
GARAN, Habertürk'ün haberine göre  İspanyol ortak BBVA'n ın CEO'su Angel Cano Fernandez, Banka'daki hisselerini art ırmak için en iyi
zamanı beklediklerini ifade etmiştir. 

 

YKBNK, Banka 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde 578 milyon TL beklentinin %7 üzerinde 620.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 352.45 mn
TL) Böylece Banka, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 art ışla 1.2 mlr TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A:

859.5 mn TL net kâr) 
 
EKGYO, Şirket projelerinden İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi 4. Etap Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi' ne ilişkin ofis bloğu ve AVM ofis

bloklar ına ilişkin Altyapı ve Çevre Düzenleme İş lerinin K ısmi Geçici Kabulü yapılm ıştır. Ayrıca Şirket'in İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2.Etap
Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" İhalesinin 2. Oturumunda en yüksek teklidi 51.52 mn TL Arsa Sat ışı Karşı lığı Ş irket Pay ı Toplam

Geliri bedeliyle Makro İnşaat-Akyapı İnşaat İş Ortaklığı vermiştir. 

  
PETKM, Şirket hakim ortağı SOCAR CEO'su Kenan Yavuz, Şirket olarak 2023'e kadar 15 milyar dolarl ık yatırım yapılacağını ifade etmiştir. 

  
CLEBI, Şirket iştiraki Çelebi Güvenlik'te sahip olunan paylar ın tamam ının 3. şahısa sat ışı,  gerekli ön  şartların al ıcı   tarafından yerine

getirilememesi üzerine iptal edilmiştir. 

 

KARSN, Şirket ile Renault S.A.S aras ında imzalanan Dacia Dokker'in üretimi ve türev araç geli ştirme faaliyetlerini yürütmek üzere fizibilite
çalışmalar ına baş lanmas ı  için imzalanan niyet mektubu çerçevesinde, fizibilite çal ışmalar ının hedeflerine ulaşmamas ı nedeniyle niyet

mektubu sonland ırılm ıştır. 
  
ECILC, Şirket iştiraklerinden Eczac ıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye tebliğ edilen vergi ve vergi ziya ı cezasına ilişkin Vergi

Dairesi'ne açılan ve kaybedilen davan ın temyiz davası Eczacıbaşı Baxter'in aleyhine sonuçlanmıştır. 
 
ANELE[TKFEN], Şirket Bakü'de devam eden Bakü Olimpiyat Stadı projesinin yüklenicisi olan Tekfen İnşaat'tan stad ın elektrik iş lerine ilişkin

olarak 69.2 mn dolar tutar ında Niyet Mektubu alm ıştır. 
  
BIZIM, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 art ışla 6.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 4.9 mn TL net
kâr). Böylece Şirket'in 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %29 art ışla 15.6 mn TL net kâr aç ıklam ıştır.
(2012/6A: 11.9 mn TL net kâr).  
  
DEVA, Şirket tarafından Garanti Bankas ı'ndan 16.2 mn TL tutar ında kredi al ınm ış olup kredi karşı lığında Tekirdağ-Çerkezköy OSB'de yer alan
iki adet arsa üzerinde ipotek tesis edilmiştir. 

  
BTCIM, Şirket bağlı ortaklığı Yap-Mal Yapı Malzemeleri Taş. Loj. ve Lim. İş l. Ltd. Şti.'nin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 

  
BRKO, Şirket yapılan görüşmeler sonucunda bir özelk banka ile 30 milyon TL tutarında genel kredi sözleşmesi imzalam ıştır. 
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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." 

74.500 DİRENCİ GÜÇLENDİ 
Son günlerde 74.500'ü a şamayan borsa dün ikinci seans gelen sat ış larla 73.000

desteğine yöneldi. Bugün ABD verileri önemli.  
BIST 100 endeksi, dünü % 0.03 art ışla, 73.401 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 73.345, en yüksek 74.392 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 24 puan

üzerine çıktı. 
Önceki gün FED'in tahvil al ım ı için ekonomik verilerin henüz yeterli olmadığını açıklamas ı
ile moral bulan piyasalar, dün de Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar ile

yoluna devam etti. Başkan Mario Draghi "Ekonomik göstergeler Euro Bölgesi'nin en kötü
zamanlar ı atlattığını gösteriyor ve merkez bankası  faiz oranlar ını bir süre daha düşük
seviyelerde tutmay ı planl ıyor" dedi. Avrupa borsalarından Almanya % 1.6, Fransa % 1.3

yükseldi. 
ABD'de ise ekonomiyle ilgili süper haberler gelmeye devam ediyor. ISM imalat sanayi

endeksi Temmuz ay ında 50.9'dan 55.4 seviyesine rekor yükseli ş   yaşarken, işsizlik
başvuruları  geçen hafta 19,000 düşerek son beş  yılın en dü şük seviyesine indi. Bu
gelişmelere karşın FED'in henüz likiditeyi azaltmayacağını satın alan borsalar tarihi zirve
rekorlar ını dün yeniledi. S&P500 % 1.3 yükselerek ilk kez 1.700 seviyesini geçerken Dow
Jones % 0.8 yükseldi. Diğer taraftan güçlü ABD verileri dolar ı destekliyor. Son 2 günde
parite 1,3350 ’den 1,32 ’ye geriledi. Bununla beraber dolar/TL de 1.92'den 1.95 s ınırına

dayandı. 
Yat ırımcılar bugün 15:30'da gelecek ABD tar ım d ışı  istihdam ve işsizlik  verilerine
odaklanacak. Verinin 185 bin seviyesindeki beklentilerin alt ında kalmas ı   BIST için
olumlu olacakken, üstünde gelmesi sat ış ları   artırabilir. Bu sabah ASya borsalar ında

olumlu seyir sürerken emtialarda sat ış lar var. 

  - İngiltere Merkez Bankas ı, %0,5 politika faizini ve 375 milyar sterlin varlık al ım program ı
hedefini değiştirmedi.  

  - Avrupa Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek, rekor düşük seviye olan yüzde
0.50'de tuttu. Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, faiz oranlar ının uzun bir

dönem bu seviyelerde veya daha aşağıda kalmas ını beklediklerini söyledi.  
  - TCMB verilerine göre yurt dışında yerleş ik kiş iler 22-26 Temmuz haftas ında net 171,7

milyon dolarl ık hisse senedi, 585,8 milyon dolarl ık DİBS satışı gerçekleştirdi. Yurt dışında

yerleş ik kiş ilerin hisse senedi stoku 60.5 milyar dolara gerilerken, D İBS stoku 59.6 milyar

dolara geriledi.  

  - Temmuz ay ı Türkiye İmalat Sanayi PMI verisi, Haziran ay ındaki 51.2 seviyesinin alt ına

düşerek 49,8 olarak gerçekleşmiştir. 

    - IMF  dün   yay ınlad ı ğ ı   raporda,    Ç in ' in  ekonomik  temel ler i  göz önünde
bulundurulduğunda, para biriminin enflasyon endeksli değerinin yüzde 5 -10 alt ında
olduğunu söyledi. Raporda   -   - IMF, Çin'in döviz rezervlerinin standart IMF ölçütünün "bir
miktar üzerinde" olduğunu ve daha fazla birikimin istenmediğini ifade etti. 

  - Enerji Bakan ı Taner Yıldız, Türkiye'nin İran'dan ald ığı petrol miktar ının üç yıl önceki 9
mn tondan 5.5-6 mn tona kadar düştüğünü ve bu miktarın daha alt ında inilmesinin plan

dahilinde olmad ığını söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,401.77 0.03 

USD 1.9420 0.03 

EURO 2.5695 -0.19 

€  / $  1.3210 -0.70 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2483 0.11 

VOB-30 Kontrat ı 89.200 0.28 

Gösterge Faiz  8.94 0.27 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.12 11.03 

TEPAS 3.83 10.37 

KRONT 1.00 9.89 

ETILR 5.06 8.82 

AKSGY 2.96 8.42 

Düşenler  Kapan ış  % 

PRTAS 0.19 -13.64 

YBTAS 2,180.00 -10.10 

MMCAS 7.40 -9.76 

RANLO 0.12 -7.69 

YAPRK 2.62 -7.42 

Dünya Borsalar ı 01.08.2013 % 

DJIA 15,628 0.83 

NASDAQ 3,676 1.36 

DAX 8,411 1.63 

FTSE-100 6,682 0.92 

NIKKEI 225 14,006 2.47 

S&P 500 1,707 1.25 

Bovespa  49,141 1.88 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB ÜFE Haz. (Bek.0.0% Önc. -0.3%) 

15:30 ABD Tar ımd ışı İstihdam Tem (Bek.184Bin Önc.195Bin)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı Tem (Bek.3.0% Önc.7.6%)  
16:45 ABD New York ISM Endeksi Tem (Önc.47.0)  
17:00 ABD Fabrika Siparişleri Tem (Bek.1.4% Önc.2.1%)  

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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dolara geriledi.  

  - Temmuz ay ı Türkiye İmalat Sanayi PMI verisi, Haziran ay ındaki 51.2 seviyesinin alt ına

düşerek 49,8 olarak gerçekleşmiştir. 

    - IMF  dün   yay ınlad ı ğ ı   raporda,    Ç in ' in  ekonomik  temel ler i  göz önünde
bulundurulduğunda, para biriminin enflasyon endeksli değerinin yüzde 5 -10 alt ında
olduğunu söyledi. Raporda   -   - IMF, Çin'in döviz rezervlerinin standart IMF ölçütünün "bir
miktar üzerinde" olduğunu ve daha fazla birikimin istenmediğini ifade etti. 

  - Enerji Bakan ı Taner Yıldız, Türkiye'nin İran'dan ald ığı petrol miktar ının üç yıl önceki 9
mn tondan 5.5-6 mn tona kadar düştüğünü ve bu miktarın daha alt ında inilmesinin plan

dahilinde olmad ığını söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,401.77 0.03 

USD 1.9420 0.03 

EURO 2.5695 -0.19 

€  / $  1.3210 -0.70 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2483 0.11 

VOB-30 Kontrat ı 89.200 0.28 

Gösterge Faiz  8.94 0.27 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.12 11.03 

TEPAS 3.83 10.37 

KRONT 1.00 9.89 

ETILR 5.06 8.82 

AKSGY 2.96 8.42 

Düşenler  Kapan ış  % 

PRTAS 0.19 -13.64 

YBTAS 2,180.00 -10.10 

MMCAS 7.40 -9.76 

RANLO 0.12 -7.69 

YAPRK 2.62 -7.42 

Dünya Borsalar ı 01.08.2013 % 

DJIA 15,628 0.83 

NASDAQ 3,676 1.36 

DAX 8,411 1.63 

FTSE-100 6,682 0.92 

NIKKEI 225 14,006 2.47 

S&P 500 1,707 1.25 

Bovespa  49,141 1.88 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB ÜFE Haz. (Bek.0.0% Önc. -0.3%) 

15:30 ABD Tar ımd ışı İstihdam Tem (Bek.184Bin Önc.195Bin)  
15:30 ABD İşsizlik Oran ı Tem (Bek.3.0% Önc.7.6%)  
16:45 ABD New York ISM Endeksi Tem (Önc.47.0)  
17:00 ABD Fabrika Siparişleri Tem (Bek.1.4% Önc.2.1%)  

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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