
TCELL, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 art ışla 558.1 milyon TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 535.8 mn
TL net kâr). Böylece Şirket'in 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık dönemde net kâr ı  bir önceki y ılın ayn ı  dönemine göre %7 art ış la 1.13 mlr TL olarak

gerçekleşmiştir.(2012/6A: 1.05 mlr TL) 

 

VESTL, Şirket'in, 2013 yılı ikinci çeyreğinde net zarar ı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %376 artarak 61,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

(2012/2Ç: 12.9 mn TL zarar). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 3.2 milyon TL kârdan
62.9 milyon TL zarara geçmiştir. 

  
KCHOL, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 art ışla 586.4 milyon TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 487.7
mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 art ışla 1.04 mlr TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/06: 1.03 mlr TL net kâr) 
  
AEFES, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde 140,9 milyon TL'lik beklentinin %16 alt ında 118.8 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2012/2Ç: 235.2 mn TL).
Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, yıllık bazda %701 artışla 2.7 mlr TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A: 338.1 mn TL) 

  
ASELS, Şirket, ikincil halka arz konusunda çalışmalar ın baş latılmas ı ve söz konusu çalışmalar ın yapılacağı aracı kurumun tespiti için Genel
Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde 15,9 milyon TL'lik beklentinin %72 üzerinde 27,5 mn TL net kâr
açıklam ıştır (2012/2Ç: 97,1 mn TL). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 ayl ık dönemde, yıllık bazda %46 azal ışla 99,9 mn TL net kâr elde etmiştir.
(2012/6A: 185.7 mn TL) 

  
TKFEN, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde 29,1 milyon TL'lik kâr beklentisinin alt ında 141,3 mn TL net zarar açıklam ıştır (2012/2Ç: 56.8 mn TL net
kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, yıllık bazda %96 azalışla 5.9 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A: 149,2 mn TL net kâr)  
  
TEBNK, Banka 310 mn Euro ve 140 mn dolar tutar ında iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi için sözleşme imzalam ıştır. 
  
MGROS, Şirket, 2013 y ılı  ikinci çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı  döneminde elde edilen 72.9 milyon TL kârdan 160.8 milyon TL zarara
geçmiştir. Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 134.4 milyon TL kârdan 125.9 milyon TL
zarara geçmiştir. 

  
ASYAB, Banka 497.9 mn TL'lik tahsili gecikmiş  alacaklar portföyünü 18.1 milyon TL değerli emtia karşı lığında RCT Varl ık Yönetimine
satm ıştır. 
  
AKCNS, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde 42 milyon TL'lik beklentiye paralel olarak 41.1 milyon TL net kâr açıklam ıştır (2012/2Ç: 45.6 mn TL).
Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, yıllık bazda %4 artışla 63.1 milyon TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A: 60.6 mn TL) 

  
ECILC, Şirket'in müşterek yönetime tabi ortakl ıkları aras ında yer alan Eczac ıbaşı-Baxter Hast. Ür. A.Ş'ye Maliye Bakanl ığı'nca tebliğ edilen

2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurum stopaj vergisi ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin 3 adet karara ilişkin temyiz
talebi iştirak aleyhine sonuçlanmıştır. 
 
NETAS, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın ayn ı çeyreğinde elde edilen 31.9 mn TL kârdan 5.4 mn TL zarara geçmiştir. Böylece
Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde net zararı, yıllık bazda %282 artarak 9.7 mn TL'ye ulaşm ıştır. (2012/6A: 2.5 mn TL net zarar) 

  
TKNSA, Milliyet gazetesinin haberine göre Şirket, Frans ız Darty'yi satın almak için birleşme öncesi Şirket incelemesi ve sat ın alma öncesi
durum tespiti gibi konular ı içeren bir sözleşme imzalad ığı ifade edilmiştir. 

  
HURGZ, Şirket, 2013 y ılı ikinci çeyreğinde net zarar ı, yıllık bazda %15 azalarak 2.8 mn TL'ye gerilemiştir. (2012/2Ç: 3.3 milyon TL net zarar).
Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, bir önceki yıl elde edilen 148.1 milyon TL net kârdan 12.1 milyon TL net zarara geçmiştir. 

  
MEMSA, Şirket Halk Bankas ı'na olan toplam 66.546.942 TL tutar ındaki kredi borcunun, 33 milyon TL olarak tek seferde ödenerek tasfiyesi
için bankaya teklif sunmuştur. 

  
AVOD, Şirket iştiraklerinden Hasat BNO Grup A.Ş'nin halka arz konusunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

  
ISMEN, Şirket yurtiçi nitelikli yatırımc ılara ihraç edilmek üzere 500 mn TL tutara kadar Borçlanma arac ı ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe

yetki verilmesine karar verilmiştir. 
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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." 

HEDEF 70.000  

6 günde % 12 düşen BIST 100 Endeksi art ık 68.000 li rakamlarda. Dolar kuru ise bugün
2.0 TL s ınırında. Ancak FED korkusu yaşayan piyasalarda tepkiler geliyor. BIST için yakın
hedef bir zamanlar destek olan 70.000 olabilir.  

  
BIST 100 endeksi, dünü % 2 düşüş le, 68.300 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
67.343, en yüksek 68.898 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1409 puan alt ına indi.
Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.43 cente indi. 

  
Dün yurtdışı piyasalarda tepki hareketleri baş ladı. Avrupa'da Almanya 5 1., Fransa % 1.1

yükselirken, ABD'de S&P500 % 0.9, Dow Jones% 0.4 yükseldi. Bu sabah da Asya da
olumlu seyir sürüyor. Avrupa borsalar ının güne yükseli ş le baslamas ı bekleniyor. BIST

100 Endeksinde de bu sabah son 4 günlük % 8e varan soluksuz geri çekilmenin tepkisi
görülebilir.  
  
Dolar/TL kuru bugün .'dan işlem görüyor. TCMB'nin satış ları da tansiyonu düşüremiyor.
Diğer taraftan Faizlerin küresel bazda yükselmesinin yanı s ıra TCMB ’nin TL ’deki değer

kaybını önlemek amacıyla uygulad ığı s ıkılaştırıcı politikalar da TL faizler üzerinde yukarı
yönlü baskı yaratıyor. Gösterge tahvilin faizi dün % 9,54 seviyesinden kapandı. 

  - Benzinin pompa fiyat ına 11 kuruş zam yapıldı.  
   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, FED'in tahvil al ım ını s ınırland ırılmas ının varl ıkların
yeniden fiyatlamas ı süreci olduğunu, şu anda geçiş sürecinin sıkıntılı olduğunu, bununla

birlikte borsadaki gelişmelerin reel ekonomi ile vatandaşa yans ımas ının sınırlı olacağını
fakat halka arzlar ın olumsuz etkileneceğini ifade etmiştir. Ayr ıca Şimşek Cari aç ık
seviyeleri göz önüne alındığında tüketim üzerindeki vergileri düşürme lüksleri olmadığını,
kayıtdışında başarı arttıkça dolaylı vergilerin düşürülebileceğini ifade etmiştir.  
  - TCMB'nin açıkladığı verilere göre yurtdışında yerleş ik kiş iler 12 - 16 Ağustos haftas ında

net 148,7 milyon dolarl ık hisse senedi, 1 milyar 606,1 milyon dolarl ık D İBS al ışı
gerçekleştirdi. Böylece yurtdışında yerleş iklerin hisse senedi stoku 61,5 mlr dolara

yükselirken, DİBS stoku ise 60.6 mn dolara yükseldi.   
  - Brezilya Merkez Bankası Ekonomi arac ılarını para biriminindeki risklerden korumak ave

döviz piyasasına likidite sağlamak amac ıyla, 60 milyar dolarl ık dövize müdahale programı
açıkladı. Program 31 Aral ık'a kadar devam edecek. 

   - Dallas FED Başkanı Richard Fisher, cari durum ile Eylül ay ında yap ılacak FOMC

toplantıs ı   aras ında gelecek veriler hayal k ırıklığı  yaratmadığı  sürece, FED'in tahvil
alımlar ını azaltmaya Eylül ayında baş lamas ı taraftarı olmaya devam edeceğini vurgulad ı.
  - Moody's yaptığı açıklamada ABD'nin en büyük 6 bankasına, hükümetin art ık bankalar ı
vergi mükelleflerinin paras ıyla kurtarmaktan başka araçlar ının olmas ı   nedeniyle not

indirimlerine ihtiyaç olabileceğini belirtti. 

  - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Türkiye'nin beyaz
eşya üretimi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4, ihracatı ise yüzde 3,4
arttı. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 68,300.05 -2.02 

USD 1.9895 1.17 

EURO 2.6535 0.80 

€  / $  1.3358 0.03 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3141 1.04 

VOB-30 Kontrat ı 82.650 -2.19 

Gösterge Faiz  9.96 -2.28 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTI 2.20 7.32 

GRNYO 0.88 7.32 

LTHOL 0.96 6.67 

GEDIK 2.50 6.38 

OSMEN 1.74 4.19 

Düşenler  Kapan ış  % 

SODSN 3.10 -17.11 

SKPLC 0.86 -10.42 

ESEMS 2.15 -10.04 

MEMSA 0.27 -10.00 

DOAS 8.00 -9.71 

Dünya Borsalar ı 22.08.2013 % 

DJIA 14,964 0.44 

NASDAQ 3,639 1.08 

DAX 8,398 1.36 

FTSE-100 6,447 0.88 

NIKKEI 225 13,365 -0.44 

S&P 500 1,657 0.86 

Bovespa  51,398 1.97 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Türkiye Yabancı Turist Girişleri Tem. (Önc.4,9%)  
11:30 İngiltere GSYH 2Ç (Bek.0,6% Önc.0,6%)  
11:30 İngiltere İhracat 2Ç (Önc. -0,1%) 

11:30 İngiltere İthalat 2Ç (Önc. -2,0%) 

17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Ağu. (Bek. -16,7 Önc. -17,4) 

17 :00  ABD B i r inc i  E l  Konu t  Sa t ışları   Tem. (Bek.490Bin

Önc.497Bin)  
17 :00  ABD B i r i nc i  E l  Konu t  Sa t ışları   Tem. (Bek. -1,4%

Önc.8,3%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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(2012/2Ç: 12.9 mn TL zarar). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 3.2 milyon TL kârdan
62.9 milyon TL zarara geçmiştir. 

  
KCHOL, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 art ışla 586.4 milyon TL net kâr elde etmiştir. (2012/2Ç: 487.7
mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 art ışla 1.04 mlr TL net kâr açıklam ıştır.
(2012/06: 1.03 mlr TL net kâr) 
  
AEFES, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde 140,9 milyon TL'lik beklentinin %16 alt ında 118.8 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2012/2Ç: 235.2 mn TL).
Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, yıllık bazda %701 artışla 2.7 mlr TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A: 338.1 mn TL) 

  
ASELS, Şirket, ikincil halka arz konusunda çalışmalar ın baş latılmas ı ve söz konusu çalışmalar ın yapılacağı aracı kurumun tespiti için Genel
Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde 15,9 milyon TL'lik beklentinin %72 üzerinde 27,5 mn TL net kâr
açıklam ıştır (2012/2Ç: 97,1 mn TL). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 ayl ık dönemde, yıllık bazda %46 azal ışla 99,9 mn TL net kâr elde etmiştir.
(2012/6A: 185.7 mn TL) 

  
TKFEN, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde 29,1 milyon TL'lik kâr beklentisinin alt ında 141,3 mn TL net zarar açıklam ıştır (2012/2Ç: 56.8 mn TL net
kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, yıllık bazda %96 azalışla 5.9 mn TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A: 149,2 mn TL net kâr)  
  
TEBNK, Banka 310 mn Euro ve 140 mn dolar tutar ında iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi için sözleşme imzalam ıştır. 
  
MGROS, Şirket, 2013 y ılı  ikinci çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı  döneminde elde edilen 72.9 milyon TL kârdan 160.8 milyon TL zarara
geçmiştir. Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 134.4 milyon TL kârdan 125.9 milyon TL
zarara geçmiştir. 

  
ASYAB, Banka 497.9 mn TL'lik tahsili gecikmiş  alacaklar portföyünü 18.1 milyon TL değerli emtia karşı lığında RCT Varl ık Yönetimine
satm ıştır. 
  
AKCNS, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde 42 milyon TL'lik beklentiye paralel olarak 41.1 milyon TL net kâr açıklam ıştır (2012/2Ç: 45.6 mn TL).
Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, yıllık bazda %4 artışla 63.1 milyon TL net kâr elde etmiştir. (2012/6A: 60.6 mn TL) 

  
ECILC, Şirket'in müşterek yönetime tabi ortakl ıkları aras ında yer alan Eczac ıbaşı-Baxter Hast. Ür. A.Ş'ye Maliye Bakanl ığı'nca tebliğ edilen

2006 yılı 3, 6, 9 ve 12. dönem kurum stopaj vergisi ile 2006 yılı 1, 2 ve 3. dönem kurum geçici vergilerine ilişkin 3 adet karara ilişkin temyiz

talebi iştirak aleyhine sonuçlanmıştır. 
 

NETAS, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın ayn ı çeyreğinde elde edilen 31.9 mn TL kârdan 5.4 mn TL zarara geçmiştir. Böylece
Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde net zararı, yıllık bazda %282 artarak 9.7 mn TL'ye ulaşm ıştır. (2012/6A: 2.5 mn TL net zarar) 

  
TKNSA, Milliyet gazetesinin haberine göre Şirket, Frans ız Darty'yi satın almak için birleşme öncesi Şirket incelemesi ve sat ın alma öncesi
durum tespiti gibi konular ı içeren bir sözleşme imzalad ığı ifade edilmiştir. 

  
HURGZ, Şirket, 2013 y ılı ikinci çeyreğinde net zarar ı, yıllık bazda %15 azalarak 2.8 mn TL'ye gerilemiştir. (2012/2Ç: 3.3 milyon TL net zarar).
Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, bir önceki yıl elde edilen 148.1 milyon TL net kârdan 12.1 milyon TL net zarara geçmiştir. 

  
MEMSA, Şirket Halk Bankas ı'na olan toplam 66.546.942 TL tutar ındaki kredi borcunun, 33 milyon TL olarak tek seferde ödenerek tasfiyesi
için bankaya teklif sunmuştur. 

  
AVOD, Şirket iştiraklerinden Hasat BNO Grup A.Ş'nin halka arz konusunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

  
ISMEN, Şirket yurtiçi nitelikli yatırımc ılara ihraç edilmek üzere 500 mn TL tutara kadar Borçlanma arac ı ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe

yetki verilmesine karar verilmiştir. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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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." 

HEDEF 70.000  

6 günde % 12 düşen BIST 100 Endeksi art ık 68.000 li rakamlarda. Dolar kuru ise bugün
2.0 TL s ınırında. Ancak FED korkusu yaşayan piyasalarda tepkiler geliyor. BIST için yakın
hedef bir zamanlar destek olan 70.000 olabilir.  

  
BIST 100 endeksi, dünü % 2 düşüş le, 68.300 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
67.343, en yüksek 68.898 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1409 puan alt ına indi.
Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.43 cente indi. 

  
Dün yurtdışı piyasalarda tepki hareketleri baş ladı. Avrupa'da Almanya 5 1., Fransa % 1.1

yükselirken, ABD'de S&P500 % 0.9, Dow Jones% 0.4 yükseldi. Bu sabah da Asya da
olumlu seyir sürüyor. Avrupa borsalar ının güne yükseli ş le baslamas ı bekleniyor. BIST

100 Endeksinde de bu sabah son 4 günlük % 8e varan soluksuz geri çekilmenin tepkisi
görülebilir.  
  
Dolar/TL kuru bugün .'dan işlem görüyor. TCMB'nin satış ları da tansiyonu düşüremiyor.
Diğer taraftan Faizlerin küresel bazda yükselmesinin yanı s ıra TCMB ’nin TL ’deki değer

kaybını önlemek amacıyla uygulad ığı s ıkılaştırıcı politikalar da TL faizler üzerinde yukarı
yönlü baskı yaratıyor. Gösterge tahvilin faizi dün % 9,54 seviyesinden kapandı. 

  - Benzinin pompa fiyat ına 11 kuruş zam yapıldı.  
   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, FED'in tahvil al ım ını s ınırland ırılmas ının varl ıkların
yeniden fiyatlamas ı süreci olduğunu, şu anda geçiş sürecinin sıkıntılı olduğunu, bununla
birlikte borsadaki gelişmelerin reel ekonomi ile vatandaşa yans ımas ının sınırlı olacağını
fakat halka arzlar ın olumsuz etkileneceğini ifade etmiştir. Ayr ıca Şimşek Cari aç ık
seviyeleri göz önüne alındığında tüketim üzerindeki vergileri düşürme lüksleri olmadığını,
kayıtdışında başarı arttıkça dolaylı vergilerin düşürülebileceğini ifade etmiştir.  
  - TCMB'nin açıkladığı verilere göre yurtdışında yerleş ik kiş iler 12 - 16 Ağustos haftas ında

net 148,7 milyon dolarl ık hisse senedi, 1 milyar 606,1 milyon dolarl ık D İBS al ışı
gerçekleştirdi. Böylece yurtdışında yerleş iklerin hisse senedi stoku 61,5 mlr dolara

yükselirken, DİBS stoku ise 60.6 mn dolara yükseldi.   
  - Brezilya Merkez Bankası Ekonomi arac ılarını para biriminindeki risklerden korumak ave

döviz piyasasına likidite sağlamak amac ıyla, 60 milyar dolarl ık dövize müdahale programı
açıkladı. Program 31 Aral ık'a kadar devam edecek. 

   - Dallas FED Başkanı Richard Fisher, cari durum ile Eylül ay ında yap ılacak FOMC

toplantıs ı   aras ında gelecek veriler hayal k ırıklığı  yaratmadığı  sürece, FED'in tahvil
alımlar ını azaltmaya Eylül ayında baş lamas ı taraftarı olmaya devam edeceğini vurgulad ı.
  - Moody's yaptığı açıklamada ABD'nin en büyük 6 bankasına, hükümetin art ık bankalar ı
vergi mükelleflerinin paras ıyla kurtarmaktan başka araçlar ının olmas ı   nedeniyle not

indirimlerine ihtiyaç olabileceğini belirtti. 

  - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Türkiye'nin beyaz
eşya üretimi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4, ihracatı ise yüzde 3,4
arttı. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 68,300.05 -2.02 

USD 1.9895 1.17 

EURO 2.6535 0.80 

€  / $  1.3358 0.03 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3141 1.04 

VOB-30 Kontrat ı 82.650 -2.19 

Gösterge Faiz  9.96 -2.28 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTI 2.20 7.32 

GRNYO 0.88 7.32 

LTHOL 0.96 6.67 

GEDIK 2.50 6.38 

OSMEN 1.74 4.19 

Düşenler  Kapan ış  % 

SODSN 3.10 -17.11 

SKPLC 0.86 -10.42 

ESEMS 2.15 -10.04 

MEMSA 0.27 -10.00 

DOAS 8.00 -9.71 

Dünya Borsalar ı 22.08.2013 % 

DJIA 14,964 0.44 

NASDAQ 3,639 1.08 

DAX 8,398 1.36 

FTSE-100 6,447 0.88 

NIKKEI 225 13,365 -0.44 

S&P 500 1,657 0.86 

Bovespa  51,398 1.97 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Türkiye Yabancı Turist Girişleri Tem. (Önc.4,9%)  
11:30 İngiltere GSYH 2Ç (Bek.0,6% Önc.0,6%)  
11:30 İngiltere İhracat 2Ç (Önc. -0,1%) 

11:30 İngiltere İthalat 2Ç (Önc. -2,0%) 

17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Ağu. (Bek. -16,7 Önc. -17,4) 

17 :00  ABD B i r inc i  E l  Konu t  Sa t ışları   Tem. (Bek.490Bin

Önc.497Bin)  
17 :00  ABD B i r i nc i  E l  Konu t  Sa t ışları   Tem. (Bek. -1,4%

Önc.8,3%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

