
VAKBN, Banka, 2013 y ılı 2. çeyreğinde 347 milyon TL kâr beklentisinin %10 üzerinde 382.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 284.4 mn
TL net kâr). Böylece Banka, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 art ışla 904.7 mn TL net kâr elde etmiştir.

(2013/6A: 704.2 mn TL net kâr)  
 

EKGYO, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %421 art ışla 268.7 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
51.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %425 art ışla 539.4 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 102.7 mn TL net kâr)  
 

TUPRS[AYGAZ], Bas ında yer alan haberlere göre Tüpraş  ve Opet'ten al ınan numunelerin marker oranlar ı geçerli ç ıkarken, sadece sat ış
yapılmayan ve antrepolarda bulunan numunelerde geçersiz çıktığı ve kesin sonucun TÜBİTAK tarafından EPDK'ya gönderildiği ifade edildi.  

 

KCHOL[ASELS], Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre Koç Grubu'nun Türkiye'nin milli savaş gemisi projesi M İLGEM ihalesine ilişkin

Başbakanl ık Teftiş Kurulu ’nun haz ırladığı  raporda kamuz arar ı   olduğunun ifade edildiği ve raporun imzalanarak Savunma Sanayi İcra

Komitesi'ne gönderildiği ifade edildi.  

  
DOAS, Şirket Irak-Erbil'de kuracağı "D-Auto Limited Liability Company" ş irketinin kuruluş  iş lemlerini tamamlam ıştır. 
  
ANACM, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 azal ışla 17.9 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
27.8 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 art ışla 49.8 mn TL net kâr  
açıklam ıştır. (2012/6A: 38.3 mn TL net kâr)  
 

SISE, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 azalışla 72.7 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 105.1
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 art ışla 159.1 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/6A: 190.9 mn TL net kâr)  
  
TRCAS, Şirket, kendisine ibraz edilen 5.5 mn TL'lik idari para cezas ının 4.162.500 TL'lik kısm ını ödemiştir. 

  
AYGAZ, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 art ışla 35.99 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
28.5 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %37 azal ışla 76.1 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 120.8 mn TL net kâr)  
  
TRKCM, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azal ışla 30.8 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
38.1 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %28 azal ışla 35.1 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 49.1 mn TL net kâr)  
  
AKSUE, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde bir önceki yıl elde edilen 3.98 mn TL net kârdan 1.18 mn Tl net zarara geçmiştir. Şirket 2013 y ılı ilk 6

aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 azalışla 3.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/6A: 7.6 mn TL net kâr) 
  
BOLUC, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %94 art ışla 13.1 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 6.7
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %221 artışla 16.2 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/6A: 5.04 mn TL net kâr)  
 

JANTS, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 azalışla 3.05 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 4.3
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 art ışla 8.8 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/6A: 7.4 mn TL net kâr) 
  
NTHOL, Şirket, ABD'de kurulu Scientific Games International firmas ı ile, yapılmas ı planlanan Milli Piyango Özelleştirmesine dair yapt ığı ön
anlaşma bir yıl uzatılm ıştır. 
  
EDIP, Şirket ve Akdeniz İnşaat aras ında, My Ofis 212 ofis bloğuna ait stokta kalan 78 adet bağıms ız bölüm, yapı ve tesislerin taraflar aras ında

paylaşı lmas ı amac ıyla bir protokol düzenlenmiştir. 

  
AKGUV, Şirket T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmeti Alım İş i ihalesi 2.34 mn TL bedelle Şirket uhdesinde kalm ıştır. 
  
DYOBY, Şirket, İtalyan Colorificio A.& B.Casati Spa firmasından Casati markas ının Türkiye'deki isim hakkının sat ın al ınmas ı ve Casati Boya

Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.den iş devri konular ında görüşmelerde bulunduğunu açıklam ıştır. 
  
ARTI, Şirket bağlı ortaklığı AYH Gayrimenkul Yat ırımlar ı A.Ş. Çeşme Alaçat ı Port 7.Faz Projesi dahilinde değerlendirilmek üzere,  İzmir-

Çeşme'de bulunan 5 adet gayrimenkulü 1.4 mn TL bedelle, Endes Gayrimenkul'den almış olup tapu iş lemlerini tamamlam ıştır. 
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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." 

HACİMSİZ BİR GÜN BEKLİYORUZ 

Arife günü olmas ı   nedeniyle fazla hacim beklemediğimiz piyasalarda s ıkışık seyrin

devam etmesini bekleyebiliriz. FED'den Evans' ın yapt ığı konuşma sonras ı satış yiyen
yurtıdışı piyasalar, BIST'i olumsuz etkileyebilir. 

BIST-100 endeksi dünü %0.35 gibi s ınırlı   bir düşüş le 74.032 seviyesinden kapatt ı.
Bankacılık endeksi %0.83 düşerken, sanayi hisseleri %0.32 yükseliş gösterdi.  
Yurtıdışı piyasalar ise dün üst üste iki Fed yetkilisinden gelen tahvil alım program ının bu
sonbaharda bitebileceğine ili şkin aç ıklamalar ı   sonras ı   satış larla karşı laştı.  Yurtdışı
piyasalardaki negatif havanın piyasalar ım ıza yansımalar ı görülebilir.  
Bugün reel efektif döviz kuru açıkland ı ve TÜFE bazlı endeks revize edilen 115,28 Haziran

verisinden (Revize Edilmemiş Veri: 115,65) Temmuz'da 114,6'ya geriledi. ABD'de ise d ış
ticaret açığı Haziran'da 34.2 milyar dolara gerileyerek 3.5 y ılın en düşük seviyesinde  

gerçekleşti. Almanya'da da sanayi sipariş leri %1 artış beklentisinin üzerinde %3,8 artt ı. 
1.32-1.33 band ında seyreden par i te   ise 1.33 sev iyes in i  dün a ştı   ve kapan ış
itibariyle 1.3306 seviyesine yükseldi. Tahvil faizi ise gün içindeki hacimsiz al ış larla 10 baz
puan gevşedi ve %8.67'den kapatt ı. 
Teknik açıdan ise 74.000 ara desteğine tepki denemeleri görülebilir. 75.000 seviyesinin
aşı lmas ı yukarı  yönlü trend hareketini güçlendirecektir. Geri çekilmelerde ise 73.500 -
73.000 band ı kısa vadeli destekler olarak görünüyor.  
Yarım   gün   i şlem görecek olan piyasalar için, yurtiçinde aç ıklanacak önemli veri
bulunmazken, yurtd ışında Almanya Sanayi Üretimi ve Philadelphia ile Cleveland Fed
başkanlar ının konuşmalar ı   takip edilecek. Fed başkanlar ının konuşmalar ı, oy haklar ı
olmamas ı nedeniyle piyasalara s ınırlı etki gösterecektir.  

  - Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, FED'in ayda 85 milyar dolara ulaşan varlık alım
miktar ını azaltma karar ını yılın geri kalan 3 FOMC toplant ıs ında da alabileceğini, Ekim ay ı
FOMC toplant ıs ında var l ık  a l ımlar ının azal t ılmas ı   kararı   alınmas ı   olas ılığının
dış lanamayacağını   vurguladı.  Chicago FED Ba şkanı   Charles Evans ise istihdam

piyasas ında iyi bir ilerleme katedildiğini ve Eylül ay ında merkez bankas ının tahvil

alımlar ını azaltabilecek ortam ın oluştuğuna işaret ettiğini belirtti. 

  - TCMB tarafından yay ınlanan geçici verilere göre TÜFE Bazl ı Reel Efektif Döviz Kuru,
aylık bazda %0,58 değer kaybederek 115,28 puandan 114,69 seviyesine geriledi. 

  - Hazine Müsteşarlığının açıkladığı Hazine nakit gerçekleşmeleri verilerine göre hazine
nakit dengesi Temmuz ay ında 14.5 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde ise 15.03 milyar
TL açık verdi. 

    - Fitch, İngiltere'de uygulanan 'Konut Al ım ına Yard ım' ad ı verilen program ın büyük
olas ılıkla konut fiyatlar ını   artıracağını   ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine
getireceğini belirterek, bu ad ımlar ın İngiltere ekonomisine zarar verebileceği uyarıs ında

bulundu. 

   - IMF, Japonya'ya yönelik hazırladığı değerlendirme raporunda, Japonya'n ın kendini

idame ettiren büyümeye ulaşmas ı   ve deflasyon probleminin ortadan kald ırılmas ında

önemli bir rolü olan yeni parasal çerçevenin, geni ş   kapsaml ı   yapısal reformlar ı
desteklemesi gerektiğini ifade ederek, Mali riskleri içeren ve politika belirsizliklerini
azaltıcı yönde güvenilir orta vadeli mali planların acilen kabul edilmesi gerektiğini, Kamu

borcunun/GSYH içindeki payının azalt ılmas ında önümüzdeki 10 y ıl içinde önemli bir
düzeltme ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir. 

  - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Eti Bakır AŞ'nin Küre ilçesindeki bakır madeninde

25 milyon tonluk yeni bak ır rezervi bulduğunu söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,031.56 -0.35 

USD 1.9275 -0.28 

EURO 2.5645 0.18 

€  / $  1.3306 0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2450 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 90.200 1.12 

Gösterge Faiz  7.26 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YKBYO 3.26 20.74 

MEMSA 0.27 17.39 

ORGE 3.70 10.45 

YBTAS 2,160.00 10.20 

LTHOL 0.70 9.38 

Düşenler  Kapan ış  % 

DIRIT  2.27 -12.02 

ESEMS 2.61 -11.22 

MEGAP 1.73 -9.90 

YESIL  0.99 -7.48 

IDAS 0.38 -7.32 

Dünya Borsalar ı 06.08.2013 % 

DJIA 15,612 -0.30 

NASDAQ 3,693 0.09 

DAX 8,398 -0.10 

FTSE-100 6,601 -0.29 

NIKKEI 225 14,401 1.00 

S&P 500 1,707 -0.15 

Bovespa  48,436 -0.08 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 



VAKBN, Banka, 2013 y ılı 2. çeyreğinde 347 milyon TL kâr beklentisinin %10 üzerinde 382.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 284.4 mn
TL net kâr). Böylece Banka, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 art ışla 904.7 mn TL net kâr elde etmiştir.

(2013/6A: 704.2 mn TL net kâr)  
 

EKGYO, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %421 art ışla 268.7 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
51.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %425 art ışla 539.4 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 102.7 mn TL net kâr)  
 

TUPRS[AYGAZ], Bas ında yer alan haberlere göre Tüpraş  ve Opet'ten al ınan numunelerin marker oranlar ı geçerli ç ıkarken, sadece sat ış
yapılmayan ve antrepolarda bulunan numunelerde geçersiz çıktığı ve kesin sonucun TÜBİTAK tarafından EPDK'ya gönderildiği ifade edildi.  

 

KCHOL[ASELS], Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre Koç Grubu'nun Türkiye'nin milli savaş gemisi projesi M İLGEM ihalesine ilişkin

Başbakanl ık Teftiş Kurulu ’nun haz ırladığı  raporda kamuz arar ı   olduğunun ifade edildiği ve raporun imzalanarak Savunma Sanayi İcra

Komitesi'ne gönderildiği ifade edildi.  

  
DOAS, Şirket Irak-Erbil'de kuracağı "D-Auto Limited Liability Company" ş irketinin kuruluş  iş lemlerini tamamlam ıştır. 
  
ANACM, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 azal ışla 17.9 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
27.8 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 art ışla 49.8 mn TL net kâr  
açıklam ıştır. (2012/6A: 38.3 mn TL net kâr)  
 

SISE, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 azalışla 72.7 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 105.1
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 art ışla 159.1 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/6A: 190.9 mn TL net kâr)  
  
TRCAS, Şirket, kendisine ibraz edilen 5.5 mn TL'lik idari para cezas ının 4.162.500 TL'lik kısm ını ödemiştir. 

  
AYGAZ, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 art ışla 35.99 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
28.5 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %37 azal ışla 76.1 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 120.8 mn TL net kâr)  
  
TRKCM, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 azal ışla 30.8 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç:
38.1 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %28 azal ışla 35.1 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2012/6A: 49.1 mn TL net kâr)  
  
AKSUE, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde bir önceki yıl elde edilen 3.98 mn TL net kârdan 1.18 mn Tl net zarara geçmiştir. Şirket 2013 y ılı ilk 6

aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 azalışla 3.5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/6A: 7.6 mn TL net kâr) 
  
BOLUC, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki y ılın aynı dönemine göre %94 art ışla 13.1 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 6.7
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %221 artışla 16.2 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/6A: 5.04 mn TL net kâr)  
 

JANTS, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 azalışla 3.05 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 4.3
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 art ışla 8.8 mn TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/6A: 7.4 mn TL net kâr) 
  
NTHOL, Şirket, ABD'de kurulu Scientific Games International firmas ı ile, yapılmas ı planlanan Milli Piyango Özelleştirmesine dair yapt ığı ön
anlaşma bir yıl uzatılm ıştır. 
  
EDIP, Şirket ve Akdeniz İnşaat aras ında, My Ofis 212 ofis bloğuna ait stokta kalan 78 adet bağıms ız bölüm, yapı ve tesislerin taraflar aras ında

paylaşı lmas ı amac ıyla bir protokol düzenlenmiştir. 

  
AKGUV, Şirket T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmeti Alım İş i ihalesi 2.34 mn TL bedelle Şirket uhdesinde kalm ıştır. 
  
DYOBY, Şirket, İtalyan Colorificio A.& B.Casati Spa firmasından Casati markas ının Türkiye'deki isim hakkının sat ın al ınmas ı ve Casati Boya

Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.den iş devri konular ında görüşmelerde bulunduğunu açıklam ıştır. 
  
ARTI, Şirket bağlı ortaklığı AYH Gayrimenkul Yat ırımlar ı A.Ş. Çeşme Alaçat ı Port 7.Faz Projesi dahilinde değerlendirilmek üzere,  İzmir-

Çeşme'de bulunan 5 adet gayrimenkulü 1.4 mn TL bedelle, Endes Gayrimenkul'den almış olup tapu iş lemlerini tamamlam ıştır. 
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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." 

HACİMSİZ BİR GÜN BEKLİYORUZ 

Arife günü olmas ı   nedeniyle fazla hacim beklemediğimiz piyasalarda s ıkışık seyrin

devam etmesini bekleyebiliriz. FED'den Evans' ın yapt ığı konuşma sonras ı satış yiyen
yurtıdışı piyasalar, BIST'i olumsuz etkileyebilir. 

BIST-100 endeksi dünü %0.35 gibi s ınırlı   bir düşüş le 74.032 seviyesinden kapatt ı.
Bankacılık endeksi %0.83 düşerken, sanayi hisseleri %0.32 yükseliş gösterdi.  
Yurtıdışı piyasalar ise dün üst üste iki Fed yetkilisinden gelen tahvil alım program ının bu
sonbaharda bitebileceğine ili şkin aç ıklamalar ı   sonras ı   satış larla karşı laştı.  Yurtdışı
piyasalardaki negatif havanın piyasalar ım ıza yansımalar ı görülebilir.  
Bugün reel efektif döviz kuru açıkland ı ve TÜFE bazlı endeks revize edilen 115,28 Haziran

verisinden (Revize Edilmemiş Veri: 115,65) Temmuz'da 114,6'ya geriledi. ABD'de ise d ış
ticaret açığı Haziran'da 34.2 milyar dolara gerileyerek 3.5 y ılın en düşük seviyesinde  

gerçekleşti. Almanya'da da sanayi sipariş leri %1 artış beklentisinin üzerinde %3,8 artt ı. 
1.32-1.33 band ında seyreden par i te   ise 1.33 sev iyes in i  dün a ştı   ve kapan ış
itibariyle 1.3306 seviyesine yükseldi. Tahvil faizi ise gün içindeki hacimsiz al ış larla 10 baz
puan gevşedi ve %8.67'den kapatt ı. 
Teknik açıdan ise 74.000 ara desteğine tepki denemeleri görülebilir. 75.000 seviyesinin
aşı lmas ı yukarı  yönlü trend hareketini güçlendirecektir. Geri çekilmelerde ise 73.500 -
73.000 band ı kısa vadeli destekler olarak görünüyor.  
Yarım   gün   i şlem görecek olan piyasalar için, yurtiçinde aç ıklanacak önemli veri
bulunmazken, yurtd ışında Almanya Sanayi Üretimi ve Philadelphia ile Cleveland Fed
başkanlar ının konuşmalar ı   takip edilecek. Fed başkanlar ının konuşmalar ı, oy haklar ı
olmamas ı nedeniyle piyasalara s ınırlı etki gösterecektir.  

  - Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, FED'in ayda 85 milyar dolara ulaşan varlık alım
miktar ını azaltma karar ını yılın geri kalan 3 FOMC toplant ıs ında da alabileceğini, Ekim ay ı
FOMC toplant ıs ında var l ık  a l ımlar ının azal t ılmas ı   kararı   alınmas ı   olas ılığının
dış lanamayacağını   vurguladı.  Chicago FED Ba şkanı   Charles Evans ise istihdam

piyasas ında iyi bir ilerleme katedildiğini ve Eylül ay ında merkez bankas ının tahvil

alımlar ını azaltabilecek ortam ın oluştuğuna işaret ettiğini belirtti. 

  - TCMB tarafından yay ınlanan geçici verilere göre TÜFE Bazl ı Reel Efektif Döviz Kuru,
aylık bazda %0,58 değer kaybederek 115,28 puandan 114,69 seviyesine geriledi. 

  - Hazine Müsteşarlığının açıkladığı Hazine nakit gerçekleşmeleri verilerine göre hazine
nakit dengesi Temmuz ay ında 14.5 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde ise 15.03 milyar
TL açık verdi. 

    - Fitch, İngiltere'de uygulanan 'Konut Al ım ına Yard ım' ad ı verilen program ın büyük
olas ılıkla konut fiyatlar ını   artıracağını   ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine
getireceğini belirterek, bu ad ımlar ın İngiltere ekonomisine zarar verebileceği uyarıs ında

bulundu. 

   - IMF, Japonya'ya yönelik hazırladığı değerlendirme raporunda, Japonya'n ın kendini

idame ettiren büyümeye ulaşmas ı   ve deflasyon probleminin ortadan kald ırılmas ında

önemli bir rolü olan yeni parasal çerçevenin, geni ş   kapsaml ı   yapısal reformlar ı
desteklemesi gerektiğini ifade ederek, Mali riskleri içeren ve politika belirsizliklerini
azaltıcı yönde güvenilir orta vadeli mali planların acilen kabul edilmesi gerektiğini, Kamu

borcunun/GSYH içindeki payının azalt ılmas ında önümüzdeki 10 y ıl içinde önemli bir
düzeltme ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir. 

  - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Eti Bakır AŞ'nin Küre ilçesindeki bakır madeninde

25 milyon tonluk yeni bak ır rezervi bulduğunu söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,031.56 -0.35 

USD 1.9275 -0.28 

EURO 2.5645 0.18 

€  / $  1.3306 0.36 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2450 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 90.200 1.12 

Gösterge Faiz  7.26 0.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YKBYO 3.26 20.74 

MEMSA 0.27 17.39 

ORGE 3.70 10.45 

YBTAS 2,160.00 10.20 

LTHOL 0.70 9.38 

Düşenler  Kapan ış  % 

DIRIT  2.27 -12.02 

ESEMS 2.61 -11.22 

MEGAP 1.73 -9.90 

YESIL  0.99 -7.48 

IDAS 0.38 -7.32 

Dünya Borsalar ı 06.08.2013 % 

DJIA 15,612 -0.30 

NASDAQ 3,693 0.09 

DAX 8,398 -0.10 

FTSE-100 6,601 -0.29 

NIKKEI 225 14,401 1.00 

S&P 500 1,707 -0.15 

Bovespa  48,436 -0.08 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 

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

