
EKGYO, Şirket projelerinden Bulvar 2016 porjesine ilişkin olarak 56.88 mn TL bedelle sat ılmas ına karar verilen arsa vas ıflı  taşınmazın
devredilmesi sonucu, proje sözleşmesinin karşı lıklı tasfiyesi için protokol imzalanmıştır. 
 
TTKOM, Thomson Reuters'in haberine göre, Türk Telekom eurobond ihracı için 5 bankaya yetkiyi verdiği iddia edildi.  

 
TCELL, Rekabet Kurulu, Şirket'in baz istasyonu kurulumuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak taraf olduğu münhasırlık içeren sözleşmeler

ve uygulamalar yoluyla rakiplere pazar ı kapattığı ve rekabetin engellendiği iddias ıyla yapılan şikayet üzerine Şirket'e soruşturma 

baş latm ıştır.  
  
THYAO[PGSUS], Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan ı Binali Y ıldırım, uçak bilet fiyatları ile ilgili çal ışma baş latıldığını ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü'nün bilet fiyatlarına tavan fiyat getirebileceğini ifade etmiştir. 

  
PGSUS, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 art ışla 53.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 35.7 mn TL
net kâr). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 69.7 mn TL zarardan 47 mn TL kâra 

geçmiştir. 

  
ANELT, Şirket'in 2013 y ılı 2. çeyreğinde zarar ı, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 1.4 mn TL zarardan 9.3 mn TL zarara yükselmiştir.

Böylece zarar 2012 yılı ilk 6 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemindeki 5.1 mn TL seviyesinden 10.3 mn TL seviyesine yükselmiştir. 
 

KLNMA, Banka, aktifinde kay ıtlı ve Ankara-Şereflikoçhisar'da bulunan 184.272 m2 büyüklüğündeki Tarla niteliğindeki arsas ını gerçek kiş i

alıcılara toplam 1.541.000 TL bedel karşı lığında satmak üzere anlaşm ıştır. 
  
TRNSK, Şirket, çıkarılm ış 20.623.283 TL sermayesini, Star Holding A.Ş'ye tahsisli olarak 5 milyon TL art ırılarak 25.623.283 TL'ye yükseltme
kararı alm ıştır. 
  
ALTIN, Şirket, 3 yıla kadar vadeli, TL cinsinden 250 mn TL'ye kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma arac ını halka arz

edilmeksizin yurtiçi yatırımc ılara ihraç etme kararı alm ıştır. 
  
BEYAZ, Şirket, çıkarılm ış 36.25 mn TL sermayesini, nakden 36.25 mn TL (%100 bedelli) art ırarak 72.5 mn TL'ye yükseltme kararı alm ıştır. 
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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." 

KUR REKORDA, GÖZLER TCMB'DE 

Faizlerin yükseldiği, borsan ın düştüğü dönemde kur dün rekor k ırdı. Gözler bugünkü
TCMB toplant ıs ında. O zamana kadar negatif olacak hava karardan sonra belki pozitife

dönebilir.  
BIST 100 endeksi, dünü % 2.55 düşüşle 72.382 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 72.382, en yüksek 73.693 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.893 puan
altına indi. En çok değer kaybeden endeks % 3.5 kay ıpla BIST 10 Banka endeksi oldu.  

Dün güne baş larken ABD 10 y ıllık faizleri % 2.86 ’ya ulaşm ıştı. Bu durumun "rahats ız
edici" olduğunu vurgulam ış ve uyarm ıştık. Dün gün boyu borsada sat ıcılı seyir devam

ederken, sepet kur 2.28 ile, Euro/TL 2.61 ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
TCMB'nin müdahale beklentisi olsa da bugün toplant ıs ının olmas ı beklenti yaratmakta.
PPK’nın faiz ve faiz d ışı politika setinde (ROK ve ZK) değiş iklik yapmas ı beklenmiyor.

TÜFE'nin Temmuz?da % 8.8 ile zirveyi gördüğünü düşünen TCMB, sonrasında düşüşün
geleceğini öngörüyor. Ancak rekor seviyelere çıkan döviz sepetinin enflasyonu yükseltici
etkisi faiz beklentisini art ırabilir.  

Dün Avrupa borsaları satıcılıydı. Almanya % 0.3, Fransa % 1.0 düştü. ABD borsaları ise

güne art ı baş lasa da kapan ışlar ekside oldu. Dow Jones % 0.5, S&P500 % 0.6 düştü.
Böylece ABD'deki düşüş 4. gün de sürdü.  Gerçi düşüş  yavaş  ritimli. 4 günlük düşüş
sadece % 3! Ancak yar ın ki FED tutanaklar ı   piyasalar ın ho şuna gitmezse sat ış lar
hızlanabilir.  

Bu sabah Asya borsalar ında ve emtialarda ciddi sat ışlar görülüyor. Bu yüzden güne
negatif bir baş lang ıç yapacağız. 

   - J.P Morgan'un haz ırladığı  "Yükselen Piyasalar Stratejisi" baş lıklı  raporda, "Özellikle
büyük yatırım yap ılabilir yükselen piyasalarda öne çıkan üç ülke var. Güney Afrika, Türkiye
ve Hindistan" ifadesini kulland ı. Raporda, yükselen piyasaların haziran ayı sonunda, önce
ABD 

Merkez Bankası’nın aylık varlık al ımlar ını azaltacağı, ikinci olarak da Çin kanun yapıcıların
banka d ışı kredi segmenti üzerine daha s ıkı gidileceği açıklamas ından etkilendiği ifade

edildi.  

    - Almanya Merkez Bankas ı   (Bundesbank) yay ınlad ığı aylık bültende Avrupa Merkez
Bankas ı'nın ortaya koymuş  olduğu para politikas ı  yönlendirmesi ve yol haritas ının faiz

artırım ı   olas ılığını dış lamad ığını   ifade ederek enflasyonist bask ıların artmas ı halinde

faizlerin artırılabileceğini belirtmiştir. 

  - Hazine Müsteşarlığı, 21 Ağustos tarihinde  1.889.562.698 TL'ye kadar sukuk ihrac ı
gerçekleştireceğini ifade etmiştir. 

    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı   Taner Y ıldız, elektrik üretim santrallerinin
özelleştirmesinden 13 milyar dolar gelir beklediklerini ifade etmiştir. 

    - Richmond FED Başkanı   Jeffrey Lacker, y ılın ilk yar ıs ına ilişkin verilerin, FED'in

ekonomiyi canland ırmaya yönelik tedbirlerinin arzu edilen etkisini göstermesini
engellediğini ifade etti. 

  - Brezilya Merkez Bankası Real'deki değer kaybını durdurmak ve reali desteklemek için 5
milyar dolar ın üzerindeki kayıpları s ınırlamak için oluşturulan döviz swap kontratlar ını
uzatarak 2 milyar dolarl ık swap kontratı sattı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,382.71 -2.55 

USD 1.9505 0.72 

EURO 2.6040 0.91 

€  / $  1.3335 0.05 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2721 0.65 

VOB-30 Kontrat ı 87.500 -2.75 

Gösterge Faiz  2.03 0.19 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DYOBY  1.51 20.80 

YKBYO 6.44 15.83 

MRTGG 0.80 14.29 

ARTOG 3.71 10.75 

MERIT 5.26 10.04 

Düşenler  Kapan ış  % 

BAKAN 9.10 -19.47 

BEYAZ 3.40 -19.24 

MMCAS 7.62 -16.99 

DIRIT  1.90 -14.03 

OYLUM 1.50 -11.76 

Dünya Borsalar ı 19.08.2013 % 

DJIA 15,011 -0.47 

NASDAQ 3,589 -0.38 

DAX 8,366 -0.31 

FTSE-100 6,466 -0.53 

NIKKEI 225 13,758 0.79 

S&P 500 1,646 -0.59 

Bovespa  51,574 0.07 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Özel Sektör Yurtd ışı Kredi Borcu Haz.  

12:00 AB İnşaat Üretimi Haz. (Önc. -0,3%) 

14:00 Türk iye TCMB Faiz  Karar ı   Duyurusu (Bek.4,50%

Önc.4,50%)  
14:00 Türkiye TCMB PPK Faiz Koridoru Duyurusu (Bek.%3,5 -%

7,25 Önc.%3,5 -%7,25) 

15:30 ABD Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi Tem. (Önc. -
0,13) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

HALKB AL 14.00-14.05 13.60 14.50 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 
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NASDAQ 3,589 -0.38 

DAX 8,366 -0.31 

FTSE-100 6,466 -0.53 

NIKKEI 225 13,758 0.79 

S&P 500 1,646 -0.59 

Bovespa  51,574 0.07 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Özel Sektör Yurtd ışı Kredi Borcu Haz.  

12:00 AB İnşaat Üretimi Haz. (Önc. -0,3%) 

14:00 Türk iye TCMB Faiz  Karar ı   Duyurusu (Bek.4,50%

Önc.4,50%)  
14:00 Türkiye TCMB PPK Faiz Koridoru Duyurusu (Bek.%3,5 -%

7,25 Önc.%3,5 -%7,25) 

15:30 ABD Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi Tem. (Önc. -
0,13) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

HALKB AL 14.00-14.05 13.60 14.50 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 
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