
TTKOM, Şirket Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Digiturk'e teklif vererek ilgilerini ciddileştirdiklerini, sat ış  içim ihaleye çıkılmas ı halinde yönetim
kurulu karar ıyla ihaleye de kat ılacaklar ını, Dijital platformda aktif olmak amac ıyla yeni projeler geliştirildiğini ve Digiturk d ışındaki fırsatlar ında
değerlendirildiğini ifade etmiştir. Ayrıca Yılmaz, 5.1-5.3 mlr TL brüt Kâr hedeflediklerini, y ıllık büyümenin %5 -7 oran ında olmas ını, 2.2 mlr

dolarl ık yatırım hedeflediklerini, kurdaki hareketlerin ise net kâr konusunda temkinli davranılmas ını gerektirebilecğeini ifade etmiştir. 

  
DOHOL[DYHOL], Şirket bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding'in Şirket'e tahsisli 428.550.000 TL'lik sermaye art ırım ına, hisse başı 0,70 TL

olmak suretiyle toplam 299.985.000 TL ödeyerek sermaye art ırım ına katılma karar ı alm ıştır. 
  
TACTR, Şirket'in kültür mantarı yatırım ı ile ilgili olarak yat ırım teşvik belgesi başvurusu kabul edilmiştir. Yatırım teşvik belgesinde sabit yat ırım
tutarı 4.296.000 TL olarak belirlenmiştir. 

  
PENGD, Şirket, 139.014 m2 büyüklüğündeki Fabrika Binası ve Arazisinin erken ödeme opsiyonu ile 7 y ıl vadeli 50 mn TL bedel ile sat - geri

kirala sözleşmesine istinaden Deniz Finansal Kiralama'ya sat ış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

  
EUROM, Şirket %100 iştiraki olacak bir anonim ş irket kurulmas ına 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." 

ANORMALDEN NORMALE DÖNÜŞ SİNYALLERİ 
BIST 100 günü % 0.1 düşüş le kapatt ı. Ama bankalar % 2.8 yükseldi. Dolar ise dün
2.07'den baş ladığı güne bu sabah 2.04'den devam ediyor.  
BIST 100 endeksi, dünü % 0.1 düşüş le 65.452 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
63.887, en yüksek 65.803 puanı gören endeks, önceki kapanışının 67 puan alt ına indi.

Ama Bankalar % 2.8 yükseldi. Yani al ıcı geldi ama BIM, THY, AEFES nedeniyle BIST 100

artı kapanamad ı. 
  
Dünün negatif haberleri şunlardı: Fitch, dolar/TL ’de yaşanan son yükselişin Türkiye'nin
ne kadar k ırılgan olduğunu gösterdiğini, fon ak ım ındaki zayıflaman ın büyümeye etkisinin
olumsuz olabileceğini aç ıkladı.  Standard Bank, Türkiye ’nin di ğer geli şmekte olan

ülkelerden negatif ayrışacağını açıkladı. Societe Generale, Brent petrol fiyat ının Suriye'ye

olas ı   bir sald ırının bölgeye yay ılmas ı   durumunda geçici olarak 150 dolara kadar
s ıçrayabileceğini belirtti.   
  
ABD’de ise veriler beklentilerin alt ında kalmay ı sürdürüyor. Bu yüzden FED endişeleri

azalmakta. Hatta Suriye'ye yönelik olası bir müdahalenin küresel piyasalarda yaşatacağı
çalkantıdan dolay ı Fed'e varlık al ım ında karar değiştirtebileceği konuşuluyor. Dün bozuk
olan piyasalarda tepkiler görülürken bu sabah da Asya borsalarında tepkilerin devamı
görülüyor. 

  - Fitch, 26 Eylül 2013 tarihinde Türkiye'nin Kredi Görünümü 2013 baş lıklı bir konferans

düzenleneceğini; ülke kredi notunu, bankac ılık sistemini ve ş irketleri değerlendiren

kıdemli analistlerin sunum yapacağını belirtmiştir. Fitch Türkiye Müdürü Gülcan Üstay her
yıl yapılan bir konferans olduğunu ifade etmiştir. Fitch'in k ıdemli direktörü Paul Rawkins
ise, kurdaki son yükseli şlerin  Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini, fon

akım ındaki zayıflaman ın büyümeye olumsuz etkileri olabileceğini dile getirmiştir. 

    - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, dolardaki yükseli şe ilişkin panik

yapmaya gerek olmad ığını, gelişmeler karşıs ında ellerinin kollar ının bağlı olmad ığını,
dolar ın yeniden 1,90'lar seviyesine dönmesinin zor olmadığını ifade etmiştir. 

  - Moody's gelişmiş  ekonomilerdeki artan gösterge tahvil getirileri ile gelişmekte olan

ekonomilerdeki değer kaybeden para birimleri ve sermaye çıkış larının, küresel ekonomik
toparlanma üzerinde olumsuz etki yarattığını ifade etmiştir. 

  - San Francisco Fed Başkanı John Williams, tahvil al ımlar ının azalt ılmas ı sürecinde,
küresel çapta koordinasyonlu bir ileti şime ihtiyaç olduğunu söyledi. Williams ayr ıca

"Ekonomiyi yeniden maksimum istihdam ve yüzde 2'ye yak ın enflasyon hedefine

ulaştırmaya odaklanmal ıyız" dedi. 

  - TCMB'nin, resmi rezerv varlıkları, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,57 milyon dolar
artarak, 124,19 milyar dolar oldu 

  - TÜİK verilerine göre, Tüketici Güven Endeksi Ağustos ay ında, Temmuz ay ındaki 78,5

değerinden 77,2 değerine geriledi.  

  - Brezilya Merkez Bankas ı, Realdeki sert düşüşün enflasyonu yavaşlatma çabalar ının
etkisini azaltmas ıyla politika faizini 50 baz puan art ırarak politika faizini yüzde 8.5'ten
yüzde 9'a çıkardı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 65,452.40 -0.10 

USD 2.0585 1.13 

EURO 2.7440 0.75 

€  / $  1.3341 -0.35 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.4014 1.72 

VOB-30 Kontrat ı 80.825 -4.63 

Gösterge Faiz  10.40 0.32 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TOASO 10.52 10.16 

KIPA 5.30 7.51 

DOAS 7.18 7.16 

FROTO 25.00 6.38 

TIRE 1.09 5.83 

Düşenler  Kapan ış  % 

ATAC 0.62 -19.48 

HITIT 2.25 -15.73 

KATMR 4.12 -13.81 

OZBAL 1.43 -11.73 

TGSAS 4.86 -11.64 

Dünya Borsalar ı 28.08.2013 % 

DJIA 14,825 0.33 

NASDAQ 3,593 0.41 

DAX 8,158 -1.03 

FTSE-100 6,430 -0.17 

NIKKEI 225 13,338 -1.51 

S&P 500 1,635 0.27 

Bovespa  49,867 -0.45 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye D ış Ticaret Dengesi Tem. (Bek. -8,7Mlr$

Önc.-8.57Mlr$)  

10:55 Almanya İşsizlik Oran ı Ağu. (Bek.6,8% Önc.6,8%)  
15:00 Almanya TÜFE Ağu. (Bek.0,2% Önc.0,5%)  
1 5 : 3 0  A B D  Y ıll ıkland ırılm ı ş   GSYH 2Ç (Bek.2,3%
Önc.1,7%)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.336Bin)  
1 5 : 3 0  A B D  D e v a m  E d e n  İşs i z l i k  B a şvurular ı
(Önc.2999Bin)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim 2Ç (Bek.0,7% Önc.0,7%)  
21 :00 ABD Richmond FED Ba şkanı   Jeffrey Lacker

konuşacak 

Dinamik Portföy Önerileri  
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