
 
GOODY, Şirket, stok seviyelerini ayarlamak üzere, Adapazarı fabrikas ında 27 Temmuz-13 Ağustos aras ında üretime ara vermiştir. 

 
POLHO, Şirket, Yunanistan'da kurulu bir kimya fabrikasının sat ın al ınmas ına ilişkin olarak görüşmelere baş lam ıştır. Fabrika'nın Yunanistan,

Balkanlar ve Türkiye pazarında faaliyet göstermesi hedeflenmekte olup, Holding cirosunda takriben 100 mn Euro art ış  sağlanmas ı
hedeflenmektedir.  

 

ORGE, Şirket, İstanbul Conrad'da devam etmekte olan Elektrik İşleri Sözleşmesine ilaveten, Aksoy İnşaat'tan 6.73 mn TL tutar ında ilave
sipariş alınm ıştır. 
 

AKGUV, Şirket, kazanm ış olduğu İstanbul Genelindeki Yeş il Alanlarda Koru ve Kent Ormanlar ı İçin Özel Güvenlik Hizmet Al ım ı İhalesine

ilişkin sözleşmeyi imzalam ıştır. 
 

ALYAG, Şirket günlük ortalama 350 ton olan yağlı   tohum işleme kapasitesinin ikinci bir üretim hatt ı   kurulmas ı   suretiyle 700 tona

çıkarılmas ına imkan sağlamak üzere, Yonca Gıda San.'dan Alman Lurgi Extaction tesisi ile Yonca G ıda San. iştiraki Türek Gıda'dan Pres ve

Tava hattının sat ın alınmas ı konusunda sözleşme imzalanm ış ve 1.044.185 Euro tutarındaki makina ve ekipman bedeli için 100 bin Euro ön
ödeme yapılm ıştır. 
  
ARTI, Şirket, Endeks Gay. ve Mad. Enr. San. ve Tic. A.Ş'nin sahip olduğu Endeks Türev Yatırım Men. Değ. hisselerinden 1.4 mn adet A grubu
payı (%17.5) ve 5.2 mn adet (%65) B grubu paylar ı  toplam 9.470.275 TL bedel ile Endeks Gay. ve Mad. A.Ş'den sat ın al ınmas ına karar
vermiştir. 
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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." 

HAFTANIN KAYBEDENİ 
BIST 100 7 gündür soluksuz düşüyor. Öyle ki geçen haftan ın en çok kaybettiren borsası oldu. Negatife

dönen öneriler, yükselen faiz toparlanmayı geciktiriyor. Üstelik bugüne yurtd ışı da olumsuz başlıyor. 
BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftan ın her günü düştü ve haftayı % 4.4 düşüşle 72.555 seviyesinden
kapatarak haftan ın en çok kaybeden borsas ı oldu. İkinci çeyrek bilançolar ını  açıklamaya başlayan

Bankalar ın Endeksi % 6.1 dü şüşle yine öne ç ıktı. Gösterge tahvil faizi ise % 8.58'e kadar dü şse de

haftay ı % 9.40'dan kapatt ı. Bu da banka hisseleri üzerinde baskı oluşturan bir unsur oldu.  
TCMB sal ı   günü yapt ığı  toplant ısında, faiz koridoru alt band ında (gecelik borçlanma faizinde) ve
politika faizinde bir değişiklik yapmazken faiz koridoru üst bandını  (gecelik borç verme faiz oran ını) 75

baz puan art ırarak %7.25 ’e ç ıkarttı.  Önümüzdeki dönemde enflasyonda kötüle şmenin devam edip

etmeyeceği ,  TL ve pet ro l  f iya t lar ının seyri Merkez Bankas ı’nın ek parasal  s ıkılaştırma sürecini
belirleyecek. TCMB ayr ıca istisnai günlerde piyasa yap ıcılara sağlad ığı  faiz avantaj ını  kald ırdı.  Bu

durum büyük bankalar ın maliyetlerine art ış olarak yans ıyacakt ır. 
Geçen hafta Türkiye'ye olumlu bakan yabancı   kurumlardan olumsuz yorumlar yağdı. Üstelik bu
uyar ılar borsa tarihi zirvenin % 20 alt ına inmişken yap ılıyor. Bu negatif önerilerin artç ı etkileri nedeniyle

bu hafta da BIST 100 bask ı alt ında kalabilir.  
19 Temmuz'da JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini Piyasa üstünden Piyasa düzeyinde getiriye dü şürdü.  
23 Temmuz'da BofA Merrill Lynch, Türkiye için tavsiyesini Piyasa üstünden Piyasa düzeyinde getiriye
düşürdü.  
24 Temmuz'da;  
-Morgan Stanley,  yat ırımcılar ın;  TCMB'n in  yen i  s t ra te j i s i ,  ge l i şmekte  o lan  ü lke  borç lanma
piyasalar ındaki s ıkıntı gibi nedenlerle Türk hisse senetlerinden kaçınmalar ını önerdi.  
-S&P, ABD'de parasal te şvik program ının sona ermesinin, sermaye ak ışlar ında geli şmekte olan

ülkelerden geli şmiş ekonomilere doğru bir dönüşe yol açmasının beklendiğine vurgu yapt ı. Bu durumda

ekonomisi yavaşlayan Türkiye ve Brezilya en büyük risk alt ındaki ülkeler olacakt ır. 
-Roubini, aralar ında Türkiye'nin de bulunduğu gelişen piyasalardaki h ızl ı büyümenin sona yaklaştığını
ve bu ekonomilerin 'kal ın bir duvara toslayabileceğini' söyledi.  
-Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, "Bugün itibariyle büyüme hedefinde riskler aşağı yönlü" dedi.  
25 Temmuz'da;  
-Credit Suisse Türk hisseleri için tavsiyesini piyasa alt ı getiriye indirdi.  
-Fitch, TCMB'nin faiz art ışı kararının risklere karşı harekete geçmeye haz ırlılığı gösterdiğini, ancak buna

rağmen risklerin devam ettiğini söyledi.  
Bu hafta gündemi çok yoğun. Çarşamba ABD'de FED, Perşembe günü de  İngiltere ve Avrupa MB'n ın
para politikas ı kararlar ı  takip edilecek olup, her üç bankadan da bir değişiklik beklenmiyor. Ancak FED'in

ve Avrupa MB'n ın aç ıklamalar ı  piyasalar ı  ve pariteyi sarsabilir. Diğer taraftan ABD ekonomisinin 2Ç
büyüme verisi Çarşamba günü aç ıklanacak olup, piyasalar ın yak ından takip ettiği tar ım d ışı  istihdam

verisi ise Cuma günü aç ıklanacakt ır. Yurtiçinde ise sal ı   günü TCMB Ba şkanı   Enflasyon Raporunu

açıklayacakken, Çarşamba D ış  ticaret verisi aç ıklanacak. Bankalardan ise GARAN, ISCTR, YKBNK ve

VAKBN 2Ç sonuçlar ını açıklamas ı bekleniyor.  
Bu haftaya piyasalar negatif başlıyor. Japon MB'n ın geni şlemede kurun hedef olarak al ınmad ığı
haberleri ile Japonya % 3'e yak ın kayıp yaşarken, diğer Asya borsalar ında da sat ışlar hakim. Euor/Dolar

1.3280 civar ında işlem görürken, emtialarda sat ışlar görülüyor.  

  - Fitch Ratings K ıdemli Direktörü Paul Rawkins, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
temkinli duruşunu vurgulayarak, "Merkez Bankas ı'nın elinde bir dizi kullan ıma haz ır
enstrüman mevcut" dedi. Rawkins ayr ıca, bu y ılsonunda %3,5 oran ında büyümesini,
enflasyonun y ılsonu itibariyle ortalama %7 olmas ını, cari açığın GSYH'ya oranının ise %

6,8 olmas ını beklediklerini ifade etmiştir. 

  - Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ökmen, "Devam
eden d ış  talebin negatif etkisi ve sermaye giriş lerindeki zay ıflama, şimdilik Türkiye'deki
kamu harcamalar ıyla telafi edilecek düzeyi aşmam ıştır" dedi. Ökmen, ayr ıca sanayi

üretiminin ve özel sektör talebinin toparland ığını,  kredilerin artmaya devam ettiğini,

dolayıs ıyla 2013 y ılı  ikinci çeyreğindeki büyümenin, ilk çeyrekten daha yüksek olacağını
beklediklerini ifade etmiştir. 

   - IMF, ABD ekonomisine ilişkin olarak "dördüncü madde gözden geçirme" raporunu
yayınlad ı.  Raporda, 2013 y ılı   için büyüme beklentisi %1,7 olurken, 2014 için %2.7
seviyesine ulaşmas ının beklendiği ifade edilmektedir. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, tasarruf oranlar ının dü şüklüğünün, ekonomi
açıs ından kırılganl ık alanı oluşturduğunu söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,555.00 -1.75 

USD 1.9235 0.00 

EURO 2.5535 0.35 

€  / $  1.3280 0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2349 0.09 

VOB-30 Kontrat ı 88.250 -1.53 

Gösterge Faiz  2.95 -0.58 

Yükselenler  Kapan ış  % 

GUBRF 16.00 13.07 

MZHLD 1.17 11.43 

MERIT 4.95 10.00 

SAMAT 2.75 9.56 

SAFGY 0.92 9.52 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 3.41 -13.23 

RHEAG 1.17 -12.03 

ERICO 3.13 -7.94 

IDAS 0.41 -6.82 

ESEMS 2.80 -6.35 

Dünya Borsalar ı 28.07.2013 % 

DJIA 15,559 0.02 

NASDAQ 3,613 0.22 

DAX 8,245 -0.65 

FTSE-100 6,555 -0.50 

NIKKEI 225 14,130 -2.97 

S&P 500 1,692 0.08 

Bovespa  49,422 0.72 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 
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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." 

HAFTANIN KAYBEDENİ 
BIST 100 7 gündür soluksuz düşüyor. Öyle ki geçen haftan ın en çok kaybettiren borsası oldu. Negatife

dönen öneriler, yükselen faiz toparlanmayı geciktiriyor. Üstelik bugüne yurtd ışı da olumsuz başlıyor. 
BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftan ın her günü düştü ve haftayı % 4.4 düşüşle 72.555 seviyesinden
kapatarak haftan ın en çok kaybeden borsas ı oldu. İkinci çeyrek bilançolar ını  açıklamaya başlayan

Bankalar ın Endeksi % 6.1 dü şüşle yine öne ç ıktı. Gösterge tahvil faizi ise % 8.58'e kadar dü şse de

haftay ı % 9.40'dan kapatt ı. Bu da banka hisseleri üzerinde baskı oluşturan bir unsur oldu.  
TCMB sal ı   günü yapt ığı  toplant ısında, faiz koridoru alt band ında (gecelik borçlanma faizinde) ve
politika faizinde bir değişiklik yapmazken faiz koridoru üst bandını  (gecelik borç verme faiz oran ını) 75

baz puan art ırarak %7.25 ’e ç ıkarttı.  Önümüzdeki dönemde enflasyonda kötüle şmenin devam edip

etmeyeceği ,  TL ve pet ro l  f iya t lar ının seyri Merkez Bankas ı’nın ek parasal  s ıkılaştırma sürecini
belirleyecek. TCMB ayr ıca istisnai günlerde piyasa yap ıcılara sağlad ığı  faiz avantaj ını  kald ırdı.  Bu

durum büyük bankalar ın maliyetlerine art ış olarak yans ıyacakt ır. 
Geçen hafta Türkiye'ye olumlu bakan yabancı   kurumlardan olumsuz yorumlar yağdı. Üstelik bu
uyar ılar borsa tarihi zirvenin % 20 alt ına inmişken yap ılıyor. Bu negatif önerilerin artç ı etkileri nedeniyle

bu hafta da BIST 100 bask ı alt ında kalabilir.  
19 Temmuz'da JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini Piyasa üstünden Piyasa düzeyinde getiriye dü şürdü.  
23 Temmuz'da BofA Merrill Lynch, Türkiye için tavsiyesini Piyasa üstünden Piyasa düzeyinde getiriye
düşürdü.  
24 Temmuz'da;  
-Morgan Stanley,  yat ırımcılar ın;  TCMB'n in  yen i  s t ra te j i s i ,  ge l i şmekte  o lan  ü lke  borç lanma
piyasalar ındaki s ıkıntı gibi nedenlerle Türk hisse senetlerinden kaçınmalar ını önerdi.  
-S&P, ABD'de parasal te şvik program ının sona ermesinin, sermaye ak ışlar ında geli şmekte olan

ülkelerden geli şmiş ekonomilere doğru bir dönüşe yol açmasının beklendiğine vurgu yapt ı. Bu durumda

ekonomisi yavaşlayan Türkiye ve Brezilya en büyük risk alt ındaki ülkeler olacakt ır. 
-Roubini, aralar ında Türkiye'nin de bulunduğu gelişen piyasalardaki h ızl ı büyümenin sona yaklaştığını
ve bu ekonomilerin 'kal ın bir duvara toslayabileceğini' söyledi.  
-Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, "Bugün itibariyle büyüme hedefinde riskler aşağı yönlü" dedi.  
25 Temmuz'da;  
-Credit Suisse Türk hisseleri için tavsiyesini piyasa alt ı getiriye indirdi.  
-Fitch, TCMB'nin faiz art ışı kararının risklere karşı harekete geçmeye haz ırlılığı gösterdiğini, ancak buna

rağmen risklerin devam ettiğini söyledi.  
Bu hafta gündemi çok yoğun. Çarşamba ABD'de FED, Perşembe günü de  İngiltere ve Avrupa MB'n ın
para politikas ı kararlar ı  takip edilecek olup, her üç bankadan da bir değişiklik beklenmiyor. Ancak FED'in

ve Avrupa MB'n ın aç ıklamalar ı  piyasalar ı  ve pariteyi sarsabilir. Diğer taraftan ABD ekonomisinin 2Ç
büyüme verisi Çarşamba günü aç ıklanacak olup, piyasalar ın yak ından takip ettiği tar ım d ışı  istihdam

verisi ise Cuma günü aç ıklanacakt ır. Yurtiçinde ise sal ı   günü TCMB Ba şkanı   Enflasyon Raporunu

açıklayacakken, Çarşamba D ış  ticaret verisi aç ıklanacak. Bankalardan ise GARAN, ISCTR, YKBNK ve

VAKBN 2Ç sonuçlar ını açıklamas ı bekleniyor.  
Bu haftaya piyasalar negatif başlıyor. Japon MB'n ın geni şlemede kurun hedef olarak al ınmad ığı
haberleri ile Japonya % 3'e yak ın kayıp yaşarken, diğer Asya borsalar ında da sat ışlar hakim. Euor/Dolar

1.3280 civar ında işlem görürken, emtialarda sat ışlar görülüyor.  

  - Fitch Ratings K ıdemli Direktörü Paul Rawkins, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
temkinli duruşunu vurgulayarak, "Merkez Bankas ı'nın elinde bir dizi kullan ıma haz ır
enstrüman mevcut" dedi. Rawkins ayr ıca, bu y ılsonunda %3,5 oran ında büyümesini,
enflasyonun y ılsonu itibariyle ortalama %7 olmas ını, cari açığın GSYH'ya oranının ise %

6,8 olmas ını beklediklerini ifade etmiştir. 

  - Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ökmen, "Devam
eden d ış  talebin negatif etkisi ve sermaye giriş lerindeki zay ıflama, şimdilik Türkiye'deki
kamu harcamalar ıyla telafi edilecek düzeyi aşmam ıştır" dedi. Ökmen, ayr ıca sanayi

üretiminin ve özel sektör talebinin toparland ığını,  kredilerin artmaya devam ettiğini,

dolayıs ıyla 2013 y ılı  ikinci çeyreğindeki büyümenin, ilk çeyrekten daha yüksek olacağını
beklediklerini ifade etmiştir. 

   - IMF, ABD ekonomisine ilişkin olarak "dördüncü madde gözden geçirme" raporunu
yayınlad ı.  Raporda, 2013 y ılı   için büyüme beklentisi %1,7 olurken, 2014 için %2.7
seviyesine ulaşmas ının beklendiği ifade edilmektedir. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, tasarruf oranlar ının dü şüklüğünün, ekonomi
açıs ından kırılganl ık alanı oluşturduğunu söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,555.00 -1.75 

USD 1.9235 0.00 

EURO 2.5535 0.35 

€  / $  1.3280 0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2349 0.09 

VOB-30 Kontrat ı 88.250 -1.53 

Gösterge Faiz  2.95 -0.58 

Yükselenler  Kapan ış  % 

GUBRF 16.00 13.07 

MZHLD 1.17 11.43 

MERIT 4.95 10.00 

SAMAT 2.75 9.56 

SAFGY 0.92 9.52 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 3.41 -13.23 

RHEAG 1.17 -12.03 

ERICO 3.13 -7.94 

IDAS 0.41 -6.82 

ESEMS 2.80 -6.35 

Dünya Borsalar ı 28.07.2013 % 

DJIA 15,559 0.02 

NASDAQ 3,613 0.22 

DAX 8,245 -0.65 

FTSE-100 6,555 -0.50 

NIKKEI 225 14,130 -2.97 

S&P 500 1,692 0.08 

Bovespa  49,422 0.72 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 
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