
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1. Etap 3. Kıs ım Konut, Okul ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları
İşinin yer teslimi yüklenici  Alt ındağ İnşaat, İstanbul Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1. Etap 4. K ıs ım Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme
İnşaatları İşlerinin yer teslimi yüklenici Maksem Yapı ~ Cent Yapı İnşaat iş ortaklığına yapılm ıştır. 
  
THYAO, Şirket Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin 2020 Olimpiyatlar ını   almas ı   halinde yolcu say ıs ında en az %10 bir büyüme
yaşanacağını beklediğini söylemiştir.  

  
ANACM, Şirket iştiraki Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş sermayesini 110 mn TL'den 100 mn TL'lik bedelli sermaye art ırım ıyla 210 mn TL'ye

çıkarma karar ı alm ıştır. 
  
TRKCM, Şirket'in dolayl ı   bağlı   ortaklığı Almanya merkezli Richard Fritz GmbH'nin yeniden yap ıland ırılma çal ışmalar ı   kapsam ında,

Besigheim/Almanya fabrikas ı   üretiminin Aurach (Almanya), Malacky (Slovakya) ve Aszod (Macaristan) fabrikalar ına kayd ırılmas ı   kararı
doğrultusunda Besigheim/Almanya fabrikas ının kapatılmas ına karar verilmiştir. 

  
IPEKE, Şirket tarafından Batman-Kozluk'ta bulunan İpek-1K kuyusunda ikinci zona ulaşı ldığı ve yüksek bas ınçlı artezyen şeklinde petrol

akışının gerçekleştiği, en kısa zamanda üretim testlerinin gereçekleştirilerek ve kuyudaki üretim potansiyeli açıklanacağı bildirilmiştir. 

  
LKMNH, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 11 ay süreli 1100 adet cenaze hekimliği hizmeti için yaptığı açık ihale

usulü ile gerçekleşen ihalesi için sunduğu 262.000 TL'lik teklif kabul edilmiştir.  

  
UCAK, Şirket ana ortakl ığı Işıklar Holding'e kredili borç olarak vermiş olduğu ana paran ın 8.6 mn TL'lik k ısm ını tahsil etmiştir. 

  
KRATL, Şirket, 2013 Temmuz at ı  itibariyle 16.662.538 TL ihracat gerçekleştirmiş olup, 2013 y ılı  ilk 7 ay ında 38.383.064 TL seviyesinde

ihracata ulaşı ldığını açıklam ıştır. 
 
KRTEK, Şirket, Modernizasyon amacıyla Hazine Müsteşarlığı'ndan ald ığı toplam yat ırım tutar ı .862.541 TL olan Teşvik Belgesi'ni 54.280.613
TL'ye revize etmiştir. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

BORSA YÜKSELMEKTE ZORLANIYOR 

BIST'de son 3 günün en yüksekleri: 68.550, 68.828 ve dün 67.610! Yükseli ş lerin kal ıcı
olmas ı için destek gerek! Bugün veri gündemi yoğun.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.01 düşüş le 66.965 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 66.668, en yüksek 67.610 puanı gören endeks, önceki kapanışının sadece 7 puan

altına indi. 

TCMB dünkü toplantıda, yılsonunda 1.92 TL hedefini açıklayan başkan Erdem Başçı'dan

farklı olarak, “sürpriz enstrümanlar” açıklamad ı. Artık kurdaki oynaklığa müsade edileceği

ve faiz volatilitesinin azalt ılmas ı hedefleneceği öne ç ıktı. Dolar/TL kuru 2.05 civar ında

dengeyi bulmuş durumda. Ancak bugünkü Avrupa MB kararları sonras ında pariteye bağlı
olarak yeni rekorlar görülebilir.  
Önceki günlerde düşlen global borsalar dün tepki verdi. Avrupa'da Almanya ve Fransa %
0.2, İspanya % 0.5 yükseldi. ABD Başkanı Obama dün Suriye'yi cezalandırmakta kararl ı
olduklar ını açıkladı. Akşam da ABD Senatosu D ış İ lişkiler Komitesi, ABD'nin Suriye'ye

s ınırlı   askeri müdahalede bulunmas ına izin veren tasar ıyı   onayladı.  Asıl oylaman ın
haftaya yap ılmas ı bekleniyor. ABD borsalar ı Suriye'ye olas ı  askeri müdahalenin s ınırlı
olacağı beklentisi ve güçlü otomobil sat ış ları verisinin ard ından yükseldi. Dow Jones %
0.6, S&P500 %0.8 yükseldi. Bu sabah endeks futureları yatay ancak ABD 10 yıllık Hazine

tahvil faizi % 2.90 seviyesine yükselmiş durumda. 

Bu sabah Asya borsalar ı Hindistan merkez bankas ının para birimi rupi ve bankac ılık
sektörünü destekleme amaçl ı önlemler aç ıklamas ının ard ından üç haftanın en yüksek
seviyesine ulaştı.  Bugünün veri gündeminde; 13:00'de Almanya sanayi sipari ş leri,

14:00'de BoE faiz karar ı, 14:45'de Avrupa MB faiz karar ı,  15:15'de ABD'de ADP özel
istihdam verisi (bk: 180bin), 15:30 ABD'de haftal ık işsizlik maaş  başvuruları, 17:00'de

ABD fabrika siparişleri öne çıkmaktad ır. 

   - Japonya Merkez Bankas ı, ekonomide ılıml ı  bir büyüme takip edildiğini, ekonomik

gelişmelerin iyileştiğini, y ılın geri kalan ında enflasyon rakamlar ında kademeli art ış
olabileceğini belirtti. Banka bu nedenlerle faiz ve para taban ı konusunda değiş ikliğe

gitmediğini açıkladı. 
  - TCMB'den yapılan açıklamada temel enflasyon göstergelerinin Türk Liras ı'ndaki değer

kaybı   i le s ınırlı   oranda yükseldiği belirtilirken, "enflasyonda düşüş   sürecek" ifadesi
kullan ıldı. 
    - FED'in aç ıkladı ğ ı   Bej Kitap raporunda Amerikan ekonomisinin, borçlanma
maliyetlerindeki art ışa ra ğmen Temmuz ve A ğustos aylar ında "mütavazı   i le ılıml ı"
aras ında büyümeyi sürdürdüğü ifade edildi.  
  - ABD Senatosu D ış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Başkan Barack Obama'ya Suriye'de

askeri güçlerin kullanılmas ı adına yetki verilmesini onaylad ı. 
  - TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında Ağustos ay ında ayl ık %2,68 değer kaybederek 114,57 seviyesinden 111,50

seviyesine indi.  

    - ODD verilerine göre, Otomobil ve hafif tivari araç pazar ı,  2013 y ılı   ilk sekiz ayl ık
döneminde y ıllık bazda %12 artarak 518.382 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazar ı
yıllık bazda %21 art ışla 399.429 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yıllık
bazda %9 oran ında azalarak 118.953 seviyesinde gerçekleşti. 

    - Minneapolis Fed Ba şkanı   Narayana Kocherlakota, merkez bankas ının kendi

görünümünün, parasal geniş lemenin art ırılmas ı gerektiğine işaret ettiğini belirtti. 

    - IMF, gelişmekte olan ülkelerin baz ıları   piyasa bask ıs ıyla h ız keserken, gelişmiş
ekonomilerin küresel büyüme motorlar ı hâline gelmeye baş ladığını söyledi.  
  - TCMB'nin banka ekonomistleriyle yapt ığı toplantıda, yurt içi talep ve ihracatta ılıml ı bir

büyümenin gözlendiği, alt ın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler aç ığında gözlenen
kademeli iyileşmenin sürdüğü ve yıl sonunda cari işlemler aç ığının GSYİH'ye oran ının
OVP tahmininden düşük olmas ının beklendiği ve döviz kuru gelişmelerinin enflasyon

üzerinde geçici bir etkiye sahip olacağı kaydedildi. 

  - Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte %0,3 büyüme kaydettiği açıklanm ıştır. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 66,965.84 -0.01 

USD 2.0565 0.00 

EURO 2.7095 0.11 

€  / $  1.3207 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3799 0.61 

VOB-30 Kontrat ı 82.500 -0.24 

Gösterge Faiz  10.08 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MATAS 5.72 13.72 

ASLAN 32.50 10.54 

CELHA 1.95 10.17 

LUKSK 2.28 10.14 

OSMEN 1.75 9.38 

Düşenler  Kapan ış  % 

MERIT 6.28 -10.29 

ESEMS 1.98 -9.59 

BAYRD 5.94 -8.62 

UZERB 1.10 -8.33 

EMNIS 1.85 -6.09 

Dünya Borsalar ı 04.09.2013 % 

DJIA 14,931 0.65 

NASDAQ 3,649 1.01 

DAX 8,196 0.19 

FTSE-100 6,475 0.10 

NIKKEI 225 14,054 0.54 

S&P 500 1,653 0.81 

Bovespa  51,716 0.18 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Tem. (Önc.3,6%)  
14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   (Bek.0,5%

Önc.0,5%)  
14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi Haz. (Önc.1,2%)  
14:45 AB Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   (Bek.0,5%

Önc.0,5%)  
15:15 ABD ADP Özel Sektör  İstihdam Ağu. (Bek.180 Bin

Önc.200 Bin)  
15:30 AB Draghi'nin Bas ın Toplant ısı  
15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Başvurular ı   (Bek.332 Bin

Önc.336 Bin)  
17 :00  ABD Fab r i ka  S ipa r i şl e r i  T e m .  ( B e k . -3,5%

Önc.1,5%)  
17:00 ABD ISM İmalat D ışı Endeksi Ağu. (Bek.55,0

Önc.56,0)  
Rusya G-20 Toplant ısı Başlang ıcı 

Dinamik Portföy Önerileri  
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askeri güçlerin kullanılmas ı adına yetki verilmesini onaylad ı. 
  - TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında Ağustos ay ında ayl ık %2,68 değer kaybederek 114,57 seviyesinden 111,50

seviyesine indi.  

    - ODD verilerine göre, Otomobil ve hafif tivari araç pazar ı,  2013 y ılı   ilk sekiz ayl ık
döneminde y ıllık bazda %12 artarak 518.382 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazar ı
yıllık bazda %21 art ışla 399.429 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yıllık
bazda %9 oran ında azalarak 118.953 seviyesinde gerçekleşti. 

    - Minneapolis Fed Ba şkanı   Narayana Kocherlakota, merkez bankas ının kendi

görünümünün, parasal geniş lemenin art ırılmas ı gerektiğine işaret ettiğini belirtti. 

    - IMF, gelişmekte olan ülkelerin baz ıları   piyasa bask ıs ıyla h ız keserken, gelişmiş
ekonomilerin küresel büyüme motorlar ı hâline gelmeye baş ladığını söyledi.  
  - TCMB'nin banka ekonomistleriyle yapt ığı toplantıda, yurt içi talep ve ihracatta ılıml ı bir

büyümenin gözlendiği, alt ın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler aç ığında gözlenen
kademeli iyileşmenin sürdüğü ve yıl sonunda cari işlemler aç ığının GSYİH'ye oran ının
OVP tahmininden düşük olmas ının beklendiği ve döviz kuru gelişmelerinin enflasyon

üzerinde geçici bir etkiye sahip olacağı kaydedildi. 

  - Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte %0,3 büyüme kaydettiği açıklanm ıştır. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 66,965.84 -0.01 

USD 2.0565 0.00 

EURO 2.7095 0.11 

€  / $  1.3207 0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3799 0.61 

VOB-30 Kontrat ı 82.500 -0.24 

Gösterge Faiz  10.08 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MATAS 5.72 13.72 

ASLAN 32.50 10.54 

CELHA 1.95 10.17 

LUKSK 2.28 10.14 

OSMEN 1.75 9.38 

Düşenler  Kapan ış  % 

MERIT 6.28 -10.29 

ESEMS 1.98 -9.59 

BAYRD 5.94 -8.62 

UZERB 1.10 -8.33 

EMNIS 1.85 -6.09 

Dünya Borsalar ı 04.09.2013 % 

DJIA 14,931 0.65 

NASDAQ 3,649 1.01 

DAX 8,196 0.19 

FTSE-100 6,475 0.10 

NIKKEI 225 14,054 0.54 

S&P 500 1,653 0.81 

Bovespa  51,716 0.18 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Tem. (Önc.3,6%)  
14:00 İngiltere Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   (Bek.0,5%

Önc.0,5%)  
14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi Haz. (Önc.1,2%)  
14:45 AB Merkez Bankas ı   Faiz Karar ı   (Bek.0,5%

Önc.0,5%)  
15:15 ABD ADP Özel Sektör  İstihdam Ağu. (Bek.180 Bin

Önc.200 Bin)  
15:30 AB Draghi'nin Bas ın Toplant ısı  
15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Başvurular ı   (Bek.332 Bin

Önc.336 Bin)  
17 :00  ABD Fab r i ka  S ipa r i şl e r i  T e m .  ( B e k . -3,5%

Önc.1,5%)  
17:00 ABD ISM İmalat D ışı Endeksi Ağu. (Bek.55,0

Önc.56,0)  
Rusya G-20 Toplant ısı Başlang ıcı 
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