
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1.Etap 2.Kıs ım Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İş leri, Genel

Altyapı, İmar Yollar ı İnşaatları İşi", yüklenici Öz-Kar İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'ne teslim edilmiştir. Ayrıca Şirket, İzmir-Urla'da bulunan 368.342

m2 büyüklüğündeki arsayı 19.153.812 TL bedel üzerinden satın alm ıştır. 
  
TTKOM, Şirket ile The Royal Bank of Scotland Plc aras ında 100 mn Dolar tutar ında 3 yıl vadeli Kredi Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
 

TCELL, Şirket Genel Müdürü Süreyya Ciliv, dördüncü 4G teknolojisinin 2015 yılı sonras ında Türkiye'ye gelmesini planladıklarını ifade etmiştir. 

 

SAHOL, Şirket iştiraki EnerjiSA, özelleştirme kapsam ında ald ığı AYEDAŞ hisse senetlerinin 1.23 milyar dolar tutar ındaki sat ınalma bedelinin

490.8 mn dolarl ık kısm ını peşin olarak ödemiştir. 

 

TSKB, Banka 2013 y ılı 2. çeyreğinde 92 mn TL olan beklentiye paralel 92 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012/2Ç: 91.7 mn TL net kâr). Böylece
Banka, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 art ışla 176.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/6A: 172.9 mn TL

net kâr). 
 

ZOREN, Şirket'in bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. Sami Soydam-Sandalc ık Baraj ı ve HES projesi elektrik üretim lisansını,
yine Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'ye devretmeye karar vermiştir. Ayrıca Şirket'in İzmir-Aliağa'da kurulmas ı planlanan

1080 MW gücündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Termik Santrali ve Düzce -Akçakoca'da kurulması  planlanan 1220 MW gücündeki ithal
kömüre dayalı termik santral için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur. 

 
ISFIN, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 azalışla 9.6 milyon TL net kâr açıklam ıştır (2012/2Ç: 16.2 mn TL
net kâr). Böylece Şirket'in 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde net kâr ı, bir önceki y ılın ayn ı  dönemine göre %15 art ış la 23.7 milyon TL'ye

yükselmiştir. (2012/06: 20.6 milyon TL net kâr) 
  
ANELE, Şirket ile Qatar Foundation'a ait Research & Development Complex projesinin ana yüklenicisi REDCO Construction -AL MANA

aras ında yap ılan görüşmeler sonucunda yap ılacak araştırma geliştirme kompleksinin tüm elektrik ve mekanik i şlerinin, alt yüklenici olarak
Şirket iştiraki ANEL MEP Maintenance & Operations LLC tarafından yap ılmas ına imkan sağlayan anlaşma imzalanm ış olup, projenin ilk
aşamas ı için elde edilecek gelir 27,5 milyon Dolar olarak belirlenmiştir. 
 

TKNSA, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 art ışla 14.7 milyon TL net kâr açıklam ıştır (2012/2Ç: 11.4 mn
TL net kâr). Böylece Şirket'in 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde net kâr ı, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %16 art ış la 23.7 milyon TL'ye

yükselmiştir. (2012/06: 20.4 milyon TL net zarar) 

  
KARSN, Şirket, 5-23 Ağustos aras ında yıllık planl ı bakım ve revizyon nedeniyle üretime ara vereceğini açıklam ıştır. 
 
NTHOL, Şirket, tahsisli ve nitelikli yat ırımc ıya ihraç edilmek üzere 400 mn TL tutarında tahvil ihrac ı kararı alm ıştır. 
  
KLNMA, Banka Muğla-Bodrum'da bulunan 48 Oda-123 Yatak kapasiteli Turistik Tesisi 7.35 mn TL toplam sat ış bedeli karşı lığında OFTON

İnşaat, Turizm ve Yatırım A.Ş'ye satmıştır. 
  
KOMHL, Grup ş irketlerinden Komyap ı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş, Ankara Keçiören Belediyesinin düzenlediği ihaleden

kazandığı Yükseltepe Mah. Kentsel Dönüşüm alanında 167.110 m2 arsa üzerinde gerçekleştirilecek Kat karşı lığı inşaat iş inin temelini atarak
inşaata baş lam ıştır. 
  
KRTEK, Şirket üretimdeki verimliliğin artırılmas ı ve kârlılığın yükseltilmesi amacıyla yapacağı yenileme ve modernizasyon yat ırım ı için 11.5 mn
Euro olarak bütçelenmesi öngörülmüştür. 
  
YAPRK, Bal ıkesir Dam ızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, "Çiğ Süt Referans Fiyatı"nı 1 Ağustos-31 Aralık dönemi için 1,00 TL olarak belirlediğini

Şirket'e iletmiştir. 

  
ICGYH, Şirket, hisse devri iş lemlerinin değerlendirilmesi amac ıyla, 3. şahıs gerçek kişi ile gizlilik sözleşmesi imzalam ıştır. 
 

DEVA, Şirket, Çerkezköy OSB'de bulunan üretim tesisine yapılacak tevsi ve ürün çeş itlendirme yat ırım ı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanl ığı'ndan
Yatırım Teşvik Belgesi alm ıştır. Yatırım Belgesi ile birlikte vergi indirim oran ı %60, yatırıma katkı oranı ise %25 olarak uygulanacakt ır. 

01 Ağustos 2013 Perşembe

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

İKİ İLERİ BİR GERİ 
Likiditeyi etkileyen açıklamalar yoğunlaştı. 7 gün düşen borsa 2 gün yükselmi şti. Dün
düşen piyasa da bugün tepki gelebilir.  
BIST 100 endeksi, dünü % 1.4 düşüşle 73.377 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 72.941, en yüksek 74.593 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.043 puan

altına indi. En çok değer kaybeden endeks % 2.6 kay ıpla BIST 10 Banka endeksi oldu.

Gösterge tahvil faizi % 9.23'e yükselirken, dolar kuru 1.94'ün üzerine çıktı. 
Dün ABD'den gelen iki veri ABD ekonomisinin gücünü gösterdi.  Veriler sonras ında

BIST'te sat ışların artt ığı görüldü. Ancak gelişmiş ülke borsalar ı günü art ıda kapatt ı. 1-
ABD GSYİH ilk çeyrekteki % 1.1'lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte % 1.7 büyüdü. 2 -

ABD'de özel sektör istihdam ı   Temmuz'da 200bin ki ş i  i l e  y ılın  e n  h ızlı   artışını
gerçekleştirdi. 

FED, önceki toplant ılarda enflasyonun % 2.5, işsizliğin % 6.5 oran ına ulaşmas ı halinde

müdahale edeceğini aç ıklam ıştı.  Son dönemde Eylül sonras ında tahvil al ımlar ını
yavaş latacağı beklentisi oluşan FED, dün akşam ki aç ıklamas ında enflasyonun uzun

süre % 2'nin alt ında seyredeceğini, bunun da büyüme için risk olduğuna vurgu yapt ı.
Böylece şartlardan en az birinin gerçekleşme ihtimali az olduğu için aylık 85 milyar dolar
tutar ındaki tahvil al ımlarına devam edileceğini açıkladı. Piyasalar da bu durumdan

memnun oldu. ABD futurelar ı bu sabah %0.5 art ıda iken, Asya borsalar ı % 1 civar ında
artıştalar. Asya'daki art ışta, Çin'in resmi imalat endeksinin sürpriz şekilde 50.3'e çıkarak,

hükümetin ekonomik yavaş lamayı   kontrol alt ına alma çabalar ının ba şarılı   olmakta
olduğunu göstermesi de etkili olmakta.  
Bugün Avrupa ve İngiltere MB  toplantıları var.  Avrupa MB'nın “gevşek parasal koşullara

devam”   mesaj ı   vermesi piyasalar ın ho şuna gidecektir. Bugünün di ğer verileri ise
Temmuz ihracat ı (TIM), ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM imalat endeksi.  

  - Fed yaptığı toplantılar sonucunda, faiz oranlar ını ve varlık alım miktar ını değiştirmezken,
tahvil al ım program ından ne zaman ç ıkış yapılacağına ilişkin bir sinyal vermedi. Fed

ekonominin ilk yar ıda ılıml ı   arttığını   belirtirken, ikinci yar ıda da ılıml ı   bir h ızda art ış
görülmesi beklendiğini ifade etmiştir. 

  - Benzinin litre fiyatına 7 kuruş  indirim yap ıldı. 
  - Haziran ayında d ış ticaret açığı yıllık bazda %18,9 artarak 7.2 mlr dolardan 8.57 milyar

dolara çıktı. Beklenti 10.3 mlr dolar olmas ı yönündeydi. 
  - IMF, Yunanistan'ın çeyrek dönem değerlendirme raporunda, ikinci kurtarma paketinin

11 milyar Euro eksik olduğunu ve Euro Bölgesi hükümetlerinin bu açığın yar ıs ını bu yıl
sonundan önce kapamasının gerektiğini söylemiştir. 

   - Latin Amerika'daki 11 ülke, Uluslararas ı Para Fonu'nun Yunanistan için bu hafta
onayladığı yeni kredi dlimini desteklemeyi, geri ödenmeme riskini gerekçe göstererek
reddetmiştir. 

  - ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte %1 olan beklentinin üzerinde yıllık bazda %1.7 büyüme
göstermiştir. Fitch'in ABD 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin yapt ığı değerlendirmede,

verilerin ABD'nin ekonomik büyüme görünümünün  ılıml ı ş ekilde güçlendiği yönündeki
görüş lerini desteklediğini ve FED'in parasal geniş lemeyi yak ın zamanda yavaş latmas ı
için nedenleri güçlendirme potansiyeli taşıdığını bildirdi.  

   - DHMİ   Genel Müdürü Orhan Birdal, Reuters'ta yer alan aç ıklamas ında, hükümetin
havayolu ulaşım ında serbestleşme ve kamu -özel i şbirliğiyle gelir art ıcı   faaliyetlerin

artırılmas ı   politikalar ı   çerçevesinde Dalaman, Milas -Bodrum, Samsun-Çarşamba ve

Nevşehir-Kapadokya havalimanlar ını   "kirala-devret" modeli ile ihaleye ç ıkarma karar ı
aldıklarını söyledi.  
    - Hazine Müsteşarlığı,  2013 y ılının Ağustos-Ekim dönemine ili şkin iç borçlanma
stratejisini aç ıkladı. Buna göre Hazine, Ağustos-Ekim döneminde 40,8 milyar liral ık iç
borç servisine karşı lık, 35,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,377.45 -1.40 

USD 1.9415 0.83 

EURO 2.5745 0.98 

€  / $  1.3303 0.31 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2459 0.31 

VOB-30 Kontrat ı 88.950 -2.04 

Gösterge Faiz  7.18 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YAPRK 2.83 18.41 

BAKAN 13.85 14.94 

ATEKS 8.24 13.81 

VKGYO 6.44 12.20 

HITIT 3.99 10.83 

Düşenler  Kapan ış  % 

SAMAT 2.51 -12.54 

YBTAS 2,425.00 -10.02 

AYES 1.25 -8.09 

EPLAS 1.40 -7.28 

MMCAS 8.20 -6.39 

Dünya Borsalar ı 31.07.2013 % 

DJIA 15,500 -0.14 

NASDAQ 3,626 0.27 

DAX 8,276 0.06 

FTSE-100 6,621 0.76 

NIKKEI 225 13,668 -1.45 

S&P 500 1,686 -0.01 

Bovespa  48,234 -0.67 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye HSBC PMI Sanayi Tem. (Önc.51.2)  
10:55 Almanya PMI İmalat Tem. (Bek.50.3 Önc.50.3)  
11:00 AB PMI İmalat Tem. (Bek.50.1 Önc.50.1)  
12:00 Türkiye  İTO İstanbul Enflasyonu Tem. (Önc.0.2%)  
14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   Ağu (Bek.0,50%

Önc.0,50%)  
14:45 AB ECB Faiz Karar ı Ağu (Bek.0,50% Önc.0,50%)  
15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Maaş ı   Başvurular ı   (Bek.340Bin

Önc.343Bin)  
17:00 ABD PMI İmalat Tem. (Bek.53.1 Önc.51.9)  
17:00 ABD İnşaat Harcamalar ı Haz. (Bek.0.4% Önc.0.5%)  
17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Tem. (Bek.52.0 Önc.50.9)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 

VAKBN TUT 4.24-2.26 4.14 4.38 
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inşaata baş lam ıştır. 
  
KRTEK, Şirket üretimdeki verimliliğin artırılmas ı ve kârlılığın yükseltilmesi amacıyla yapacağı yenileme ve modernizasyon yat ırım ı için 11.5 mn
Euro olarak bütçelenmesi öngörülmüştür. 
  
YAPRK, Bal ıkesir Dam ızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, "Çiğ Süt Referans Fiyatı"nı 1 Ağustos-31 Aralık dönemi için 1,00 TL olarak belirlediğini

Şirket'e iletmiştir. 

  
ICGYH, Şirket, hisse devri iş lemlerinin değerlendirilmesi amac ıyla, 3. şahıs gerçek kişi ile gizlilik sözleşmesi imzalam ıştır. 
 

DEVA, Şirket, Çerkezköy OSB'de bulunan üretim tesisine yapılacak tevsi ve ürün çeş itlendirme yat ırım ı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanl ığı'ndan

Yatırım Teşvik Belgesi alm ıştır. Yatırım Belgesi ile birlikte vergi indirim oran ı %60, yatırıma katkı oranı ise %25 olarak uygulanacakt ır. 
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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." 

İKİ İLERİ BİR GERİ 
Likiditeyi etkileyen açıklamalar yoğunlaştı. 7 gün düşen borsa 2 gün yükselmi şti. Dün
düşen piyasa da bugün tepki gelebilir.  
BIST 100 endeksi, dünü % 1.4 düşüşle 73.377 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 72.941, en yüksek 74.593 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.043 puan

altına indi. En çok değer kaybeden endeks % 2.6 kay ıpla BIST 10 Banka endeksi oldu.

Gösterge tahvil faizi % 9.23'e yükselirken, dolar kuru 1.94'ün üzerine çıktı. 
Dün ABD'den gelen iki veri ABD ekonomisinin gücünü gösterdi.  Veriler sonras ında

BIST'te sat ışların artt ığı görüldü. Ancak gelişmiş ülke borsalar ı günü art ıda kapatt ı. 1-
ABD GSYİH ilk çeyrekteki % 1.1'lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte % 1.7 büyüdü. 2 -

ABD'de özel sektör istihdam ı   Temmuz'da 200bin ki ş i  i l e  y ılın  e n  h ızlı   artışını
gerçekleştirdi. 

FED, önceki toplant ılarda enflasyonun % 2.5, işsizliğin % 6.5 oran ına ulaşmas ı halinde

müdahale edeceğini aç ıklam ıştı.  Son dönemde Eylül sonras ında tahvil al ımlar ını
yavaş latacağı beklentisi oluşan FED, dün akşam ki aç ıklamas ında enflasyonun uzun

süre % 2'nin alt ında seyredeceğini, bunun da büyüme için risk olduğuna vurgu yapt ı.
Böylece şartlardan en az birinin gerçekleşme ihtimali az olduğu için aylık 85 milyar dolar
tutar ındaki tahvil al ımlarına devam edileceğini açıkladı. Piyasalar da bu durumdan

memnun oldu. ABD futurelar ı bu sabah %0.5 art ıda iken, Asya borsalar ı % 1 civar ında
artıştalar. Asya'daki art ışta, Çin'in resmi imalat endeksinin sürpriz şekilde 50.3'e çıkarak,

hükümetin ekonomik yavaş lamayı   kontrol alt ına alma çabalar ının ba şarılı   olmakta
olduğunu göstermesi de etkili olmakta.  
Bugün Avrupa ve İngiltere MB  toplantıları var.  Avrupa MB'nın “gevşek parasal koşullara

devam”   mesaj ı   vermesi piyasalar ın ho şuna gidecektir. Bugünün di ğer verileri ise
Temmuz ihracat ı (TIM), ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM imalat endeksi.  

  - Fed yaptığı toplantılar sonucunda, faiz oranlar ını ve varlık alım miktar ını değiştirmezken,
tahvil al ım program ından ne zaman ç ıkış yapılacağına ilişkin bir sinyal vermedi. Fed

ekonominin ilk yar ıda ılıml ı   arttığını   belirtirken, ikinci yar ıda da ılıml ı   bir h ızda art ış
görülmesi beklendiğini ifade etmiştir. 

  - Benzinin litre fiyatına 7 kuruş  indirim yap ıldı. 
  - Haziran ayında d ış ticaret açığı yıllık bazda %18,9 artarak 7.2 mlr dolardan 8.57 milyar

dolara çıktı. Beklenti 10.3 mlr dolar olmas ı yönündeydi. 
  - IMF, Yunanistan'ın çeyrek dönem değerlendirme raporunda, ikinci kurtarma paketinin

11 milyar Euro eksik olduğunu ve Euro Bölgesi hükümetlerinin bu açığın yar ıs ını bu yıl
sonundan önce kapamasının gerektiğini söylemiştir. 

   - Latin Amerika'daki 11 ülke, Uluslararas ı Para Fonu'nun Yunanistan için bu hafta
onayladığı yeni kredi dlimini desteklemeyi, geri ödenmeme riskini gerekçe göstererek
reddetmiştir. 

  - ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte %1 olan beklentinin üzerinde yıllık bazda %1.7 büyüme
göstermiştir. Fitch'in ABD 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin yapt ığı değerlendirmede,

verilerin ABD'nin ekonomik büyüme görünümünün  ılıml ı ş ekilde güçlendiği yönündeki
görüş lerini desteklediğini ve FED'in parasal geniş lemeyi yak ın zamanda yavaş latmas ı
için nedenleri güçlendirme potansiyeli taşıdığını bildirdi.  

   - DHMİ   Genel Müdürü Orhan Birdal, Reuters'ta yer alan aç ıklamas ında, hükümetin
havayolu ulaşım ında serbestleşme ve kamu -özel i şbirliğiyle gelir art ıcı   faaliyetlerin

artırılmas ı   politikalar ı   çerçevesinde Dalaman, Milas -Bodrum, Samsun-Çarşamba ve

Nevşehir-Kapadokya havalimanlar ını   "kirala-devret" modeli ile ihaleye ç ıkarma karar ı
aldıklarını söyledi.  
    - Hazine Müsteşarlığı,  2013 y ılının Ağustos-Ekim dönemine ili şkin iç borçlanma
stratejisini aç ıkladı. Buna göre Hazine, Ağustos-Ekim döneminde 40,8 milyar liral ık iç
borç servisine karşı lık, 35,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,377.45 -1.40 

USD 1.9415 0.83 

EURO 2.5745 0.98 

€  / $  1.3303 0.31 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2459 0.31 

VOB-30 Kontrat ı 88.950 -2.04 

Gösterge Faiz  7.18 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YAPRK 2.83 18.41 

BAKAN 13.85 14.94 

ATEKS 8.24 13.81 

VKGYO 6.44 12.20 

HITIT 3.99 10.83 

Düşenler  Kapan ış  % 

SAMAT 2.51 -12.54 

YBTAS 2,425.00 -10.02 

AYES 1.25 -8.09 

EPLAS 1.40 -7.28 

MMCAS 8.20 -6.39 

Dünya Borsalar ı 31.07.2013 % 

DJIA 15,500 -0.14 

NASDAQ 3,626 0.27 

DAX 8,276 0.06 

FTSE-100 6,621 0.76 

NIKKEI 225 13,668 -1.45 

S&P 500 1,686 -0.01 

Bovespa  48,234 -0.67 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye HSBC PMI Sanayi Tem. (Önc.51.2)  
10:55 Almanya PMI İmalat Tem. (Bek.50.3 Önc.50.3)  
11:00 AB PMI İmalat Tem. (Bek.50.1 Önc.50.1)  
12:00 Türkiye  İTO İstanbul Enflasyonu Tem. (Önc.0.2%)  
14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   Ağu (Bek.0,50%

Önc.0,50%)  
14:45 AB ECB Faiz Karar ı Ağu (Bek.0,50% Önc.0,50%)  
15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Maaş ı   Başvurular ı   (Bek.340Bin

Önc.343Bin)  
17:00 ABD PMI İmalat Tem. (Bek.53.1 Önc.51.9)  
17:00 ABD İnşaat Harcamalar ı Haz. (Bek.0.4% Önc.0.5%)  
17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Tem. (Bek.52.0 Önc.50.9)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 

VAKBN TUT 4.24-2.26 4.14 4.38 

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

