
AKSA, Şirket, %60 iştiraki Ak-Tops Tekstil San.'de kalan %40 hissenin 10.54 mn dolar tutarla diğer hissedarlardan sat ın al ınmas ı iş lemi

tamamlanm ıştır. 
 

IZOCM, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 art ışla 7.26 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 4.32 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 art ışla 13.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/6A:

10.3 mn TL net kâr).  
 

DOBUR, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 azalışla 2.37 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 3.92 mn TL
net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık dönemde bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %16 azal ışla 2.73 mn TL net kâr aç ıklam ıştır.
(2012/6A: 3.27 mn TL net kâr).  
  
ATAC, Şirket, müşterek yönetime tabi ortakl ığı Nisan Enerji A.Ş'nin Boydak Enerji A.Ş'ye sat ılmas ı   konusunda anlaşmaya var ıldığını
açıklam ıştır. 
  
ULKER, Şirket hakim ortağı Yıldız Holding, Şirket'te bulunan %10 hisseyi, önümüzdeki 6 ay içinde blok sat ış yöntemiyle satmak üzere Ünlü
Menkul Değerler A.Ş'nin yetkilendirildiğini açıklam 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." 

TATİLDEYKEN PİYASALAR SAKİNDİ 
2,5 günlük tatil süresince yurtd ışı piyasalar sakin olduğu için bu sabah aç ılışın hafif

olumlu olmas ını bekliyoruz. 

BIST 100 endeksi, Çarşamba günü tek seansı % 0.66 düşüş le 73.544 puandan kapatt ı.
Küresel piyasalar Ramazan Bayramı öncesi b ıraktığım ız seviyelerde işlem görüyorlar.
Bayram öncesi 73.500 destek seviyesine geri çekilen Borsa bugün tepki denemesi
yapacaktır. 
Haziran ve Temmuzda FED endişesi ile gerilen piyasalarda Ağustos ay ı bir tampon

dönem gibi yatay seyre sahne oluyor. Borsalar karışık bir resim ortaya koyarken, diğer üç
ana market ( tahvil, emtia ve para piyasalar ı  ) özellikle geçen hafta FED korkusuna
meydan okuyan bir eğilim göstermeye baş ladılar. FED üyelerinden gelen al ıştırıcı
mesajlar ve FED'in hamle ihtimalini artt ıran (önceki hafta gelen ISM hizmetler ve geçen
hafta içinde gelen haftal ık işsizlik başvuruları gibi ) ekonomik verilere rağmen geçen hafta
Altın değer kaybetmedi, ABD tahvil faizi yükselmedi ve dolar değer kazanacağına değer

kaybetti. Yani piyasalar adeta FED korkusuna direnmeye ve bağışıklık emareleri

göstermeye baş ladılar. Biz fazla iyimserlik ve fazla kötümserli ğe gerek olmad ığını
düşünüyoruz. 
Haftanın ajandas ı   yoğun, ancak küresel gündem Fed odakl ı   kalmayı   sürdürecektir.
Bugün Türkiye'de sanayi üretimi öne ç ıkan veri olacakt ır. Ayr ıca bugün ve yar ın
gerçekleşecek dört ayrı Hazine ihalesi izlenecektir.  

  - Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte %2.6 büyüme gösterdi. Japonya Başbakan ı Shinzo

Abe, geçtiğimiz y ıldan bu yana Japon ekonomisinin istikrarl ı bir şekilde büyüdüğünü ve
hükümetin sonbahara kadar büyüme yanlıs ı politikalara odaklanmaya devam edeceğini

ifade etmiştir. Ayrıca Japonya Maliye Bakanl ığının açıkladığı rakamlara göre kamu borcu 1
katrilyon Yen (10.5 trilyon Dolar) seviyesine geldi.  

  - Almanya bas ınında yer alan ve Bundesbank' ın bir iç yazışmas ına dayandırdığı habere

göre Avrupa'n ın 2014 ba şından it ibaren Yunanistan için yeni bir kredi program ı
kararlaştırmas ına ihtiyacı olabileceği ifade edildi.  

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, Türkiye'de son 11 y ılda Hazine'ye ait taşınmazlar ın
satışından 1.7 milyar TL gelir elde edildiğini ifade ederken, 2/B arazilerinin sat ışından

toplam 4.8 milyar TL gelir hedeflendiğini ifade etmiştir. 

  - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, geliştirdiği teknolojik ürünü yurtiçinde ve
yurtdışında tan ıtmak ve pazarlamak isteyen giriş imcilere 50 bin liraya kadar hibe desteği

vereceklerini açıkladı. 
  - ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından yap ılan tahminlere göre Çin, Ekim ayında ABD'yi

geride b ırakarak dünyanın en büyük petrol ithalatçıs ı konumuna yükselecek. Rapora göre
Çin'in bu konuma gelmesinde Dünya'n ın en büyük petrol tüketicisi olma konumunu
sürdüren ABD'nin bu talebini karşılamak için kaya gazı sahalar ından petrol üretime hız
vermesi etkili olacak. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,544.83 -0.66 

USD 1.9295 0.10 

EURO 2.5670 0.10 

€  / $  1.3311 0.04 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2450 0.04 

VOB-30 Kontrat ı 89.350 -0.31 

Gösterge Faiz  9.10 -0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EPLAS 1.54 10.00 

YKBYO 3.56 9.20 

ORGE 4.02 8.65 

LTHOL 0.76 8.57 

MEMSA 0.29 7.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

DIRIT  2.04 -10.13 

BROVA 0.86 -9.47 

OYLUM 1.78 -8.72 

OSMEN 2.65 -7.02 

MMCAS 6.30 -6.80 

Dünya Borsalar ı 11.08.2013 % 

DJIA 15,519 -0.60 

NASDAQ 3,666 -0.74 

DAX 8,300 -1.17 

FTSE-100 6,604 -0.23 

NIKKEI 225 13,825 -4.00 

S&P 500 1,697 -0.57 

Bovespa  47,422 -2.09 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Haz. (Önc.1,00%)  
21:00 ABD Ayl ık Bütçe Dengesi Tem. (Önc. -90 Mlr $)  

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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