
ISCTR, Banka 400 mn TL nominal değerli 169 gün vadeli ve 200 mn TL nominal değerli 71 gün vadeli Banka Bonolar ı  ile, 100 mn TL
nominal değerli 370 gün vadeli iskontolu tahvilin ihracını 11-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıklam ıştır. 
 
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul-Küçükçekmece Soyak Park Aparts'da bulunan Blok İnşaatları ile Çevre Düzenleme ve Altyapı İş leri'nin

Kısmi Geçici Kabulü yapılm ış ve Kısmi Geçici Kabul Tutanağı onaylanm ıştır. 
  
SKBNK, Banka'nın yapacağı 300 mn Euro veya muadili TL veya yabanc ı para tutar ına kadar Eurobond ihrac ına ilişkin menkul k ıymetler Kurul

kaydına alınm ıştır. 
  
THYAO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Mergermarket.com sitesinde çıkan, Şirket'in %49'unun özelleştirilmesine ilişkin karar ın 1 ay içinde
alınacağına ilişkin haberin gerçeği yansıtmad ığını ve konuyla ilgili atılm ış herhangi bir ad ım ın olmad ığını ifade etmiştir. 

  
ZOREN, Şirket Ankara-Sincan'da bulunan 50,3 MW kurulu güce sahip Doğal  Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Elektrik Üretim Santraline ait
elektrik üretim lisansının sona erdirilmesi için EPDK'ya gerekli başvurularda bulunmuştur. 

  
SNGYO, Şirket'in İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbu-Samand ıra'daki taşınmazın satışı için düzenlenen ve en
yüksek teklifin 60.2 mn TL ile Şirket tarafından verilen ihaleye ilişkin Komisyon karar ı onaylanm ış ve arazi Şirket mülkiyetine geçmiştir. 

  
IHLAS, Şirket'in 200 mn TL tutara kadar farkl ı özelliklerde TL cinsinden tahvil ihraç edilmesi için tap ılmas ı planlanan Kurul başvurusunun,

uluslararas ı siyasi ortamdaki belirsizlikler ve global finansal piyasalardaki dalgalanmalar dolay ıs ıyla, tahvil ihracından sağlanacak kaynağın
kullan ılacağı faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle ertelenmesine ve mevcut başvurunun geri çekilmesine karar verilmiştir. 

  
GSRAY, Şirket, daha önce alınan sermaye art ırım ı kararını revize etmiştir. Buna göre Şirket, çıkarılm ış 13.940.421 TL sermayesini nakden %

300 (rüçhan hakkı kullan ım fiyatı: 8.00 TL) artırarak 55.761.687 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
  
RYGYO, Şirket, Trabzon-Arsin'de bulunan iki depo, bir idari bina, kumanda odas ı ve arsayı 1.5 mn TL'ye Yasin Fındık Gıda A.Ş'ye satmıştır. 
 
AKGUV, Şirket, Eskişehir Hafif Rayl ı Sistem İş letmesi Kentaş Ltd. Şti. Espaş A.Ş Ortaklığı tarafından açılan özel koruma ve güvenlik hizmeti
alım iş i ihalesini 1 y ıllığına 5.593.750 TL bedelle kazanm ıştır. 
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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." 

CARİ AÇIK VERİSİ ÖNE ÇIKACAK 

Büyümesi iyi gelen Türkiye'ye S&P yavaş lama uyar ıs ı yaptı. Bugünkü Cari açık verisi ipucu

verebilir. Borsa ise yükselmekte zorlanıyor. Beklentilerin azalmas ı ile bask ı artabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.02 düşüş le, 71,772 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 71.264, en yüksek 72.431 puanı gören endeks, önceki kapanışının 16 puan alt ına

indi. Bu seviye BIST 100'ün 25 Ekim 2010'da gördüğü en yüksek seviye olan 71.777 ile
aynı seviye. Ekim 2012'de bu seviye aşı lm ış ve 22 Mayıs 2013'de not art ırım ı ile beraber

93.398 görülmüştü. 
Önceki gün Türkiye'ye büyümeden iyi haber gelmişti. 2013 y ılı ikinci çeyrekte büyüme bir
önceki yıla göre % 4.4 ile % 3.6 olan ortalama beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İç
talebin büyümeye katkıs ı 7.5 oldu. Büyümedeki h ızlanma piyasan ın hoşuna gitti. Ancak

dün S&P Türkiye'nin yılın geri kalan ında yavaş layacağını öngördü. Bu sabah Temmuz ayı
cari açık verisi 3. çeyrekle ilgili ipucu verebilir. Beklenti 5.3 milyar dolar civar ında açığın
olmas ı yönünde. Bugün ayrıca 12:00'de Euro bölgesi sanayi üretimi (bk %0.1), 15:30'da
ABD işsizlik maaş başvuruları (bk 330,000) açıklanacak. 
Suriye ve savaş olas ılığı artık gündemden düşerken piyasalara katk ıs ı olumlu oldu. ABD,

zaten Suriye konusunda ürkek bir sald ırganl ık içindeydi. Suriye'nin de deste ğiyle
Rusya'n ın "Suriye kimyasallar ı  teslim etsin, vurma" teklifini ABD kabul etti. Obama, bu

durumda sald ırmayacaklar ını açıkladı. Dün Rusya planı ABD'ye verdi. Bugün ABD-Rusya

dış iş leri İsviçre'de konuyu müzakere edecekler. Anlaşmazlık haberi gelirse piyasa negatif
etkilenir ancak bu olas ılık düşük. 
Yurtdışı piyasalardaki olumlu seyir dün de sürdü. Avrupa'da Almanya % 0.6,  İspanya %

0.8, Fransa % 0.1 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 0.9, S&P500 % 0.3 yükseldi. Bu
sabah ise Asya'da kar ışık seyir gözleniyor. Suriye beklentilerinin olumlu sonuçlanmasının
ardından art ık piyasalar Eylül ayı para politikas ı toplantıs ı haftaya Salı günü baş layacak

olan Fed'in atacağı yeni adımlara odaklanacakt ır.  

  - Standard&Poor's gelişmekte olan ülkelere ili şkin haz ırladığı bir raporda, TÜrkiye'de
büyümenin 2013 yılının kalan ında h ız keseceğini kaydederken, cari açığın da buna bağlı
olarak kısmen azalacağını belirtmiştir .Kurda ciddi değer kaybının olacağına da değinilen

raporda, cari aç ık fonlamas ında s ıcak paran ın pay ının artmas ı  Türkiye'yi kırılgan hale

getirdiği ifade edildi.  

  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Euro Bölgesi'nin para
politikas ının ihtiyaç olduğu sürece geni ş lemeci kalmaya devam edeceğini ve faiz

oranlar ını  uzun süre çok düşük tutmanın yanl ış  teşvikler yaratmas ı  riski olduğunu da

vurguladı. 
    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı  Taner Y ıldız, son dönemde  İstanbul'da elektrik

faturaların yüksek geldiği ifadelerine ilişkin olarak, elektriğe herhangi bir zamm ın söz
konusu olmad ığını   yüksek faturalar ın faturalama döneminden kaynakland ığını
belirtmiştir. Bakanl ık Müsteşarı Metin Kilci ise, 2023 y ılına kadar 61.151 MW olan kurulu

gücün 2 katına çıkarılmas ı hedefinin olduğu ve bunun için her yıl ortalama 12 milyar dolar

civarında yatırım ihtiyacının söz konusu olduğunu ifade etmiştir. 

    - Çin Başbakan ı   Li Keqiang, Çin'de Ekonomik toparlanmanın temellerinin, birçok
belirsiz faktörden ötürü henüz somut olmadığını ve teşviklerin ekonominin alt ında yatan
sorunlar ı gidermeyeceini ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, Suriye'deki siyasal risklerin piyasa etkilerinin dolayl ı
olduğunu, olayların devam etmesinin ciddi bir jeopolitik risk olacağını, olayların risk primi,

beklentiler ve petrol fiyatları üzerinden Türkiye üzerinden etkileri olduğunu ifade etmiştir. 

  - IMF'den bir heyet, 2013 yılı Madde IV mutad görüşmeleri kapsam ında 23 Eylül-1 Ekim

2013 tarihleri aras ında Ankara ’da resmi temaslarda bulunacak.  

    - Rusya bas ınında yer alan haberlerde, Rusya'n ın, Suriye'deki kimyasal silahlar ın
uluslararas ı denetime verilmesi konusunda haz ırladığı plan ı ABD'ye ilettiği iddia edildi.

Rusya Devlet Ba şkanı   Vladimir Putin ise Suriye'de bulunan kimyasal silahlar ın
uluslararas ı   denetim alt ına al ınmas ının, bu ülkeye kar şı  askeri müdahale fikrinden
vazgeçilmesiyle mümkün olacağını söyledi.  
    - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar ı  Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı   Bendevi

Palandöken, saat 22:00 -06:00 aras ında alkollu içki sat ışını yasaklayan düzenlemenin
iptali için yargıya başvurulduğunu açıklam ıştır. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,771.60 -0.02 

USD 2.0185 0.50 

EURO 2.6835 0.75 

€  / $  1.3311 0.33 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3425 -0.65 

VOB-30 Kontrat ı 88.475 -0.34 

Gösterge Faiz  8.22 0.20 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OZKGY 2.05 21.30 

ATLAS 1.11 14.43 

SERVE 0.88 12.82 

ATAGY 1.61 10.27 

USAK 0.94 9.30 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISKUR 4,160.00 -25.71 

DENTA 4.68 -19.86 

GEDIZ 1.80 -10.00 

PKENT 35.10 -8.36 

KERVN 0.70 -7.89 

Dünya Borsalar ı 11.09.2013 % 

DJIA 15,327 0.89 

NASDAQ 3,725 -0.11 

DAX 8,496 0.58 

FTSE-100 6,588 0.07 

NIKKEI 225 14,425 0.01 

S&P 500 1,689 0.31 

Bovespa  53,570 -0.76 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Cari  İşlemler Dengesi Tem. (Bek. -5.31 Mlr

$ Önc. -4.45 Mlr $)  

11:00 AB AMB Ayl ık Ekonomik Görünüm Raporu  

12:00 AB Sanayi Üretimi Tem. (Bek.0,3% Önc.0,7%)  
14:40 AB AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı  (Önc.2.951
Bin) 

15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.330Bin

Önc.323Bin)  
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı   Endeksi Ağu. (Bek.0,5%

Önc.0,2%)  
21:00 ABD Ayl ık Bütçe Dengesi Ağu. (Bek. -155 Mlr $

Önc.-97,6 Mlr $)  

Dinamik Portföy Önerileri  



ISCTR, Banka 400 mn TL nominal değerli 169 gün vadeli ve 200 mn TL nominal değerli 71 gün vadeli Banka Bonolar ı  ile, 100 mn TL

nominal değerli 370 gün vadeli iskontolu tahvilin ihracını 11-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıklam ıştır. 
 

EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul-Küçükçekmece Soyak Park Aparts'da bulunan Blok İnşaatları ile Çevre Düzenleme ve Altyapı İş leri'nin
Kısmi Geçici Kabulü yapılm ış ve Kısmi Geçici Kabul Tutanağı onaylanm ıştır. 
  
SKBNK, Banka'nın yapacağı 300 mn Euro veya muadili TL veya yabanc ı para tutar ına kadar Eurobond ihrac ına ilişkin menkul k ıymetler Kurul

kaydına alınm ıştır. 
  
THYAO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Mergermarket.com sitesinde çıkan, Şirket'in %49'unun özelleştirilmesine ilişkin karar ın 1 ay içinde
alınacağına ilişkin haberin gerçeği yansıtmad ığını ve konuyla ilgili atılm ış herhangi bir ad ım ın olmad ığını ifade etmiştir. 

  
ZOREN, Şirket Ankara-Sincan'da bulunan 50,3 MW kurulu güce sahip Doğal  Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Elektrik Üretim Santraline ait
elektrik üretim lisansının sona erdirilmesi için EPDK'ya gerekli başvurularda bulunmuştur. 

  
SNGYO, Şirket'in İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbu-Samand ıra'daki taşınmazın satışı için düzenlenen ve en
yüksek teklifin 60.2 mn TL ile Şirket tarafından verilen ihaleye ilişkin Komisyon karar ı onaylanm ış ve arazi Şirket mülkiyetine geçmiştir. 

  
IHLAS, Şirket'in 200 mn TL tutara kadar farkl ı özelliklerde TL cinsinden tahvil ihraç edilmesi için tap ılmas ı planlanan Kurul başvurusunun,

uluslararas ı siyasi ortamdaki belirsizlikler ve global finansal piyasalardaki dalgalanmalar dolay ıs ıyla, tahvil ihracından sağlanacak kaynağın
kullan ılacağı faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle ertelenmesine ve mevcut başvurunun geri çekilmesine karar verilmiştir. 

  
GSRAY, Şirket, daha önce alınan sermaye art ırım ı kararını revize etmiştir. Buna göre Şirket, çıkarılm ış 13.940.421 TL sermayesini nakden %

300 (rüçhan hakkı kullan ım fiyatı: 8.00 TL) artırarak 55.761.687 TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
  
RYGYO, Şirket, Trabzon-Arsin'de bulunan iki depo, bir idari bina, kumanda odas ı ve arsayı 1.5 mn TL'ye Yasin Fındık Gıda A.Ş'ye satmıştır. 
 

AKGUV, Şirket, Eskişehir Hafif Rayl ı Sistem İş letmesi Kentaş Ltd. Şti. Espaş A.Ş Ortaklığı tarafından açılan özel koruma ve güvenlik hizmeti
alım iş i ihalesini 1 y ıllığına 5.593.750 TL bedelle kazanm 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." 

CARİ AÇIK VERİSİ ÖNE ÇIKACAK 

Büyümesi iyi gelen Türkiye'ye S&P yavaş lama uyar ıs ı yaptı. Bugünkü Cari açık verisi ipucu

verebilir. Borsa ise yükselmekte zorlanıyor. Beklentilerin azalmas ı ile bask ı artabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.02 düşüş le, 71,772 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 71.264, en yüksek 72.431 puanı gören endeks, önceki kapanışının 16 puan alt ına

indi. Bu seviye BIST 100'ün 25 Ekim 2010'da gördüğü en yüksek seviye olan 71.777 ile
aynı seviye. Ekim 2012'de bu seviye aşı lm ış ve 22 Mayıs 2013'de not art ırım ı ile beraber

93.398 görülmüştü. 
Önceki gün Türkiye'ye büyümeden iyi haber gelmişti. 2013 y ılı ikinci çeyrekte büyüme bir
önceki yıla göre % 4.4 ile % 3.6 olan ortalama beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İç
talebin büyümeye katkıs ı 7.5 oldu. Büyümedeki h ızlanma piyasan ın hoşuna gitti. Ancak

dün S&P Türkiye'nin yılın geri kalan ında yavaş layacağını öngördü. Bu sabah Temmuz ayı
cari açık verisi 3. çeyrekle ilgili ipucu verebilir. Beklenti 5.3 milyar dolar civar ında açığın
olmas ı yönünde. Bugün ayrıca 12:00'de Euro bölgesi sanayi üretimi (bk %0.1), 15:30'da
ABD işsizlik maaş başvuruları (bk 330,000) açıklanacak. 

Suriye ve savaş olas ılığı artık gündemden düşerken piyasalara katk ıs ı olumlu oldu. ABD,

zaten Suriye konusunda ürkek bir sald ırganl ık içindeydi. Suriye'nin de deste ğiyle

Rusya'n ın "Suriye kimyasallar ı  teslim etsin, vurma" teklifini ABD kabul etti. Obama, bu
durumda sald ırmayacaklar ını açıkladı. Dün Rusya planı ABD'ye verdi. Bugün ABD-Rusya

dış iş leri İsviçre'de konuyu müzakere edecekler. Anlaşmazlık haberi gelirse piyasa negatif

etkilenir ancak bu olas ılık düşük. 
Yurtdışı piyasalardaki olumlu seyir dün de sürdü. Avrupa'da Almanya % 0.6,  İspanya %

0.8, Fransa % 0.1 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 0.9, S&P500 % 0.3 yükseldi. Bu
sabah ise Asya'da kar ışık seyir gözleniyor. Suriye beklentilerinin olumlu sonuçlanmasının
ardından art ık piyasalar Eylül ayı para politikas ı toplantıs ı haftaya Salı günü baş layacak
olan Fed'in atacağı yeni adımlara odaklanacakt ır.  

  - Standard&Poor's gelişmekte olan ülkelere ili şkin haz ırladığı bir raporda, TÜrkiye'de
büyümenin 2013 yılının kalan ında h ız keseceğini kaydederken, cari açığın da buna bağlı
olarak kısmen azalacağını belirtmiştir .Kurda ciddi değer kaybının olacağına da değinilen

raporda, cari aç ık fonlamas ında s ıcak paran ın pay ının artmas ı  Türkiye'yi kırılgan hale

getirdiği ifade edildi.  

  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Euro Bölgesi'nin para
politikas ının ihtiyaç olduğu sürece geni ş lemeci kalmaya devam edeceğini ve faiz
oranlar ını  uzun süre çok düşük tutmanın yanl ış  teşvikler yaratmas ı  riski olduğunu da

vurguladı. 
    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı  Taner Y ıldız, son dönemde  İstanbul'da elektrik
faturaların yüksek geldiği ifadelerine ilişkin olarak, elektriğe herhangi bir zamm ın söz
konusu olmad ığını   yüksek faturalar ın faturalama döneminden kaynakland ığını
belirtmiştir. Bakanl ık Müsteşarı Metin Kilci ise, 2023 y ılına kadar 61.151 MW olan kurulu

gücün 2 katına çıkarılmas ı hedefinin olduğu ve bunun için her yıl ortalama 12 milyar dolar
civarında yatırım ihtiyacının söz konusu olduğunu ifade etmiştir. 

    - Çin Başbakan ı   Li Keqiang, Çin'de Ekonomik toparlanmanın temellerinin, birçok
belirsiz faktörden ötürü henüz somut olmadığını ve teşviklerin ekonominin alt ında yatan

sorunlar ı gidermeyeceini ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, Suriye'deki siyasal risklerin piyasa etkilerinin dolayl ı
olduğunu, olayların devam etmesinin ciddi bir jeopolitik risk olacağını, olayların risk primi,
beklentiler ve petrol fiyatları üzerinden Türkiye üzerinden etkileri olduğunu ifade etmiştir. 

  - IMF'den bir heyet, 2013 yılı Madde IV mutad görüşmeleri kapsam ında 23 Eylül-1 Ekim
2013 tarihleri aras ında Ankara ’da resmi temaslarda bulunacak.  

    - Rusya bas ınında yer alan haberlerde, Rusya'n ın, Suriye'deki kimyasal silahlar ın
uluslararas ı denetime verilmesi konusunda haz ırladığı plan ı ABD'ye ilettiği iddia edildi.
Rusya Devlet Ba şkanı   Vladimir Putin ise Suriye'de bulunan kimyasal silahlar ın
uluslararas ı   denetim alt ına al ınmas ının, bu ülkeye kar şı  askeri müdahale fikrinden
vazgeçilmesiyle mümkün olacağını söyledi.  
    - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar ı  Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı   Bendevi

Palandöken, saat 22:00 -06:00 aras ında alkollu içki sat ışını yasaklayan düzenlemenin
iptali için yargıya başvurulduğunu açıklam ıştır. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,771.60 -0.02 

USD 2.0185 0.50 

EURO 2.6835 0.75 

€  / $  1.3311 0.33 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3425 -0.65 

VOB-30 Kontrat ı 88.475 -0.34 

Gösterge Faiz  8.22 0.20 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OZKGY 2.05 21.30 

ATLAS 1.11 14.43 

SERVE 0.88 12.82 

ATAGY 1.61 10.27 

USAK 0.94 9.30 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISKUR 4,160.00 -25.71 

DENTA 4.68 -19.86 

GEDIZ 1.80 -10.00 

PKENT 35.10 -8.36 

KERVN 0.70 -7.89 

Dünya Borsalar ı 11.09.2013 % 

DJIA 15,327 0.89 

NASDAQ 3,725 -0.11 

DAX 8,496 0.58 

FTSE-100 6,588 0.07 

NIKKEI 225 14,425 0.01 

S&P 500 1,689 0.31 

Bovespa  53,570 -0.76 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Cari  İşlemler Dengesi Tem. (Bek. -5.31 Mlr

$ Önc. -4.45 Mlr $)  

11:00 AB AMB Ayl ık Ekonomik Görünüm Raporu  

12:00 AB Sanayi Üretimi Tem. (Bek.0,3% Önc.0,7%)  
14:40 AB AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı  (Önc.2.951
Bin) 

15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Ba şvurular ı   (Bek.330Bin

Önc.323Bin)  
15:30 ABD İthalat Fiyatlar ı   Endeksi Ağu. (Bek.0,5%

Önc.0,2%)  
21:00 ABD Ayl ık Bütçe Dengesi Ağu. (Bek. -155 Mlr $

Önc.-97,6 Mlr $)  

Dinamik Portföy Önerileri  

http://www.gedik.com/
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