
VAKBN, Banka, 450 mn TL nominal değerli 175 gün vadeli ve 150 mn TL nominal değerli 350 gün vadeli banka bonolarının ihraç ve halka arz
talep toplamas ını   2-3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğini, talep olmas ı   durumunda bono arz ının 900 mn TL nominal  tutara

yükseltilebileceği ifade edilmiştir. 

  
EKGYO, Şirket, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3. Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i ihalesinin 01.10.2013 tarihinde yap ılacağını
açıklam ıştır. 
 

TCELL, Şirket Genel Müdürü Süreyya Ciliv, ilk fırsatta temettü ödemeye başlamak istediklerini yönetim kurulu onayı olduğu takdirde hisse
almayı düşünebileceklerini ifade etmiştir. 

  
ZOREN, Şirket bağlı ortaklığı Bundoran Financial Corp.'un tasfiyesi tamamlanm ıştır. 
  
GOZDE[MAKTK], Şirket'in Makina Tak ım Endüstrisi A.Ş'de yaptığı alımla oy hakk ının %59'a çıkmas ı sonucu oluşan çağrı yükümlülüğünden
muafiyet başvurusunda bulunulmuştur. 

  
BSHEV, Şirket, kottan çıkma başvurusu hakk ında, çağrı fiyatı belirlenmesinde dikkate al ınacak raporlar ın uzmanlar tarafından sunulmam ış
olduğu ve çalışmalar ın sürdüğü açıklanm ıştır. 
  
MEMSA, Şirket iştiraki Mensa Gayrimenkul Yat. A.Ş'nin Adana, Çorlu ve Kayseri'de bulunan toplam 875.000 m2 büyüklüğündeki arazilerinin
yönetimini yapması ve yatırımlar gerçekleştirmesi planland ığını açıklam ıştır. 

28 Ağustos 2013 Çarşamba

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

 

 

GÜNLÜK BÜLTEN

 

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." 

SAVAŞ SESLERİ PİYASALARI GERİYOR 

Suriye'ye yönelik saldırı hazırlıkları ve TCMB'nin TL'yi savunma gücünün test edilmesi ile
piyasalarda volatilite arttı. Bu sabah da negatif baş lang ıç görülüyor. 
  
BIST 100 endeksi, dünü % 4.73 düşüş le, 65.519 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 65.478, en yüksek 67.795 puanı gören endeks, önceki kapanışının 3.255 puan

altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.23 cente geriledi.  

  
Dünya piyasalarında Suriye'de askeri operasyon ihtimalinin gerilimi t ırmand ırmas ı etkili

oluyor. Brent petrol 117 dolara, Alt ın 1.428 dolara ç ıkarken borsalar düşüyor. Dün
Avrupa'da Almanya % 2.3, Fransa % 2.4 düşerken ABD'de Dow Jones % 1.1 ve S&P500

% 1.6 düştü. 
  
Suriye'nin kimyasal silah kullanmas ı ile ABD'nin devreye girmesi Türkiye için politik riski
artırdı.  Şu an Suriye'ye karşı  ittifak oluşturuluyor. Amac ın, bir daha kimyasal silah

kullan ılmas ını   engelleyecek bir hava sald ırıs ı   olduğu i lan edi l iyor. Büyük ihtimal
önümüzdeki hafta bu saldırılar yap ılacak. Suriye'nin buna nas ıl tepki vereceği  ise

bilinmiyor.  İttifaktaki ülkeler arasında Suriye'nin vurabileceği tek ülkenin Türkiye
olması en önemli handikap. 
  
Dün TCMB Başkanı   TL'yi savunmak yönündeki ilginç aç ıklamalar ı   piyasalar ı   tatmin

etmedi. Nas ıl yapacağını  ilan etmeden y ıl sonunda dolar ın 1.92'nin alt ında kalacağını
açıklamas ı ile dolar kuru 2.0 TL'den yukar ı  fırladı. Bu sabah dolar kur 2.05 seviyesinde.

Bu noktada  Türkiye'nin Merkez Bankas ının test edildiği ve gücünün s ınandığı
anlaşılıyor. TCMB ise silahlar ını kullanmakta acele etmeyip kurun daha da ç ıkmas ına

müsade ediyor. Bu durumdan borsa negatif etkileniyor. Kriz fiyatlamas ı gibi fiyatlar ın
oluştuğu görülüyor. Dün bir çok hissede kredili malların satılması  ile aşırı düşüşlerin

yaşandığı görüldü. Yatırımcıların bu seviyelerde dikkatli ve sab ırlı olmalarını tavsiye

ederiz. 

  - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun %6.2'ye düşene kadar faizlerin %

6,75'in alt ına dü şmeyeceğini, döviz tarafında TL'ye değer kazand ıracak aksiyonlar

alabileceklerini, dövize karşı  faiz silah ının kullan ılmayacağını,  yıl sonunda Dolar/TL

kurunun 1.92 olmas ının  şaşırtmayacağını   ifade etmiştir. Ayr ıca Ba şçı,  cari aç ıkta

öngörülenin alt ında kal ınabileceğini ve beklentileri aşağı yönlü revize edebileceklerini, yıl
sonunda %3-4 büyümeyi rahatlıkla yakalayabileceklerini ve 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin y ıl
sonunda tek haneye düşmesini beklediğini ifade etmiştir. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, maliyetlerin art ışına rağmen Eylül ayı
içerisinde vatandaş lar ve sanayicilerin kullanacağ ı   doğalgaza bir zam yapmay ı
düşünmediklerini söyledi.   
  - Hazine'nin düzenlediği iki ihalede, ihaleler öncesi yap ılan 2 milyar 468,3 milyon TL
satış ile birlikte toplam 3 milyar 407,5 milyon TL sat ış gerçekleşti.  
    - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, dolar ın 2 TL'yi geçmesinin psikolojik bir s ınır
olduğunu ancak Merkez Bankas ı'nın dolar ile ilgili bir müdahelesine gerek olmadığını
ifade etmiştir. Çağlayan ayr ıca, ihracat ın  y ıl  sonunda 158 milyar dolarl ık hedefi
yakalayamayacağını düşündüğünü söylemiştir.  
  - 2013 yılı Temmuz ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullan ım oran ı, geçen yılın
aynı ayına göre 0,7 puan artarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.  
  - Merkez Bankas ı, Ağustos ay ı Para Politikas ı Kurulu toplant ı  tutanaklar ını yayımlad ı.
Buna göre Merkez Bankası, enflasyonda Ağustos ay ından itibaren düşüşün baş layacağı
öngörülmekle birlikte fiyatlama davranış larının takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Tutanaklarda, cari işlemler aç ığındaki kademeli iyileşmenin sürdüğünü ve y ılın i lk

yarıs ında gözlenen talep bileşenleri aras ındaki bozulman ın 3. çeyrek itibariyle iyileşme

sürecine girmesinin beklendiğini ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 65,519.87 -4.73 

USD 2.0355 2.16 

EURO 2.7235 2.21 

€  / $  1.3388 0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3607 1.25 

VOB-30 Kontrat ı 80.075 -4.73 

Gösterge Faiz  10.44 -0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

LTHOL 1.41 18.49 

LATEK 0.83 16.90 

ICGYH  1.46 10.61 

ARSAN 1.95 8.94 

CEMAS 0.76 8.57 

Düşenler  Kapan ış  % 

ASUZU 15.55 -14.33 

GSDDE 0.78 -14.29 

PENGD 1.69 -13.78 

NUGYO 4.76 -13.77 

ORGE 3.99 -12.69 

Dünya Borsalar ı 27.08.2013 % 

DJIA 14,776 -1.14 

NASDAQ 3,579 -2.16 

DAX 8,243 -2.28 

FTSE-100 6,441 -0.79 

NIKKEI 225 13,542 -0.69 

S&P 500 1,630 -1.59 

Bovespa  50,092 -2.60 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Ağu. (Bek.78,5)  

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-4,6%) 

17:00 Türkiye Hazine  İç Borçlanma Stratejisi Eyl. -Kas. 

17:00 ABD Bekleyen Konut Sat ışlar ı   Tem. (Bek.0,1%

Önc.-0,4%) 

Dinamik Portföy Önerileri  
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