
SAHOL,  Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %23 art ışla 518.7 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 422.9 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %51 art ışla 1.09 mlr TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 719.2 mn TL net kâr)  
THYAO, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %29 azal ışla 143.5 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (Beklenti: 293 mn TL, 2012/2Ç: 200.9 mn TL net kâr). Böylece
Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde y ıll ık bazda %29 azal ışla 121.2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 171.6 mn TL net kâr)  

  
ASYAB,  Banka'n ın kaynak kuruluş olarak yer alacağı ve Asya Varl ık Yönetimi A.Ş'nin düzenleyeceği 1.25 mlr TL tutar ına kadar kira sertifikas ı (sukuk) ihrac ı için Kurul
başvurusu yap ılm ıştır. 

  
AKFEN, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 595.2 mn TL kârdan, 14.8 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk
6 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 637.8 mn TL kârdan, 162 bin TL zarara geçmiştir. 

  
ALARK, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %46 art ışla 50.7 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 34.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %45 art ışla 66.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 45.7 mn TL net kâr)  

  
TAVHL, Şirket 2013 y ılı  2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %2 art ışla 88.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 87 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %9 art ışla 126.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 115.8 mn TL net kâr)  

  
SNGYO, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %63 art ışla 31.5 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 19.3 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %32 azal ışla 28 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 41.5 mn TL net kâr)  

  
TRCAS, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %50 azal ışla 15.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 30.5 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %31 azal ışla 32.4 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 46.9 mn TL net kâr)  

  
ZOREN,  Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde zarar ı, yıll ık bazda %64 art ışla 53.2 mn TL'ye ula şmıştır. (2012/2Ç: 32.5 mn TL zarar). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 68 mn TL kârdan 74.1 mn TL zarara geçmi ştir. 

  
AKSA, Şirket 100 MW üretim kapasitesine sahip kömür ve doğalgaz çift yak ıtl ı  enerji tesisinin 2. ve son faz ına ili şkin geçici kabul, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl ığınca verilmiştir. 

  
GOZDE[BIMAS,SAHOL], Sabah Gazetesi'nin haberine göre Rekabet Kurumu, Şok Marketler A.Ş'nin DiaSA'n ın sat ın almas ı için B İM'de bulunan %4,94 oran ındaki

hissesini iştirak ve ortaklar ı nezdinde art ırmamas ını  istedi.  

  
GUBRF, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %246 art ışla 13.1 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 3.8 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %24 azal ışla 46.8 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 61.9 mn TL net kâr)  

  
ARENA, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %38 azal ışla 1.8 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 2.9 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %14 azal ışla 6.4 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 7.4 mn TL net kâr)  

  
ODAS, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde zarar ı, yıll ık bazda %421 art ışla 11.8 mn TL'ye ula şmıştır. (2012/2Ç: 2.3 mn TL zarar). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 3.3 mn TL kârdan 6.6 mn TL zarara geçmi ştir. 

  
BAGFS, Şirket ile Jordan Phosphate Mines Company (JPMC) aras ında ortak yat ırım olanaklar ını  değerlendirmek üzere fizibilite çal ışmalar ına ba şlanmas ı  için
mutabakat zapt ı  imzalanm ıştır. 

  
GSDHO, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %78 azal ışla 1.1 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 5.4 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %55 azal ışla 8.2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 18.3 mn TL net kâr)  

  
OZKGY, Şirket, İzmir-Konak'ta bulunan 133.533 m2 arsa alan ı   üzerinde Arsa Sat ışı Karşılığı Gelir Payla şımı  iş modeline dayal ı  olarak yap ılacak olan proje

konusunda, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş  ile protokol imzalam ıştır. 

  
IEYHO, Şirket bağlı ortakl ığı  Işıklar İnşaat San. ve Tic. A.Ş'nin MNG Faktoring A.Ş'den kullan ılacak kredisine teminat oluşturmak üzere Şirket'e ait Ankara -Kalecik

arazisinde MNG Faktoring legine 10.4 mn TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. 

  
ASLAN, Şirket, Aslan Beton A.Ş  ile birleşme yöntemiyle devralmak üzere birleşme çal ışmalar ına başlama karar ı alm ıştır. Bu kapsamda Şirket, Aslan Beton'un %

24'ünü OYAK'tan 8.806.600 TL bedel karşılığı satın almak üzere Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
HITIT, Şirket bağlı ortakl ığı HDT Teknik Enerji İnşaat Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.'nin 2013 y ılında başlam ış olduğu "Caratpark Van Evleri" projesinin inşaat ruhsat ı
al ınm ış olup, inşaata başlanm ıştır. 

  
ERICO,  Şirket, Enerji - Ar&Ge alan ında faaliyet gösteren AIM Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin %48,9'unu 3. şah ıs gerçek kişiden 73.488 TL bedelle sat ın 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." 

SURİYE KONUSU GÜNDEMDE ÖNE ÇIKTI 
Geçen haftanın 5 günü de düşen borsa dün tepki verdi. 70 bin hedefi dururken, Suriye
için ABD önderliğinde uluslararas ı   müdahelenin gündeme gelmesi borsalar ı   bugün
negatif etkiliyor. 

  
BIST 100 endeksi, dünü % 1.24 art ış la, 68.775 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
67.316, en yüksek 68.948 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 843 puan üzerine
çıktı.  Bugün 68.000 deste ği üzerinde kapan ı ş   gelirse 70.000 direnci geçerlili ğini

koruyacaktır. 
  
Gösterge tahvil faizi % 10.16 ile 1,5 y ıl aradan sonra çift haneye ç ıkarken, dolar/TL bu
sabah 2.0 TL'yi aştı. Hazine'nin bugün 2 tahvil ihalesi öncesinde bu gelişmeler negatif

algılanabilir.  
FED korkusuna al ışan piyasalar ı bu kez politik risk vurmakta. Suriye konusunda geride

kalmayı tercih eden ABD'den gelen son açıklama dikkatleri bu yöne çevirdi. ABD Dış İş leri

Bakanı John Kerry ’nin Suriye ’ye müdahaleye yeş il ışık yakmas ı ile art ıda olan ABD borsa

endeksleri günü % 0.4 civarında ekside kapatt ı. 
  
Bu sabah Asya borsalar ında sat ışlar var. Hindistan'da % 2 düşüş  dikkat çekerken,
diğerlerindeki sat ış lar % 1'i aşm ıyor. Bugünün gündeminde sabah TCMB başkanının
açıklamalar ı öne çıkacaktır. Faiz ve dolar kuru buna göre hareketlenebilir. Saat 16:00'da
ABD S&P-CaseShiller Konut Fiyat Endeksi, 17:00'de ABD Tüketici Güveni Endeksi diğer

öne çıkanlar olabilir.  

    - Brezilya Maliye Bakan ı   Guido Mantega, hükümet olarak döviz piyasas ında aşırı
oynaklığa izin vermeyeceklerini ve Brezilya Real'inin değerinde ani kay ıpları frenlemek için
müdahalede bulunma haklar ını koruduklar ını söyledi.   
    - ABD Hazine Bakan ı   Jack Lew yapt ığı  açıklamada, ABD'nin borç tavan ının Ekim

ortas ında 16.7 trilyon dolar ile s ınıra dayanacağını, Kongre'nin borçlanma limitini art ırmak

için Ekim ayı ortas ına kadar harekete geçmemesi halinde Hazine'nin yükümlülüklerini
yerine getirmede temerrüde düşebileceğini bildirdi.  

    - Çin Maliye Bakan Yard ımc ıs ı   Zhu Guangyao, hükümetin ülke ekonomisini
canland ırmak için tedbirler almas ına ihtiyaç olmad ığını,  Çin ekonomisinin yap ısal

düzenlemeler yoluyla desteklenebileceğini söyledi.   
  - Moody's yayınlad ığı bir raporda, Euro Bölgesi çevre ülkelerinin iç ve d ış dengesizlikleri

düzeltme ve kaybedilen rekabet güçlerini geri kazanma konusunoda ciddi ilerleme
gösterdiklerini bildirdi. Bununla birlikte Moody's, yaşanan iyileşmenin sürdürülebilir
büyüme için yeterl i  bir   şart olmad ığını   ve Euro Bölgesi çevre ülkelerinin kredi
görünümlerinin bu ülkelerin düzeltme ihtiyatlar ını   yansıtacak şekilde negatif olmaya

devam ettiğini vurgulad ı.   - Moody's Euro bölgesi çevre ülkelerinin kriz öncesindeki GSYH
seviyelerini 2016-2017'den önce yakalamalarını beklemediğini de ifade etti.   
  - Japonya Ekonomi Bakan ı Akira Amari, başbakan Shinzo Abe'nin kurumlar vergisinde

indirimin değerlendirilmesi talimat ı olmad ığını söyledi.   
   - Yunanistan Maliye Bakan ı Yannis Stournaras ülkesinin mevcut kurtarma paketinin
şartlarını yeniden müzakere ederek borç yükünü hafifletmeye çalışabileceğini söyledi.  
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 68,775.02 1.24 

USD 1.9925 0.15 

EURO 2.6645 0.04 

€  / $  1.3371 -0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3316 0.59 

VOB-30 Kontrat ı 84.050 1.45 

Gösterge Faiz  10.42 -3.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LTHOL 1.19 16.67 

LATEK 0.71 16.39 

BOYNR 6.64 12.16 

VANGD 1.32 11.86 

PRTAS 0.19 11.76 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 2.07 -10.00 

RANLO 0.11 -8.33 

RODRG 2.03 -7.73 

ATPET 2.34 -7.14 

GARFA 1.81 -6.22 

Dünya Borsalar ı 26.08.2013 % 

DJIA 14,946 -0.43 

NASDAQ 3,658 -0.01 

DAX 8,435 0.22 

FTSE-100 6,492 0.70 

NIKKEI 225 13,636 -0.18 

S&P 500 1,657 -0.40 

Bovespa  51,429 -1.47 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Almanya IFO İş  Dünyası   Güven Endeksi Ağu.

(Bek.106,9 Önc.106,2)  
13:00 Tü rkiye 2014 ve 2020 vadeli tahvil ihrac ı 
13:50 ABD San Francisco FED Başkanı John Williams' ın
konuşacak 

14:00 Türkiye TCMB PPK Tutanaklar ı Ağu. 

14:00 AB AMB Üyesi Benoit Coeure konuşacak 

14 :30  Tü rk i ye  Ree l  Sek tö r  Güven  Endeks i  A ğu.

(Önc.108,7)  
14 : 30  Tü r k i y e  Kapas i t e  Ku l l a n ım  O r a n ı   Ağu.

(Önc.75,5%)  
16:00 ABD S&P -CaseShiller Konut Fiyatlar ı   Endeksi

Haz. (Önc.156,1)  
17:00 ABD Richmond FED İmalat Sanayi Endeksi Ağu.

(Önc.-11) 

17:00 ABD Tüket ic i  Güven Endeksi A ğu. (Bek.79,3

Önc.80,3)  

Dinamik Portföy Önerileri  



SAHOL,  Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %23 art ışla 518.7 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 422.9 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %51 art ışla 1.09 mlr TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 719.2 mn TL net kâr)  
THYAO, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %29 azal ışla 143.5 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (Beklenti: 293 mn TL, 2012/2Ç: 200.9 mn TL net kâr). Böylece
Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde y ıll ık bazda %29 azal ışla 121.2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 171.6 mn TL net kâr)  

  
ASYAB,  Banka'n ın kaynak kuruluş olarak yer alacağı ve Asya Varl ık Yönetimi A.Ş'nin düzenleyeceği 1.25 mlr TL tutar ına kadar kira sertifikas ı (sukuk) ihrac ı için Kurul
başvurusu yap ılm ıştır. 

  
AKFEN, Şirket, 2013 y ılı 2. çeyreğinde, bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 595.2 mn TL kârdan, 14.8 mn TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk
6 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 637.8 mn TL kârdan, 162 bin TL zarara geçmiştir. 

  
ALARK, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %46 art ışla 50.7 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 34.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %45 art ışla 66.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 45.7 mn TL net kâr)  

  
TAVHL, Şirket 2013 y ılı  2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %2 art ışla 88.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 87 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %9 art ışla 126.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 115.8 mn TL net kâr)  

  
SNGYO, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %63 art ışla 31.5 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 19.3 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %32 azal ışla 28 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 41.5 mn TL net kâr)  

  
TRCAS, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %50 azal ışla 15.3 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 30.5 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %31 azal ışla 32.4 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 46.9 mn TL net kâr)  

  
ZOREN,  Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde zarar ı, yıll ık bazda %64 art ışla 53.2 mn TL'ye ula şmıştır. (2012/2Ç: 32.5 mn TL zarar). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 68 mn TL kârdan 74.1 mn TL zarara geçmi ştir. 

  
AKSA, Şirket 100 MW üretim kapasitesine sahip kömür ve doğalgaz çift yak ıtl ı  enerji tesisinin 2. ve son faz ına ili şkin geçici kabul, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl ığınca verilmiştir. 

  
GOZDE[BIMAS,SAHOL], Sabah Gazetesi'nin haberine göre Rekabet Kurumu, Şok Marketler A.Ş'nin DiaSA'n ın sat ın almas ı için B İM'de bulunan %4,94 oran ındaki

hissesini iştirak ve ortaklar ı nezdinde art ırmamas ını  istedi.  

  
GUBRF, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %246 art ışla 13.1 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 3.8 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %24 azal ışla 46.8 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 61.9 mn TL net kâr)  

  
ARENA, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %38 azal ışla 1.8 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 2.9 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %14 azal ışla 6.4 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 7.4 mn TL net kâr)  

  
ODAS, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde zarar ı, yıll ık bazda %421 art ışla 11.8 mn TL'ye ula şmıştır. (2012/2Ç: 2.3 mn TL zarar). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde bir önceki y ılın ayn ı döneminde elde edilen 3.3 mn TL kârdan 6.6 mn TL zarara geçmi ştir. 

  
BAGFS, Şirket ile Jordan Phosphate Mines Company (JPMC) aras ında ortak yat ırım olanaklar ını  değerlendirmek üzere fizibilite çal ışmalar ına ba şlanmas ı  için
mutabakat zapt ı  imzalanm ıştır. 

  
GSDHO, Şirket 2013 y ılı 2. çeyreğinde, y ıll ık bazda %78 azal ışla 1.1 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/2Ç: 5.4 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık
döneminde y ıll ık bazda %55 azal ışla 8.2 mn TL net kâr aç ıklam ıştır. (2012/6A: 18.3 mn TL net kâr)  

  
OZKGY, Şirket, İzmir-Konak'ta bulunan 133.533 m2 arsa alan ı   üzerinde Arsa Sat ışı Karşılığı Gelir Payla şımı  iş modeline dayal ı  olarak yap ılacak olan proje

konusunda, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş  ile protokol imzalam ıştır. 

  
IEYHO, Şirket bağlı ortakl ığı  Işıklar İnşaat San. ve Tic. A.Ş'nin MNG Faktoring A.Ş'den kullan ılacak kredisine teminat oluşturmak üzere Şirket'e ait Ankara -Kalecik

arazisinde MNG Faktoring legine 10.4 mn TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. 

  
ASLAN, Şirket, Aslan Beton A.Ş  ile birleşme yöntemiyle devralmak üzere birleşme çal ışmalar ına başlama karar ı alm ıştır. Bu kapsamda Şirket, Aslan Beton'un %

24'ünü OYAK'tan 8.806.600 TL bedel karşılığı satın almak üzere Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
HITIT, Şirket bağlı ortakl ığı HDT Teknik Enerji İnşaat Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.'nin 2013 y ılında başlam ış olduğu "Caratpark Van Evleri" projesinin inşaat ruhsat ı
al ınm ış olup, inşaata başlanm ıştır. 

  
ERICO,  Şirket, Enerji - Ar&Ge alan ında faaliyet gösteren AIM Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin %48,9'unu 3. şah ıs gerçek kişiden 73.488 TL bedelle sat ın 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." 

SURİYE KONUSU GÜNDEMDE ÖNE ÇIKTI 
Geçen haftanın 5 günü de düşen borsa dün tepki verdi. 70 bin hedefi dururken, Suriye
için ABD önderliğinde uluslararas ı   müdahelenin gündeme gelmesi borsalar ı   bugün
negatif etkiliyor. 

  
BIST 100 endeksi, dünü % 1.24 art ış la, 68.775 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
67.316, en yüksek 68.948 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 843 puan üzerine
çıktı.  Bugün 68.000 deste ği üzerinde kapan ı ş   gelirse 70.000 direnci geçerlili ğini

koruyacaktır. 
  
Gösterge tahvil faizi % 10.16 ile 1,5 y ıl aradan sonra çift haneye ç ıkarken, dolar/TL bu
sabah 2.0 TL'yi aştı. Hazine'nin bugün 2 tahvil ihalesi öncesinde bu gelişmeler negatif

algılanabilir.  
FED korkusuna al ışan piyasalar ı bu kez politik risk vurmakta. Suriye konusunda geride

kalmayı tercih eden ABD'den gelen son açıklama dikkatleri bu yöne çevirdi. ABD Dış İş leri

Bakanı John Kerry ’nin Suriye ’ye müdahaleye yeş il ışık yakmas ı ile art ıda olan ABD borsa

endeksleri günü % 0.4 civarında ekside kapatt ı. 
  
Bu sabah Asya borsalar ında sat ışlar var. Hindistan'da % 2 düşüş  dikkat çekerken,
diğerlerindeki sat ış lar % 1'i aşm ıyor. Bugünün gündeminde sabah TCMB başkanının
açıklamalar ı öne çıkacaktır. Faiz ve dolar kuru buna göre hareketlenebilir. Saat 16:00'da
ABD S&P-CaseShiller Konut Fiyat Endeksi, 17:00'de ABD Tüketici Güveni Endeksi diğer

öne çıkanlar olabilir.  

    - Brezilya Maliye Bakan ı   Guido Mantega, hükümet olarak döviz piyasas ında aşırı
oynaklığa izin vermeyeceklerini ve Brezilya Real'inin değerinde ani kay ıpları frenlemek için
müdahalede bulunma haklar ını koruduklar ını söyledi.   
    - ABD Hazine Bakan ı   Jack Lew yapt ığı  açıklamada, ABD'nin borç tavan ının Ekim

ortas ında 16.7 trilyon dolar ile s ınıra dayanacağını, Kongre'nin borçlanma limitini art ırmak

için Ekim ayı ortas ına kadar harekete geçmemesi halinde Hazine'nin yükümlülüklerini
yerine getirmede temerrüde düşebileceğini bildirdi.  

    - Çin Maliye Bakan Yard ımc ıs ı   Zhu Guangyao, hükümetin ülke ekonomisini
canland ırmak için tedbirler almas ına ihtiyaç olmad ığını,  Çin ekonomisinin yap ısal

düzenlemeler yoluyla desteklenebileceğini söyledi.   
  - Moody's yayınlad ığı bir raporda, Euro Bölgesi çevre ülkelerinin iç ve d ış dengesizlikleri

düzeltme ve kaybedilen rekabet güçlerini geri kazanma konusunoda ciddi ilerleme
gösterdiklerini bildirdi. Bununla birlikte Moody's, yaşanan iyileşmenin sürdürülebilir
büyüme için yeterl i  bir   şart olmad ığını   ve Euro Bölgesi çevre ülkelerinin kredi
görünümlerinin bu ülkelerin düzeltme ihtiyatlar ını   yansıtacak şekilde negatif olmaya

devam ettiğini vurgulad ı.   - Moody's Euro bölgesi çevre ülkelerinin kriz öncesindeki GSYH
seviyelerini 2016-2017'den önce yakalamalarını beklemediğini de ifade etti.   
  - Japonya Ekonomi Bakan ı Akira Amari, başbakan Shinzo Abe'nin kurumlar vergisinde

indirimin değerlendirilmesi talimat ı olmad ığını söyledi.   
   - Yunanistan Maliye Bakan ı Yannis Stournaras ülkesinin mevcut kurtarma paketinin
şartlarını yeniden müzakere ederek borç yükünü hafifletmeye çalışabileceğini söyledi.  
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 68,775.02 1.24 

USD 1.9925 0.15 

EURO 2.6645 0.04 

€  / $  1.3371 -0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3316 0.59 

VOB-30 Kontrat ı 84.050 1.45 

Gösterge Faiz  10.42 -3.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LTHOL 1.19 16.67 

LATEK 0.71 16.39 

BOYNR 6.64 12.16 

VANGD 1.32 11.86 

PRTAS 0.19 11.76 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 2.07 -10.00 

RANLO 0.11 -8.33 

RODRG 2.03 -7.73 

ATPET 2.34 -7.14 

GARFA 1.81 -6.22 

Dünya Borsalar ı 26.08.2013 % 

DJIA 14,946 -0.43 

NASDAQ 3,658 -0.01 

DAX 8,435 0.22 

FTSE-100 6,492 0.70 

NIKKEI 225 13,636 -0.18 

S&P 500 1,657 -0.40 

Bovespa  51,429 -1.47 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Almanya IFO İş  Dünyası   Güven Endeksi Ağu.

(Bek.106,9 Önc.106,2)  
13:00 Tü rkiye 2014 ve 2020 vadeli tahvil ihrac ı 
13:50 ABD San Francisco FED Başkanı John Williams' ın
konuşacak 

14:00 Türkiye TCMB PPK Tutanaklar ı Ağu. 

14:00 AB AMB Üyesi Benoit Coeure konuşacak 

14 :30  Tü rk i ye  Ree l  Sek tö r  Güven  Endeks i  A ğu.

(Önc.108,7)  
14 : 30  Tü r k i y e  Kapas i t e  Ku l l a n ım  O r a n ı   Ağu.

(Önc.75,5%)  
16:00 ABD S&P -CaseShiller Konut Fiyatlar ı   Endeksi

Haz. (Önc.156,1)  
17:00 ABD Richmond FED İmalat Sanayi Endeksi Ağu.

(Önc.-11) 

17:00 ABD Tüket ic i  Güven Endeksi A ğu. (Bek.79,3

Önc.80,3)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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