
ISCTR, Banka yönetim kurulu, Kosova'nın Prizren kentinde şube açılmas ı için gerekli giriş imlerde bulunma karar ı alm ıştır. 
  
KRDMD, Şirket bağlı ortaklığı Kardökmak A.Ş'nin yatırım program ı içerisinde yer alan 200 bin adet/yıl "Lokomotif ve Vagon Tekerleği İmalat ı"
projesi ile ilgili olarak, Alman Schuler Group firmas ı ile nihai sözleşme imzalanm ıştır. 
  
ALARK, Şirket ile Cengiz Grup'un ortaklaşa yaptığı ve ÇED Raporu alınm ış olan Karabiga-çanakkale'de 1.320 MW ithal kömür santrali yatırım ı
mahkeme tarafından durdurulmuştur. 

 
SNGYO, Şirket'in geri al ım program ı kapsam ında bulunan 3.96 mn adet pay ına ilişkin olarak, mevzuata göre geri ald ığı payların Şirket

aktifinde taşınmaya devam etmesine izin verilmesi ve Şirket'in mevcut sermaye azalt ım ı başvurusunun bu talebin sonuçlandırılmas ının
ardından dikkate al ınmas ı hususunun değerlendirilmesi için Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. 

  
GOODY, Şirket'in 2013 y ılı 2. çeyreğinde net kâr ı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 art ışla 18.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç:
12.6 mn TL net kâr) Böylece Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı bir önceki yıla göre %24 artışla 24.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. 
  
CARFA, Şirket'in, 2013 y ılı 2. çeyreğine göre net zarar ı bir önceki y ıl görülen 930.917 TL net zarar seviyesinden 34.466.105 TL net zarar
seviyesine yükselmiştir. Böylece Şirket'in 2013 y ılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 8.67 mn TL net zarardan
42.5 mn TL net zarara yükselmiştir. 

 
PRKME, Şirket'in 2013 y ılı 2. çeyreğinde net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 azal ışla 21.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç:
44.9 mn TL net kâr) Böylece Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı bir önceki yıla göre %45 azalışla 36.1 mn TL net kâr açıklam ıştır.
  
KAPLM, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 724.018 TL kârdan,284.016 TL zarara geçmiştir.

Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 1.067.734 TL kârdan, 126.785 TL zarara geçmiştir.

  
IHGZT, Şirket, 2012 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zararı 88.106 TL'den 1.673.963 TL'ye yükselmiştir. Böylece Şirket'in

2013 yılı ilk 6 aylık dönemde net zararı 34.762 TL'den 3.120.767 TL'ye yükselmiştir. 

  
ATAC, Şirket, Nisan Enerji'de bulunan %50 pay ını Boydak Grubu'na sat ışı konusunda Rekabet Kurumu ve EPDK onaylar ı alınarak 43.2

milyon Euro bedelle hisse sat ış sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
YGYO, Şirket, Innovia 4. Etap ile ilgili olarak inşaat ruhsat ının geçerliliğini koruduğunu, herhangi bir imar probleminin yaşanmad ığı ve bu
doğrultuda Proje'nin devam ettiğini açıklam ıştır. 
 
KRSTL, Şirket, Shell&Turcas Petrol A.Ş'nin V-Power markas ı  ile Bal ıkesir tesislerinde fason üretilmek üzere enerji içeceği anlaşmas ı
yapmıştır. 
  
BALAT, Şirket,  ECER.90 belgesi müracaatı  ile ilgili 2.aşamaya gelmiş  olup, İspanya Endüstri, Enerji ve Turizm Bakanl ığı  tarafından 4
markas ı için yaptığı başvurular kabul edilmiştir. Ayrıca Şirket'in "Çelik Yün İçermeyen Asbestsiz Kampana ve Disk Balata Elde Edilmesi ve
Prototip Üretimi" isimli projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunarak kabul edilmiştir. 
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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." 

YENİDEN HEDEF 77.000 Mİ? 

Dün gelen alımlarla BIST 100 sağlam direncini aştı ve göstergeler olumluya döndü. Buna
yurtdışındaki olumlu hava da destek veriyor. Bu sabah da olumlu seyrin devam ı gelebilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 2.5 art ış la 75.375 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
74.108, en yüksek 75.375 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.830 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.91 cente yükseldi. Özellikle banka hisselerinde
yabancı alımlar ının etkili olduğu görüldü. Eğer bugün de al ımlar devam ederse yeni

hedef, son iki yükselişte döndüğü nokta olan 77.000 bin civarı olacaktır. 
Dün yurtdışında emtialarda ciddi olumlu hareketler yaşanırken Almanya borsas ının % 1
eksiden % 0.3 art ıya geçmesi BIST 100'ü pozitif etkiledi. ABD'de ise Dow jones  ve
S&P500 % 0.1 düştü. Bu sabah ABD endeks futureları artıda iken, Asya borsalar ında % 1

civarında artış lar var. 

Bugünün gündeminde; 9:00'da Almanya TÜFE, 12:00'de ZEW endeksleri ve Euro Bölgesi
sanayi üretimi, 15:30'da ABD perakende satış verileri öne çıkmakta. Ayrıca dün iki ihale
ile 5,3 milyar TL borçlanan Hazine ’nin bugünkü ihaleleri takip edilecek.  İhraç edilecek
tahvillerde biri 2 y ıl vadeli mevcut gösterge, diğeri ise 10 y ıl vadeli sabit kuponlu tahvil

olacak. 

   - TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden ar ındırılm ış sanayi

üretimi bir önceki aya göre %1,4 artarken, takvim etkisinden ar ındırılm ış sanayi üretimi %
4,2 artış gösterdi. Arındırılmam ış sanayi üretimi ise yıllık bazda %3 artış gösterdi.  
    - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, sanayi üretimine ili şkin yapt ığı  açıklamalarda

artış ların geçen yıllar kadar yüksek olmasa da konjonktürden ötürü tatmin edici olduğunu,

yıl genelinde %3'ün üzerinde bir büyüme görülebileceğini ifade etmiştir. Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün ise sanayi üretimi rakamlarının ülkenin ikinci çeyrekte daha
hızlı büyüyeceğine işaret ettiğini ve y ılın ilerleyen bölümünde büyümenin h ızlanarak Orta

Vadeli Program tahminleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmiştir. 

  - Hazine Müsteşarlığı, gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 5,27 milyar TL

borçlandı. 
    - Star Gazetesinin haberine göre, Şans oyunlar ının özelleştirilmesi için gereken
yönetmelik değiş ikliği Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından Özelleştirme İdaresi

Başkanlığı'na gönderildi. Habere göre Maliye Bakanl ığı kaynakları,  Milli Piyango için
ağustos ay ı   içerisinde ilana ç ıkılmas ı   beklenirken, kas ım ay ına kadar da tekliflerin

alınmas ının planland ığını ifade etmiş lerdir. 

   - Et fiyatlar ındaki h ızlı yükseliş in ard ından bir toplant ı  düzenleyen sektör temsilcileri,
fiyatların daha da yukar ı   gitmesi halinde müdahaleye geçeceği yönünde karar ald ı
belirtildi.Et ve Süt Kurumu Başkanı İsmail Kemaloğlu, fiyatların aşırı yükselmesi halinde
piyasaya taze karkas et süreceklerini açıkladı. 
  - ABD Hazine Bakanl ığı'nın açıkladığı verilere göre federal hükümetin bütçe açığı geçen
yılın aynı ayına %40 artış la 97.6 mlr dolar seviyesine ulaştı. 
  - Japonya bas ınında ç ıkan haberlere göre Başbakan Shinzo Abe'nin, sat ış vergisinin

artırırken piyasaya destek olmak için kurumlar vergisini düşürmeyi değerlendirdiği

belirtildi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,374.51 2.49 

USD 1.9210 -0.49 

EURO 2.5525 -0.53 

€  / $  1.3299 -0.31 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2402 -0.21 

VOB-30 Kontrat ı 91.900 2.85 

Gösterge Faiz  7.06 0.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YKBYO 4.31 21.07 

ASLAN 35.50 17.94 

ORGE 4.72 17.41 

MEMSA 0.33 13.79 

LTHOL 0.85 11.84 

Düşenler  Kapan ış  % 

ESEMS 2.25 -10.00 

DIRIT  1.88 -7.84 

MMCAS 5.84 -7.30 

PRTAS 0.19 -5.00 

ULKER 12.00 -4.38 

Dünya Borsalar ı 12.08.2013 % 

DJIA 15,420 -0.04 

NASDAQ 3,670 0.27 

DAX 8,359 0.25 

FTSE-100 6,574 -0.14 

NIKKEI 225 13,519 -0.70 

S&P 500 1,689 -0.12 

Bovespa  50,299 0.85 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Tem. (Önc.0,5%)  
11:30 İngiltere TÜFE Tem. (Önc. -0,2%) 

12:00 AB Sanayi Üretimi Haz. (Bek.0,3% Önc.0,3%)  
12 : 00  A lmanya  ZEW Ekonom i k  Güven  Endeks i   Ağu.

(Önc.36,3)  
15:30 ABD Perakende Sat ışlar Tem. (Bek.0,4% Önc.0,4%)  
17:00 ABD İş letme Stoklar ı Haz. (Bek.0,3% Önc.0,1%)  
Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 

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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Dün gelen alımlarla BIST 100 sağlam direncini aştı ve göstergeler olumluya döndü. Buna
yurtdışındaki olumlu hava da destek veriyor. Bu sabah da olumlu seyrin devam ı gelebilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 2.5 art ış la 75.375 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
74.108, en yüksek 75.375 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.830 puan üzerine
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yabancı alımlar ının etkili olduğu görüldü. Eğer bugün de al ımlar devam ederse yeni

hedef, son iki yükselişte döndüğü nokta olan 77.000 bin civarı olacaktır. 
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S&P500 % 0.1 düştü. Bu sabah ABD endeks futureları artıda iken, Asya borsalar ında % 1
civarında artış lar var. 

Bugünün gündeminde; 9:00'da Almanya TÜFE, 12:00'de ZEW endeksleri ve Euro Bölgesi
sanayi üretimi, 15:30'da ABD perakende satış verileri öne çıkmakta. Ayrıca dün iki ihale
ile 5,3 milyar TL borçlanan Hazine ’nin bugünkü ihaleleri takip edilecek.  İhraç edilecek
tahvillerde biri 2 y ıl vadeli mevcut gösterge, diğeri ise 10 y ıl vadeli sabit kuponlu tahvil

olacak. 

   - TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden ar ındırılm ış sanayi

üretimi bir önceki aya göre %1,4 artarken, takvim etkisinden ar ındırılm ış sanayi üretimi %
4,2 artış gösterdi. Arındırılmam ış sanayi üretimi ise yıllık bazda %3 artış gösterdi.  
    - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, sanayi üretimine ili şkin yapt ığı  açıklamalarda

artış ların geçen yıllar kadar yüksek olmasa da konjonktürden ötürü tatmin edici olduğunu,

yıl genelinde %3'ün üzerinde bir büyüme görülebileceğini ifade etmiştir. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün ise sanayi üretimi rakamlarının ülkenin ikinci çeyrekte daha
hızlı büyüyeceğine işaret ettiğini ve y ılın ilerleyen bölümünde büyümenin h ızlanarak Orta

Vadeli Program tahminleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmiştir. 

  - Hazine Müsteşarlığı, gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 5,27 milyar TL

borçlandı. 
    - Star Gazetesinin haberine göre, Şans oyunlar ının özelleştirilmesi için gereken
yönetmelik değiş ikliği Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından Özelleştirme İdaresi

Başkanlığı'na gönderildi. Habere göre Maliye Bakanl ığı kaynakları,  Milli Piyango için
ağustos ay ı   içerisinde ilana ç ıkılmas ı   beklenirken, kas ım ay ına kadar da tekliflerin

alınmas ının planland ığını ifade etmiş lerdir. 

   - Et fiyatlar ındaki h ızlı yükseliş in ard ından bir toplant ı  düzenleyen sektör temsilcileri,
fiyatların daha da yukar ı   gitmesi halinde müdahaleye geçeceği yönünde karar ald ı
belirtildi.Et ve Süt Kurumu Başkanı İsmail Kemaloğlu, fiyatların aşırı yükselmesi halinde
piyasaya taze karkas et süreceklerini açıkladı. 
  - ABD Hazine Bakanl ığı'nın açıkladığı verilere göre federal hükümetin bütçe açığı geçen
yılın aynı ayına %40 artış la 97.6 mlr dolar seviyesine ulaştı. 
  - Japonya bas ınında ç ıkan haberlere göre Başbakan Shinzo Abe'nin, sat ış vergisinin

artırırken piyasaya destek olmak için kurumlar vergisini düşürmeyi değerlendirdiği

belirtildi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,374.51 2.49 

USD 1.9210 -0.49 

EURO 2.5525 -0.53 

€  / $  1.3299 -0.31 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2402 -0.21 

VOB-30 Kontrat ı 91.900 2.85 

Gösterge Faiz  7.06 0.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YKBYO 4.31 21.07 

ASLAN 35.50 17.94 

ORGE 4.72 17.41 

MEMSA 0.33 13.79 

LTHOL 0.85 11.84 

Düşenler  Kapan ış  % 

ESEMS 2.25 -10.00 

DIRIT  1.88 -7.84 

MMCAS 5.84 -7.30 

PRTAS 0.19 -5.00 

ULKER 12.00 -4.38 

Dünya Borsalar ı 12.08.2013 % 

DJIA 15,420 -0.04 

NASDAQ 3,670 0.27 

DAX 8,359 0.25 

FTSE-100 6,574 -0.14 

NIKKEI 225 13,519 -0.70 

S&P 500 1,689 -0.12 

Bovespa  50,299 0.85 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Tem. (Önc.0,5%)  
11:30 İngiltere TÜFE Tem. (Önc. -0,2%) 

12:00 AB Sanayi Üretimi Haz. (Bek.0,3% Önc.0,3%)  
12 : 00  A lmanya  ZEW Ekonom i k  Güven  Endeks i   Ağu.

(Önc.36,3)  
15:30 ABD Perakende Sat ışlar Tem. (Bek.0,4% Önc.0,4%)  
17:00 ABD İş letme Stoklar ı Haz. (Bek.0,3% Önc.0,1%)  
Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 

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

