
AKBNK, Banka, Euro ve Dolar cinsinden olmak üzere iki ayr ı kıs ımdan oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek için uluslararası
bankalardan oluşan konsorsiyuma teklif vermiştir. 

 

ISCTR, Banka, Rekabet Kurulu'nun vermiş olduğu 146.656.400 TL tutar ındaki idari para cezas ının, 109.992.300 TL'lik k ısm ını yasal haklar ı
sakl ı kalmak kayd ıyla Banka tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne ödenmiştir. 

 

EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1.Etap 3. Kıs ım ihalesinin 2. oturumunda en yüksek teklifi 88.8 milyon TL ile
Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş vermiştir. Yine Şirket projelerinden İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1.Etap 4. Kıs ım ihalesinin 2. oturumunda en

yüksek teklifi 85,9 milyon TL bedelle Ali Acar  İnş. vermiştir. Şirket'in İstanbul Ataşehir Bat ı Bölgesi BULVAR 216 Projesinde onaylanan proje
kapsam ındaki bağıms ız bölümler ÖZAK GYO- İNT-ER Yapı Ortaklığına 56.8 milyon TL karşı lığında sat ılm ıştır. 
 

TCELL, SPK, Şirket yönetim kurulu üyeliklerine Mehemt Bostan ile Bekir Pakdemirli'yi atadığını açıklam ıştır. 
  
PETKM, 2013 y ılı 2. çeyreğinde 5 mn TL zarar aç ıklamas ı beklenen Şirket, 1.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 31.4 mn TL zarar).
Böylece Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık dönem net kârı 5.5 milyon TL olarak gerçekleştmiştir. (2012/6A: 40.6 mn TL zarar) 

  
THYAO, Şirket, bas ında yer alan, Aegean ve Olympic Air'in satın al ım ına ilişkin teklif verdiği haberlerine ilişkin olarak, bu haberlerin gerçeği

yansıtmad ığını açıklam ıştır. 
  
ULKER, Şirket hakim ortağı Yıldız Holding, Mıs ır'da bulunan Hi Food bisküvi fabrikasındaki üretime bir süre ara verdiğini açıklam ıştır. 
  
CCOLA, Moody's Şirket'in uzun vadeli kredi notunu "Baa3" görünümünü ise "Durağan" olarak belirlemiştir. 

 

ANHYT, Şirket 2013 y ılı   Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %20 art ışla 254.543.478 TL prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Temmuz: 211.108.261 TL) 

  
ASLAN, Şirket hakim ortağı OYAK, Aslan Beton'da bulunan %24,24 oran ındaki hissenin 8.806.600 TL bedel üzerinden Aslan Çimento'ya
satılarak Aslan Beton'un Aslan Çimento'nun iştiraki haline getirilmesi; bu iş lemin tamamlanmas ının ard ından Aslan Beton, As-San İnşaat,

Birtaş BirliK İnş. ve Marmara Madencilik'in Aslan Çimento bünyesinde birleştirilerek tüzel kiş iliklerinin son verilmesi konular ını Aslan

Çimento'ya tavsiye etme kararı alm ıştır. 
  
KRONT[TTKOM], Şirketler aras ında, Kron Telekom'un "All in One Broadband" ve "Single Connect" ürünleri için 1.529.150 dolar tutarında

sözleşme imzalanm ıştır. 
 
YATAS, Şirket bas ında ç ıkan haberlere istinaden, Çin'de faaliyet gösteren yat ırımc ı   kuruluşlardan biri ile distribütörlük anlaşmas ı
imzalad ığını ve bu anlaşma çerçevesinde 5. yılın sonunda Çin'in belirli bölgelerinde 275 adet sat ış noktas ı oluşturulmas ı hedeflenmiştir. 
 

CRDFA, Şirket tarafından nitelikli yat ırımc ılara sat ılmak üzeer 36 ay vadeli 50 mn TL tutar ında tahvil ihrac ına ilişkin olarak SPK'dan onay
alınm ıştır. 
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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." 

ABD PİYASALARI BELİRLEYİCİ OLUYOR 

Dün piyasalardaki geli şmeler sat ıcıların al ıcılara galip gelmesine yol açt ı.  Satış ların
azalsa da bu sabahda devam ı gelebilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 2.13 düşüş le 73.978 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 73.825, en yüksek 76.041 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.607 puan
altına indi. En çok değer kaybeden endeks % 3.0 kay ıpla BIST 10 Banka endeksi oldu.  

Dün ABD'den gelen veriler piyasalar ı   sallad ı.  Saat 15:30'da gelen haftal ık i şsizlik
başvuruları geçtiğimiz hafta beklenmedik bir düşüş göstererek (355 bin beklenirken 320
bin geldi)  neredeyse son 6 y ılın  en  dü şük seviyesine geriledi ve ABD istihdam
piyasas ındaki iyileşmenin devam ettiği sinyalini verdi. Bu sinyalle beraber dolar h ızla
değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi. ABD 10 yıllık faizleri % 2.82 ile, 30 y ıllıklar %

3.83 ile son zamanlar ın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD'de Dow Jones ve S&P500 %
1.4 düştü. 
ABD faizlerindeki art ış  ve gelen veriler, Türkiye piyasalar ını   da negatif etkiledi. Saat

16:00'da dolar/TL kuru 1.9460'a kadar yükselirken sonrasında gevşedi. Gösterge tahvil
faizi ise günü en yüksekten % 9.33'den kapattı. 
Bugünün veri gündeminde 12:00'de Euro Bölgesi TÜFE'si (Bk % 1.6) ve 15:30'da ABD
Konut Baş lang ıçları (Bk:900 bin) yer alıyor. 

   - Haziran ay ı  cari aç ık verileri 5 mlr dolar beklentinin alt ında 4.45 mlr dolar olarak

açıkland ı. Ocak Haziran döneminde 35.92 mlr dolr olurken, son 12 ayl ık kümülatif açık ise

53.64 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

  - TÜİK tarafından açıklanan istihdam verilerine göre işsizlik oran ı 0,6 puanl ık artış ile %

8,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım d ışı  işsizlik oran ı ise 0,6 puanl ık art ış  ile %11 olarak

gerçekleşti. İstihdam edilenlerin oran ı bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre 0,8 puanl ık
artış göstererek %46,3’den %47,1 ’e yükseldi.  
    - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, Cari aç ığın y ıl sonunda Orta Vadeli program

hedefinin biraz üzerinde kalabileceğini kaydederken, hizmet ihracat ı  ilk 6 ayda %20,4

artan Türkiye'nin artış s ıralams ında Romanya'n ın ardından ikinci olduğunu ifade etmiştir.

İşsizlik oranlar ına ilişkin olarak %8,8'e gerileyen işsizlik oran ının önümüzdeki aylarda
biraz daha dü şebileceğini, i şsizlik oran ında ise %6 -7 seviyelerinin hedeflenmesi

gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Ağustos ay ı TCMB Beklenti Anketi'ne göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi %7,33 olarak
gerçekleşirken, Cari açık beklentisi 59,5 mlr dolara yükseldi. Büyüme beklentisi %3,5'e
gerilerken, faiz oran ı beklentisi %4,5 seviyesinde sabit kald ı. 
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, FED'in tahvil al ımlar ını azaltmadan önce ABD
ekonomisine ilişkin daha fazla veri görmeye ihtiyac ı olduğu yönündeki aç ıklamalar ını
yinelerken, enflasyonun neden düşük oldu ğu konusunda  iy i  aç ıklamalara ihtiyaç
olduğunu ifade etmiştir. 

  - ABD'de haftalık işsizlik başvurusunda bulunanlar ın sayıs ı 10 Ağustos'ta biten 1 haftal ık
süreçte 15 bin gerileyerek 320 bine düştü ve Ekim 2007'den bu yana en düşük seviyeye
indi. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,978.17 -2.13 

USD 1.9425 0.52 

EURO 2.5725 0.35 

€  / $  1.3353 0.74 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2454 -0.24 

VOB-30 Kontrat ı 89.700 -2.53 

Gösterge Faiz  3.14 0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DIRIT  2.12 19.10 

MMCAS 8.28 18.29 

OSTIM 4.91 16.08 

ORGE 5.12 10.34 

KLMSN 3.19 5.63 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 2.79 -11.43 

UCAK 2.58 -11.03 

ESCOM 1.16 -10.77 

OSMEN 1.94 -9.77 

LTHOL 0.79 -5.95 

Dünya Borsalar ı 15.08.2013 % 

DJIA 15,112 -1.47 

NASDAQ 3,606 -1.72 

DAX 8,376 -0.73 

FTSE-100 6,483 -1.58 

NIKKEI 225 13,753 -2.12 

S&P 500 1,661 -1.43 

Bovespa  50,908 0.02 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Haz. (Önc.15,2 Mlr € ) 

12:00 AB TÜFE Tem. (Bek. -0,6% Önc.0,1%)  
15:30 ABD Konut Başlangıçları Tem. (Bek.900Bin Önc.836Bin)  
15:30 ABD Yeni İnşaat İzinleri Tem. (Bek.920Bin Önc.918Bin)  
15:30 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Ağu. (Bek.85,8

Önc.85,1)  

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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artan Türkiye'nin artış s ıralams ında Romanya'n ın ardından ikinci olduğunu ifade etmiştir.

İşsizlik oranlar ına ilişkin olarak %8,8'e gerileyen işsizlik oran ının önümüzdeki aylarda
biraz daha dü şebileceğini, i şsizlik oran ında ise %6 -7 seviyelerinin hedeflenmesi
gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Ağustos ay ı TCMB Beklenti Anketi'ne göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi %7,33 olarak
gerçekleşirken, Cari açık beklentisi 59,5 mlr dolara yükseldi. Büyüme beklentisi %3,5'e
gerilerken, faiz oran ı beklentisi %4,5 seviyesinde sabit kald ı. 
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, FED'in tahvil al ımlar ını azaltmadan önce ABD
ekonomisine ilişkin daha fazla veri görmeye ihtiyac ı olduğu yönündeki aç ıklamalar ını
yinelerken, enflasyonun neden düşük oldu ğu konusunda  iy i  aç ıklamalara ihtiyaç
olduğunu ifade etmiştir. 

  - ABD'de haftalık işsizlik başvurusunda bulunanlar ın sayıs ı 10 Ağustos'ta biten 1 haftal ık
süreçte 15 bin gerileyerek 320 bine düştü ve Ekim 2007'den bu yana en düşük seviyeye
indi. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,978.17 -2.13 

USD 1.9425 0.52 

EURO 2.5725 0.35 

€  / $  1.3353 0.74 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2454 -0.24 

VOB-30 Kontrat ı 89.700 -2.53 

Gösterge Faiz  3.14 0.17 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DIRIT  2.12 19.10 

MMCAS 8.28 18.29 

OSTIM 4.91 16.08 

ORGE 5.12 10.34 

KLMSN 3.19 5.63 

Düşenler  Kapan ış  % 

HITIT 2.79 -11.43 

UCAK 2.58 -11.03 

ESCOM 1.16 -10.77 

OSMEN 1.94 -9.77 

LTHOL 0.79 -5.95 

Dünya Borsalar ı 15.08.2013 % 

DJIA 15,112 -1.47 

NASDAQ 3,606 -1.72 

DAX 8,376 -0.73 

FTSE-100 6,483 -1.58 

NIKKEI 225 13,753 -2.12 

S&P 500 1,661 -1.43 

Bovespa  50,908 0.02 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Haz. (Önc.15,2 Mlr € ) 

12:00 AB TÜFE Tem. (Bek. -0,6% Önc.0,1%)  
15:30 ABD Konut Başlangıçları Tem. (Bek.900Bin Önc.836Bin)  
15:30 ABD Yeni İnşaat İzinleri Tem. (Bek.920Bin Önc.918Bin)  
15:30 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Ağu. (Bek.85,8

Önc.85,1)  

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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