
KRDMD, Şirket Genel Müdürü Fadıl Demirel, yeni yapt ıkları enerji santrali yap ım ının 62 mn dolara mal olduğunu ifade ederken, Yaklaşık 2

milyon tonluk üretim miktarını 2014 yılında 3 milyon tona çıkarmak istediklerini ifade etmiştir. 

  
AKFEN, Şirket CEO'su Süha Güçsav,  İDO'nun kesinlikle halka arz edileceğini belirtirken, 2014-2015 yıllar ı için çal ışmalar ın sürdüğünü ifade
etmiştir. Güçsav ayr ıca, ortaklar ın da uygun görmesi halinde Mersin Liman ı'nında halka arz ının söz konusu olabileceğini, Mersin

Liman ı'ndaki yeni r ıhtım ı   2014'te devreye almak istediklerini, limanda 125 mn dolarl ık bir yat ırım ın ba şbakanl ık onay ında olduğunu

belirtmiştir. Süha Güçsav Mersin Doğalgaz'da şartların uygun olmas ı halinde yıl sonunda yat ırıma baş layacaklarını, İGDAŞ ihalesine mutlaka

bakacaklar ını ancak finansman ı da göz önünde bulunduracaklarını, Milli Piyango ihalesine ise girmeyeceklerini eklemiştir. 

  
ENKAI, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,6 art ışla 317.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 207,8 mn
TL net kâr). Böylece Şirket'in 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde net kâr ı, bir önceki y ılın ayn ı  dönemine göre %12,7 art ış la 603 mn TL'ye

yükselmiştir. (2012/6A: 534,7 mn TL net kâr)  
  
CIMSA, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %213,8 art ışla 193.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 40.7 mn
TL net kâr). Böylece Şirket'in 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde net kâr ı, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %354 art ış la 217,5 mn TL'ye

yükselmiştir. (2012/6A: 47,9 mn TL net kâr)  
  
CCOLA, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalışla 116.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 136.1 mn
TL net kâr). Bununla birlikte Şirket'in 2013 y ılı ilk 6 aylık döneminde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 art ış la 391.7 mn TL'ye

yükselmiştir. (2012/6A: 185.6 mn TL net kâr)  
  
ALNTF[ARFYO], Banka, Alternatif Yatırım Ort.'da bulunan ve Alternatif Y.O'nun %4.04'üne tekabül eden 899.858 lot payı, 30 Haziran 2013 tarihli

mali tablolar ındaki Net Aktif Değerinin alt ında kalmayacak şekilde sat ılmas ı   veya sözkonusu fonun likide edilmesine ili şkin olarak

girişimlerde bulunma konusunda Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
AVIVA, Şirket, 2013 yılı ilk 7 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azal ışla 187.492.360 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
(2012 Ocak-Temmuz: 206.138.525 TL) 

 
AKGRT, Şirket, 2013 y ılı ilk 7 aylık döneminde, bir önceki y ılın aynı dönemine göre %11 art ışla 903.3 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.

(2012 Ocak-Temmuz: 813 mn TL) 

  
KRONT[TTKOM], Şirket, daha önce Türk Telekom ile imzalanan TTDSL Entegrasyon -1 Al ım ı Sözleşmesi kapsam ında, Türk Telekom
tarafından yıllık 700 bin dolar tutarında Garanti Sonras ı Bakım Onarım Alım ı için sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. 

  
AFMAS, Şirket, Mars Sinema'ya kül halinde devrolunmasına ilişkin olarak SPK'ya birleşme sürecinin durdurulması ve birleşme işlemine ileri
bir tarihte devam edilmesine karar verilmiştir. 

  
METRO, Şirket iştiraki Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin %5'ine kadar hisseyi gerçek şahıs al ıcıya satmak için
görüşmelere baş lanmas ına ve Barşan TUrizm'in hisselerinin sat ın alınmas ı konusunda görüşmelere baş lanmas ına karar verilmiştir. 

  
ALYAG[ARTI], Şirket bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yat ırımlar ı A.Ş'nin İzmir-Çiğli'de bulunan 11.700 m2 arsas ı, üzerinde bulunan 6.931
m2 kapal ı alan ı ile birlikte 11.8 mn TL bedelle Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş'ye satılm ıştır. 
  
KRSAN, Şirket Sinop-Dikmen'de yap ım ı devam eden 1500 ton/gün kapasiteli tesisin inşaatında sona gelindiğini, tesiste üretilecek Balık Yağı
için insan sağlığında  ullanılmas ına uygunluk belgesi al ınacağını ve toplam tesis yat ırımlar ının 10.456.073 TL tutar ında olmas ı beklendiğini

açıklam 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 
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PİYASALAR DURULMUYOR 

Akşamki FED tutanaklar ından gelecek kötü sonucu erken satanlar piyasalar ı bozdu. BIST
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Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 3.55 cente geriledi. Gösterge tahvil faizi % 9.53'e
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Dün beklenen FED tutanaklar ında, üyelerin Bernanke ’nin Eylül ’de QE ’den ç ıkışı
baş latacak “yol haritas ını” benimsedikleri ifadesi yer ald ı. ABD borsalar ı  önce yükselerek
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Bu sabah Asya borsalar ında hafif sat ışlar görülüyorken, Avrupa borsalar ının % 0.4

civarında kayıplarla baş lamas ı bekleniyor. 

  - FED'in Temmuz ayı FOMC toplantıs ı tutanaklar ına göre FED yetkilileri, neredeyse bütün
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azaltılmas ının yak ın zamanda gerçekleştirilebileceği yönünde görüş belirttiklerini, FED

Başkanı Ben Bernanke'nin oluşturduğu takvimi genel olarak desteklendiğini, finansal

piyasalar ın önemli derecede s ıkılaştığını   ve yüksek seviedeki uzun vadeli faizlerin
harcamalar ile ekonomik büyümeyi engelleyebileceği konusunda endişeler oluştuğu

belirtildi.  

    - TCMB Başkanı   Erdem Ba şçı,  Para Politikas ı   Kurulu'nda belirlenen strateji

doğrultusunda  yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar ek parasal s ıkılaştırman ın her gün
uygulanmaya devam edileceğini aç ıkladı.  Başçı   ek parasal s ıkılaştırma uygulanan

günlerde saat 16.30 ’da en az 100 milyon ABD dolar ı  tutarında bir döviz sat ım ihalesi

açılacağını bildirdi.  

  - Motorin'in litre fiyatına ortalama 8 kuruş zam yapıldı. 
   - Taraf Gazetesi'nin haberine göre dövizde yaşanan yükseliş in BOTAŞ'a y ıllık 3 mlr

dolarl ık  k u r  f a r k ı   maliyeti ç ıkarmas ı   nedeniyle doğa lgaza  zam  i ç in   ça l ışma

baş latıldığı ifade edildi.  

  - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Yunanistan için yeni bir borç indirimi beklemediğini

ve Yunanistan'ın yardım sürecinin ancak 2014 ortasında belirlenebileceğini açıklam ıştır. 
  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Yunanistan'a  yeni bir
yardım paketi konusunun faiz d ışı kredi sağlanmas ı durumunda Nisan ay ından sonra ele

alınabileceğini söyledi. Avrupa Birliği Ekonomi ve Parasal İş ler Komiseri Olli Rehn,

Yunanistan'a yeni bir kurtarma paketi  veri lmesinin, ülkenin fonlama iht iyac ını
karşı laman ın tek yolu olmad ığını ifade etmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 69,709.46 -3.46 

USD 1.9665 0.92 

EURO 2.6325 0.65 

€  / $  1.3355 -0.47 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2902 0.58 

VOB-30 Kontrat ı 84.500 -3.51 

Gösterge Faiz  9.58 -2.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.90 21.62 

LATEK 0.59 20.41 

ARTI 2.05 7.89 

GSDDE 0.92 6.98 

EPLAS 1.60 6.67 

Düşenler  Kapan ış  % 

BEYAZ 2.22 -19.27 

DOAS 8.86 -15.22 

ANELT 2.83 -14.24 

YKBYO 6.58 -13.65 

MRTGG 0.66 -13.16 

Dünya Borsalar ı 21.08.2013 % 

DJIA 14,898 -0.70 

NASDAQ 3,600 -0.38 

DAX 8,285 -0.18 

FTSE-100 6,391 -0.97 

NIKKEI 225 13,424 0.21 

S&P 500 1,643 -0.58 

Bovespa  50,405 -0.20 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa İmalat PMI Ağu.-Öncü (Önc.49,7)  
10:00 Fransa Hizmet PMI Ağu.-Öncü (önc.48,6)  
10:30 Almanya İmalat PMI Ağu.-Öncü (Bek.51,0 Önc.50,7)  
10:30 Almanya Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Bek.51,6 Önc.51,3)  
11:00 AB İmalat PMI Ağu.-Öncü (Bek.50,6 Önc.50,3)  
11:00 AB Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Bek.50,2 Önc.49,8)  
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.330Bin

Önc.320Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.2.969Bin)  
15:58 ABD Markit PMI Sanayi Ağu.-Öncü (Bek.54,0 Önc.53,2)  
16:00 ABD Konut Fiyatlar ı Endeksi Haz. (Bek.0,6% Önc.0,7%)  
17:00 ABD Öncü Göstergeler  Endeksi  Tem.  (Bek.0,5%
Önc.0,0%)  
18:00 ABD Kansas City FED İmalat Sanayi Aktivite Endeksi

Ağu. (Önc.6)  
ABD 24 Ağustos'a kadar sürecek Jackson Hole konferans ı
başlıyor.  

Dinamik Portföy Önerileri  
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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." 

PİYASALAR DURULMUYOR 

Akşamki FED tutanaklar ından gelecek kötü sonucu erken satanlar piyasalar ı bozdu. BIST
70 binin alt ına indi, dolar 2 TL'ye yaklaştı. Bu sabah ise yurtd ışı hafif negatif. 

BIST 100 endeksi, dünü % 3.5 düşüş le 69.710 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
69.710, en yüksek 72.366 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.495 puan alt ına indi.

Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 3.55 cente geriledi. Gösterge tahvil faizi % 9.53'e
yükselirken dolar kuru 1.98 TL ile rekor seviyeye çıktı. 
Merkez Bankas ı  Erdem Başçı,  20 Ağustos tarihli belirlenen strateji doğrultusunda,
yapıl a ca k   i k i n c i   b i r   a ç ık l a m a y a  k a d a r  e k  p a r a s a l  s ıkılaştırman ın   h e r   g ü n
uygulananacağını açıkladı. Bu durumda bankalar ın fonlama maliyeti artacak. TCMB bu
hamlesi ile faizden ziyade rekor kıran dövizin ateşini düşürmeye çalışacak. 

Dün beklenen FED tutanaklar ında, üyelerin Bernanke ’nin Eylül ’de QE ’den ç ıkışı
baş latacak “yol haritas ını” benimsedikleri ifadesi yer ald ı. ABD borsalar ı  önce yükselerek
tepki verse de sonras ında Dow Jones % 0.7, S&P500 % 0.6 düşerek kapand ı. ABD 10

yıllık tahvil faizi ise 2.93'e fırladı. Artık şunu söyleyebiliriz ki  6 Eylül ’de açıklanacak Ağustos
ayı tarımd ışı  istihdam rakam ı 200 bini aşarsa FED Eylül ’de 10-20 milyar dolar aras ında

bir kesinti yaparak siftah ı yapabilir. Üstelik "piyasada köpük oluşmas ına karşı dikkatli
olun" uyar ıs ı   yapan Obama ’nın, Yellen yerine QE ’yi sürdürmeye daha az niyetli olan
Summer ’ı FED Başkanı atayacağı görüşü öne çıkıyor. 
Bu sabah Asya borsalar ında hafif sat ışlar görülüyorken, Avrupa borsalar ının % 0.4

civarında kayıplarla baş lamas ı bekleniyor. 

  - FED'in Temmuz ayı FOMC toplantıs ı tutanaklar ına göre FED yetkilileri, neredeyse bütün
üyeler tahvil al ım program ında bir  de ğiş iklik yap ılmas ının henüz uygun olmad ığı
görüşünde birleşirken, birkaç üye ise tahvil al ımlar ının plan do ğrultusunda k ısmen

azaltılmas ının yak ın zamanda gerçekleştirilebileceği yönünde görüş belirttiklerini, FED
Başkanı Ben Bernanke'nin oluşturduğu takvimi genel olarak desteklendiğini, finansal

piyasalar ın önemli derecede s ıkılaştığını   ve yüksek seviedeki uzun vadeli faizlerin
harcamalar ile ekonomik büyümeyi engelleyebileceği konusunda endişeler oluştuğu

belirtildi.  

    - TCMB Başkanı   Erdem Ba şçı,  Para Politikas ı   Kurulu'nda belirlenen strateji

doğrultusunda  yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar ek parasal s ıkılaştırman ın her gün
uygulanmaya devam edileceğini aç ıkladı.  Başçı   ek parasal s ıkılaştırma uygulanan

günlerde saat 16.30 ’da en az 100 milyon ABD dolar ı  tutarında bir döviz sat ım ihalesi

açılacağını bildirdi.  

  - Motorin'in litre fiyatına ortalama 8 kuruş zam yapıldı. 
   - Taraf Gazetesi'nin haberine göre dövizde yaşanan yükseliş in BOTAŞ'a y ıllık 3 mlr

dolarl ık  k u r  f a r k ı   maliyeti ç ıkarmas ı   nedeniyle doğa lgaza  zam  i ç in   ça l ışma

baş latıldığı ifade edildi.  

  - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Yunanistan için yeni bir borç indirimi beklemediğini

ve Yunanistan'ın yardım sürecinin ancak 2014 ortasında belirlenebileceğini açıklam ıştır. 
  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Yunanistan'a  yeni bir
yardım paketi konusunun faiz d ışı kredi sağlanmas ı durumunda Nisan ay ından sonra ele

alınabileceğini söyledi. Avrupa Birliği Ekonomi ve Parasal İş ler Komiseri Olli Rehn,

Yunanistan'a yeni bir kurtarma paketi  veri lmesinin, ülkenin fonlama iht iyac ını
karşı laman ın tek yolu olmad ığını ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 69,709.46 -3.46 

USD 1.9665 0.92 

EURO 2.6325 0.65 

€  / $  1.3355 -0.47 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2902 0.58 

VOB-30 Kontrat ı 84.500 -3.51 

Gösterge Faiz  9.58 -2.00 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.90 21.62 

LATEK 0.59 20.41 

ARTI 2.05 7.89 

GSDDE 0.92 6.98 

EPLAS 1.60 6.67 

Düşenler  Kapan ış  % 

BEYAZ 2.22 -19.27 

DOAS 8.86 -15.22 

ANELT 2.83 -14.24 

YKBYO 6.58 -13.65 

MRTGG 0.66 -13.16 

Dünya Borsalar ı 21.08.2013 % 

DJIA 14,898 -0.70 

NASDAQ 3,600 -0.38 

DAX 8,285 -0.18 

FTSE-100 6,391 -0.97 

NIKKEI 225 13,424 0.21 

S&P 500 1,643 -0.58 

Bovespa  50,405 -0.20 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Fransa İmalat PMI Ağu.-Öncü (Önc.49,7)  
10:00 Fransa Hizmet PMI Ağu.-Öncü (önc.48,6)  
10:30 Almanya İmalat PMI Ağu.-Öncü (Bek.51,0 Önc.50,7)  
10:30 Almanya Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Bek.51,6 Önc.51,3)  
11:00 AB İmalat PMI Ağu.-Öncü (Bek.50,6 Önc.50,3)  
11:00 AB Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Bek.50,2 Önc.49,8)  
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.330Bin

Önc.320Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.2.969Bin)  
15:58 ABD Markit PMI Sanayi Ağu.-Öncü (Bek.54,0 Önc.53,2)  
16:00 ABD Konut Fiyatlar ı Endeksi Haz. (Bek.0,6% Önc.0,7%)  
17:00 ABD Öncü Göstergeler  Endeksi  Tem.  (Bek.0,5%
Önc.0,0%)  
18:00 ABD Kansas City FED İmalat Sanayi Aktivite Endeksi

Ağu. (Önc.6)  
ABD 24 Ağustos'a kadar sürecek Jackson Hole konferans ı
başlıyor.  
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