
ISCTR, Banka, 2013 y ılı 2. çeyreğinde, 907 mn TL beklentinin %3 alt ında 877.5 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2012/2Ç: 952.8 mn TL net kâr).
Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 art ışla 1.9 mlr TL net kâr açıklam ıştır. 
 

YKBNK[YKGYO], Banka, Yap ı Kredi B Tipi Yat. Ort. A.Ş'nin tasfiyesine ilişkin olarak yapt ığı çağrı  iş lemini tamamlam ış  ve 2,68 TL çağrı
fiyatından 26.482.494 TL nominal değerli Şirket payını satın alm ıştır. 
 

TUPRS, Şirket'in İzmir-Aliağa'da yap ılacak olan İlave Depolama Tesisi projesine ilişkin olarak yapt ığı ÇED başvurusu olumlu karşı lanm ış ve

projeye ilişkin ÇED süreci baş lam ıştır. 
 

EREGL, Şirket bağlı   ortaklığı İsdemir A.Ş   ile Çelik -İŞ  sendikas ı   aras ında yürütülen TOplu  İş   Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile

sonuçlanmıştır. 
  
TOASO, Şirket 2013 yılı 2. çeyrek döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 azal ışla 109.2 mn TL net Kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç:
124.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2012 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 azal ışla 216.3 mn TL net kâr elde
etmiştir. 

 

ZOREN, Şirket, Rarik-Turkison Enerji İnşaat Maden Proje Ltd. Şti ile %75-%25 ortakl ıkla 50.000 TL sermayeli Nemrut Jeotermal Elektrik

Üretimi A.Ş unvanlı bir ş irket kurulduğunu açıklam ıştır. 
  
ASUZU, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde görülen 2.9 mn TL zarardan 4.9 mn TL kâra geçmiştir. Böylece Şirket,

2013 yılı ilk 6 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 2.3 mn TL zarardan, 7.6 mn TL net kâra geçmiştir. 

  
HLGYO, Şirket İstanbul Uluslararas ı Finans Merkezi proje alan ında bulunan arsas ında gerçekleştirmeyi planlad ığı proje için porje yönetim
firmas ı seçim sürecini tamamlamış ve Proje Yönetim A.Ş firmas ı ile "Proje Yönetim Hizmeti Sözleşmesi" imzalanm ıştır. 
  
POLHO, Şirket, Yunanistan'daki faaliyetlerini yürütmek için 24.000 EURO sermayeli "Polisan Hellas SA" firması kurulmas ına karar vermiştir. 

  
ATEKS, Şirket hakk ında Çırpıcı Deresi Kent Park ı projesi ad ı altında çıkan haberlerde, Şirket aktifine kay ıtlı gayrimenkulün dahil edileceği
haberlerine ilişkin olarak herhangi bir giriş im yapılmad ığı ve tebligat gelmediği ifade edilmiştir. 
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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." 

ZAYIF AJANDA KAZANCI SINIRLAYABİLİR 

Bayram tatili ve zay ıf veri ak ışı nedeniyle işlem hacimlerindeki düşüş  dikkat çekiyor.
Makroekonomik ajandan ın zayıf olduğu günde sıkışık seyir devam edebilir.  
BIST-100 endeksi günü %0.35 gibi zayıf bir artış la 74.290 seviyesinde kapatt ı. Bankacılık
endeksinde -%0.23 düşüş görülürken, sanayi hisselerinde %0.36 civar ında artış görüldü.
Haftanın  i lk gününde veri ak ışı  zayıftı.  Yurtiçindeki önemli gündem maddesi olan
enflasyon %0.30'luk beklentiye paralel olarak %0.31 seviyesinde geldi. Yıllık TÜFE ise %
8.9 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak piyasa buna fazla bir reaksiyon göstermedi
ve ilk 
seans ı %0.95 al ış la kapatt ı. Yurtdışında ise negatif bir hava vard ı. Yurtdışı piyasalardan

Almanya %0.1, İngiltere %0.4, Dow Jones %0.29, S&P500 %0.14 aşağıda kapattılar. 
Parite dolar lehine s ınırlı hareket ederken, Dolar/TL kuru da ayn ı paralellikte bir seyir

izledi ve şu an 1.9316 seviyesinden işlem görüyor. Tahvil faizleri ise Cuma günkü
gevşemesini sürdürdü. Tahvilde bileş ik faiz 7 puan gevşeme ile günü %8,77 seviyesinde
kapattı. 
Günün veri takviminde yurtdışında, Almanya sanayi sipariş leri, ABD d ış  ticaret dengesi

takip edilecek. Yurtiçinde ise en önemli gündem maddesi Reel Efektif Döviz Kuru ile
Hazine Nakit Dengesi olarak öne çıkıyor. 

  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2013 yılı Temmuz ay ında TÜFE aylık yüzde 0,31, ÜFE
yüzde 0,99 artt ı. Bununla birlikte Temmuz ay ında y ıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 8,88,
ÜFE'de yüzde 6,61 oldu. 
  - Borsa İstanbul'un yayınlad ığı verilere göre 2013 yılı Temmuz ayında yabancı yatırımc ılar

Borsa İstanbul Pay Piyasas ında net 198.593.293 dolarl ık satım gerçekleştirdi. 

  - BDDK verilerine göre Bankacılık sektörünün net kârı Haziran sonu itibariyle yıllık yüzde
19,7 art ış la 13,86 milyar TL'ye ulaşm ıştır. Sektörün aktif kârl ılığı %1.9 artarken, özkaynak
kârlılığı %16,1 olarak gerçekleşti, sermaye yeterliliği ise %16,3 seviyesinde oluştu. 

  - Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Merkez Bankas ının aylık 85 milyar dolar tutarındaki

tahvil al ımlar ını   azaltmaya yak ın olduğunu ifade ederek, yat ırımc ıların teşviklere fazla

güvenmemesi gerektiğini ifade etti. 

  - TCMB'nin açıkladığı Türkiye Konut Fiyat Endeksi 2013 yılı mayıs ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,18 oranında artarak 136,74 olarak gerçekleşti. 

   - Maliye Bakanl ığı, Nisan-Haziran/2013 dönemine ili şkin ikinci üç ayl ık geçici vergi
beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerini 19 Ağustos 2012 tarihine uzatt ı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,290.06 0.35 

USD 1.9330 0.13 

EURO 2.5600 -0.18 

€  / $  1.3258 -0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2441 -0.62 

VOB-30 Kontrat ı 90.200 1.12 

Gösterge Faiz  0.00 0.41 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LATEK 0.46 24.32 

OSMEN 2.74 21.24 

LTHOL 0.64 20.75 

ATSYH 2.02 18.13 

EMKEL 0.93 9.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 3.34 -18.14 

GEDIZ 2.20 -10.20 

CBSBO 0.19 -9.52 

RANLO 0.12 -7.69 

BAKAN 12.05 -7.66 

Dünya Borsalar ı 05.08.2013 % 

DJIA 15,612 -0.30 

NASDAQ 3,693 0.09 

DAX 8,398 -0.10 

FTSE-100 6,620 -0.43 

NIKKEI 225 14,258 -1.44 

S&P 500 1,707 -0.15 

Bovespa  48,436 -0.08 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri Raporu Tem.  

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Haz. (Bek.0,5% Önc.0,0%)  
12:00 İtalya GSYH 2Ç (Önc. -0,6%) 

13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Haz. (Bek.0,9% Önc. -1,3%) 

14 :30  Tü rk i ye  Ree l  E fek t i f  Döv i z  Ku ru  Endeks i  Tem.
(Önc.115,65)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Haz. (Bek -43,5 Mlr $ Önc. -45

Mlr $) 

17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Tem. (Önc. -294 Mn) 

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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