
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1. Etap 3. Kıs ım Konut, Okul İle Adaiçi Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları
İşi sözleşmesi, yüklenici "Alt ındağ İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti." ile   İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1. Etap 4. K ıs ım Konut İle Adaiçi
Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları İş i sözleşmesi, yüklenici  "Maksem Yapı Tic. A.Ş. - Cent Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" ile
imzalanm ıştır. 
 

PETKM, Şirket hakim ortağı SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, TL'nin h ızlı değer kaybı ve dolar ın h ızlı yükseliş inin enerji maliyetlerine

bask ıs ı itibariyle iç inde riskler bar ındırdığını ifade ederken, k ısa vadede enerji fiyatlar ına zam yapılmas ını beklemediğini ifade etmiştir. 

  
DYHOL[DOHOL], Şirket bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş., Digiturk'ün sermayesinin  %53'ünü temsil eden paylar için 742 mn dolar
tutarında bağlayıcı olmayan teklif vermiştir. 

  
ZOREN, Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Denizli-Sarayköy mevkiinde yapım ı devam eden 80 MW güce sahip
Kızıldere II projesi kapsam ındaki jeotermal santralinin 60 MW'l ık ilk faz ının performans ve güvenilirlik testleri başarıyla tamamlanm ış olup,

Bakanl ık resmi kabulünün yapım ının ardından santral ticari elektrik sat ışına baş lam ıştır. 
  
ANACM, Şirket, Gürcistan'da faaliyet gösteren %99,86 oranında iştiraki bulunan JSC Mina cam ambalaj fabrikas ında kapasitenin 30.000

ton/yıl artırılmas ına yönelik ikinci fırın yatırım ı yapılmas ına karar verilmiştir. 

  
IPEKE, Şirket, Mayıs ayında sondaj ına baş lanan Batman-Kozluk'ta yer alan İpek-1/K kuyusunda yürütülen petrol arama çalışmalar ı s ıras ında

2820 metre civar ında petrol bulunmuştur. 

  
ARENA, Şirket, ADEO Biliş im Dan. Hizm. San. ve Tic. A.Ş'nin %47,78 pay ını 1.09 mn $ tutar karşı lığında sat ın alm ıştır. 
  
CRDFA, Şirket çıkarılm ış 40 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 40 mn TL art ırarak 80 mn TL'ye (%100 bedelsiz) yükseltme kararı alm ıştır. 
  
ATSYH[KRSAN], Şirket, iştiraki Karsusan Karadeniz Su Ürünleri A.Ş.'ye, Karsusan' ın yapacağı sermaye art ırım ına iştirak edilerek kullanmak

üzere  2 mn TL gönderilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Şirket tüzel kişi olarak yönetim kurulu başkanı olduğu Karsusan' ın iştirak alım ı ve yeni

fabrika yat ırım ı nedeniyle ihtiyaç duyduğu finansal kaynağın tahsisli sermaye art ırım ı yapılmas ı suretiyle sağlanmas ı doğrultusunda öneri
getirmeye karar vermiştir. 

03 Eylül 2013 Salı

 

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." 

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR 

Piyasalar için dün güzel bir gün oldu. Borsa % 3.2 yükseldi. Dolar 2.0175'e gerilerken,
gösterge faiz % 9.48'e indi. Bugün sakin bir seyir bekliyoruz. 
  
BIST 100 endeksi, dünü % 3.24 art ış la 68.545 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
67.446, en yüksek 68.550 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.150 puan üzerine
çıktı. Yükseliş in genele yayıldığı görüldü.  
  
Dünün en önemli verileri ülke PMI verileriydi. TÜrkiye PMI 49.8'den 50.9'a yükselirken, bir
çok ülke verisi iyi geldi. Canlanma işaretlerinin artmas ı ve geçen ayın son günlerinde
gelen sat ış ların tepkisi birleşince borsalar yükseldi. Avrupa'da Almanya % 1.74, Fransa
% 1.84, İspanya % 1.68 yükseldi. ABD'de ise piyasalar kapalıydı. 
  
Bugünün gündeminde Türkiye için Ağustos enflasyonu önem taşıyor. Piyasa beklentisi

Cnbc-e anketine göre %0.1 düşüş olacağı yönünde. Beklentinin gerçekleşmesi halinde

yıllık enflasyon %8.9 seviyesinden %8.2’ye gerileyecektir. 

  
Çin'de PMI verilerinin iyi gelmesi ve talepte canlanmaya işaret etmesi ile Asya borsalar ı
bu sabah da art ış larını sürdüyor. Ancak Hindistan'da hafif gerileme gözleniyor. Avrupa
borsalar ının da güne yükseli ş le ba ş lamas ı   bekleniyor. Ancak bir miktar kâr sat ışı
gelebilir.  

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, 2018 y ılında yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme
farkının tamamen ortadan kald ırılmas ı taahhüdünde bulunulduğunu belirtti.  

  - Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in başbakan ı Li Keqiang, ülkesinin bu y ılki

ekonomik hedeflerini tutturacağından emin olduğunu ifade ederek, yüzde 7.5 büyüme
hedefinin yakalanacağını belirtmiştir. 

  - Almanya Federal Maliye Bakanl ığı'nın bir raporuna göre Yunanistan, 2015 ile 2020
yıllar ı aras ında 77,7 milyar Euro'ya ihtiyaç duyacak.  
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Azerbaycan doğalgazının nakledilmesi

için Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hatt ı   Projesi'nin (TAP) seçilmesinin Nabucco
Projesi'nin rafa kalkt ığı manas ına gelmediğini söyledi.  
  - TCMB, düzenlemiş olduğu döviz satım ihalesinde 100 milyon dolarl ık satım yaptı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 68,545.38 3.24 

USD 2.0165 -0.35 

EURO 2.6595 -0.54 

€  / $  1.3190 -0.25 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3402 -0.93 

VOB-30 Kontrat ı 84.250 2.81 

Gösterge Faiz  8.83 0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IPEKE 4.90 21.59 

MERIT 5.94 21.22 

YKBYO 6.56 19.49 

BRMEN 0.70 18.64 

MMCAS 8.26 16.34 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,710.00 -5.00 

SELGD 0.40 -4.76 

BEYAZ 1.54 -3.75 

ARMDA 1.58 -3.66 

RODRG 1.73 -3.35 

Dünya Borsalar ı 02.09.2013 % 

DJIA 14,810 -0.21 

NASDAQ 3,590 -0.84 

DAX 8,244 1.74 

FTSE-100 6,506 1.45 

NIKKEI 225 13,573 1.37 

S&P 500 1,633 -0.32 

Bovespa  51,835 3.65 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TÜFE Ağu. (Önc.0,3%)  
10:00 Türkiye ÜFE Ağu. (Önc.1,0%)  
12:00 AB ÜFE Tem. (Önc.0,3%)  
15:58 ABD Markit PMI Ağu. 

17:00 ABD İnşaat Harcamalar ı   Tem. (Bek.0,4% Önc. -
0,6%) 

17:00 ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi Ağu. (Bek.54,0

Önc.55,0)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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