
ISCTR, Banka 11-13 Eylül tarihleri aras ında gerçekleştirdiği iki banka bonosu ve bir tahvil ihrac ında toplam 967,4 mn TL borçlanma
gerçekleştirdi. Ayrıca Banka, daha önce Rekabet Kurulu'nun verdiği cezaya ilişkin olarak yürütmeyi durdurma davası açmıştır. 
  
KCHOL, Star Gazetesi'nin haberine göre Holding'in 15 yıldır iş lettiği Kalam ış Yat Liman ı özelleştirme kapsam ına alındı. Ekim ayında ihaleye

çıkmas ı planlanan Yat Liman ı'nın yıl sonuna kadar özelleştirilmesi hedefleniyor.  

  
VESTL, Zorlu Şirketler Grubu bünyesinde bulunan ş irketlerin ayn ı ortaklık çatıs ı altında birleştirilmesi çal ışmalar ı kapsam ında, Şirket hakim

ortağı Collar Holding BV'bnin sahip olduğu %74,81 oran ındaki Şirket hissesinin tamam ı Zorlu Holding A.Ş'ye 436.656.703 TL karşı lığı
satılm ıştır. Fiyat, devrin gerçekleştiği tarihten bir önceki iş günü olan 13.09.2013 tarihinden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı
ortalama fiyatlar ın ortalamas ının alınmas ı suretiyle 1,74 TL olarak belirlenmiştir. Böylece Collar Holding'in Şirket'te payı kalmam ıştır. 
  
AKSEN, Şirket'in Belen/Atik rüzgar enerjisi santrali projesinin montajı tamamlanm ış 4 MW'lık kısm ının bakanl ık kabulü tamamlanmış olup

ticari iş letmeye al ınm ıştır. 
  
CCOLA, Reuters'in haberine göre Şirket'in, Eurobond ihrac ı için Barclays, Citi, HSBC ve JPMorgan'ı aracılık için yetkilendirdiği ifade edildi.  

  
TRKCM, Şirket, Trakya Glass Bulgaria EAD bünyesinde sürdürülen ve ürün kompoziyonuna bağlı olarak 8-10 milyon m2 üretim kapasitesine
ulaşacak kaplamal ı cam hattı yatırım ı üretime geçmiş ve 1 milyon m2 kapasiteli lamine hatt ı da Bulgaristan'a taşınarak üretime baş lam ıştır.
  
RHEAG, Şirket'in Dentistanbul Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'deki %100 oran ındaki paylar ına ilişkin imzalanan "Hisse Devir Sözleşmesi"

uyarınca, Şirket bağlı   ortaklığı Dentistanbul Kozyatağı Polikliniğinin "Dentistanbul" markas ı   altında devredilmesi ve franchise olarak

iş letilmesine ilişkin olarak 400.000 TL'lik Franchise anlaşmas ı "Dentinbul Özel Diş Sağlığı Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti" ile imzalanm ıştır. 
  
CLKHO, Sabah Gazetesinin haberine göre Şirket Başkanı Murat Çelik, 4 ülkede yat ırım fizibilite çal ışmalar ının sürdüğünü, yakında yeni

yatırımlar ı kamuoyu ile paylaşacaklar ını ifade etmiştir. 
 

MUTGG, Şirket ortağı Türker İzabe ve Rafine Sanayii A.Ş, Şirket'te sahip olduğu hisselerin tamam ını kayıtlı defter değeri üzerinden aynı ortaklık
yapıs ı ve kısmi bölünme yolu ile Mutlu Türker Holding A.Ş'ye devretme kararı alm ıştır. 
  
EUROM, Şirket'in yatırım hizmetleri faaliyetlerinin ve yat ırım hizmetleri faaliyetleri kapsam ındaki yetki belgelerinin sona erdirilerek, bu görevin
bağlı ortaklığı Euro Finansal Dan ışmanl ık Hizmetleri A.Ş.'ye devredilmesine ve bununla eşanlı olarak Şirket'in "Yatırım Holding" statüsüne
dönüştürülmesine karar verilmiştir. 

  
TACTR, Şirket, tar ımsal faaliyetler kapsam ında büyükbaş   hayvan tüketimi için yem üretimi amac ıyla Düzce -Merkez'de bulunan tarla
niteliğinde gayrimenkulu 125.000 TL'ye sat ın alm 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." 

DÜZELTME GÜNÜ 

Eylül ayında % 12 yükselen BIST 100 Endeksi hem yurtd ışındaki hava, hem de Suriye
konusunda belirsizliğin yeniden artmas ı ile bugün düzeltme yapabilir.  
BIST 100 endeksi, dünü % 3.66 art ış la 74.258 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
73.031, en yüksek 74.482 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.623 puan üzerine
çıktı. Gösterge tahvil faizi % 8.74'e gerilerken, dolar/TL 1.99'un alt ını gördü. 
Sınır ihlali yapan Suriye helikopteri Türk uçaklar ı   tarafından dü şürüldü. Suriye'nin
yumuşak tavrı gerilimin artmas ını engelledi. Aksi takdirde piyasalara etkisi çok negatif
olurdu. Fakat mevcut durumda dolar kuru 2.0 TL'nin alt ında kalmaya devam ediyor. 

Dün Summers ’ın Fed Başkanlığı’na aday olmayacağını açıklamas ı global piyasalara ralli

yaşattı.  Avrupa'da Almanya % 1.2, Fransa % 0.9 yükselerek son y ıllar ın en yüksek
seviyesine ulaştı. ABD'de ise Dow jones % 0.8, S&P500 % 0.6 yükseldi . 
Bu sabah asya cephesinde % 0.2-% 1.3 aras ında sat ış lar hakim. Avrupa borsalar ının
hafif sat ışlarla güne baş lamas ı bekleniyor. Ancak en yüksek seviyelerinde olan gelişmiş
ülke borsalar ının yar ınki FED toplant ıs ından sonra yeni yönüne karar vermesini
bekliyoruz. Tabi bundan gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'de etkilenecektir. 
TCMB'nin bugünkü toplantıs ından ç ıkacak karar 14:00'de açıklanacak. TCMB'nin faizleri

sabit tutmas ı   beklenirken, ROK ve/veya döviz cinsi ZK'larda indirim yaparak döviz
likiditesini art ırıcı kararlar almas ı bekleniyor. Günün veri takviminde 12:00'de AB ZEW
Endeksi, 15:30'da ABD TÜFE öne çıkacaktır. 

    - Motorin fiyatlar ına 6 kuru ş   indirim yap ıldı.  Bununla beraber 4,51 seviyesindeki

motorinin litre fiyat ı 4,45 TL'ye geriledi. 

  - Merkezi Yönetim Bütçesi, 2012 yılı Temmuz ay ında 246 mn TL aç ık verirken, 2013 y ılı
Temmuz ay ında 312 mn TL fazla verdi. Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, bu olumlu

performansta vergi ve özelleştirme gelirlerinin güçlü seyrinin etkili olduğunu belirtirken,

gerçekleşmelerin y ıl sonu OVP hedefinin alt ında kalabileceğine işaret ettiğini belirtmiştir. 

  - TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oran ı Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre
0,8 puan artarak %8,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oran ı yıllık 1,1 puan art ış la %

51,9 olarak belirlenirken, Tar ım d ışı  işsizlik oran ı aynı dönemde %10,2'den %11'e, genç
nüfusun işsizlik oran ı da %15,7'den %17,1'e çıktı. Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, son 5

yılda 6,5 milyon istihdam yarat ıldığını   ve bunun h ızlı   büyüme i le h ızlı   ihracattan

kaynakland ığını ifade etmiştir. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi için hassasiyetin hala
devam ettiğini ve bölgenin emekleme evresinde olduğunu belirtti. Draghi bölgenin
rekabet gücünü arttırmas ı gerektiğini belirtirken, faizlerin uzun süre daha düşük kalmaya
devam edeceğini vurgulad ı. 
  - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD Başkanı Barack Obama'n ın yeni FED Başkanı'nı
sonbaharda açıklayacağını ifade etmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,258.55 3.66 

USD 1.9945 -1.70 

EURO 2.6645 -0.98 

€  / $  1.3334 0.27 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3272 -1.35 

VOB-30 Kontrat ı 91.950 4.67 

Gösterge Faiz  9.55 1.46 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AVTUR 1.65 21.32 

AVGYO 0.57 21.28 

VKBYO 1.09 21.11 

ISKUR 5,385.00 18.74 

METRO 0.55 14.58 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 1.59 -13.11 

ISATR 23,850.00 -10.00 

UZERB 1.05 -7.08 

EGLYO 2.62 -6.09 

BAKAN 10.20 -5.56 

Dünya Borsalar ı 16.09.2013 % 

DJIA 15,495 0.77 

NASDAQ 3,718 -0.12 

DAX 8,613 1.22 

FTSE-100 6,623 0.59 

NIKKEI 225 14,405 0.12 

S&P 500 1,698 0.57 

Bovespa  53,822 0.04 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari İşlemler Dengesi Tem. (Önc.16,9 Mlr €) 

11:30 İngiltere TÜFE Ağu. (Bek.0,5% Önc.0,0%)  
12:00 AB ZEW Ekonomik Beklentiler Eyl. (Önc.44,0)  
12 :00  A lmanya  ZEW Car i  Durum Ey l .  (Bek .20 ,0

Önc.18,3)  
12:00 Almanya ZEW Ekonomik Beklentiler Eyl. (Bek.45,5

Önc.42,0)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Tem. (Önc.14,9 Mlr €) 

14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar ı (Bek.4,5% Önc.4,5%)  
14:00 Türkiye TCMB Faiz Koridoru (Bek.%3,5 -%7,75

Önc.%3,5 -%7,75) 

15:30 ABD TÜFE Ağu. (Bek.0,2% Önc.0,2%)  
15:30 ABD Çekirdek TÜFE Ağu. (Bek.0,1% Önc.0,2%)  
17:00 ABD NAHB Konut Piyasas ı Endeksi Eyl. (Bek.59,0

Önc.59,0)  
ABD FED FOMC toplant ısı başlayacak  

Dinamik Portföy Önerileri  
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performansta vergi ve özelleştirme gelirlerinin güçlü seyrinin etkili olduğunu belirtirken,

gerçekleşmelerin y ıl sonu OVP hedefinin alt ında kalabileceğine işaret ettiğini belirtmiştir. 

  - TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oran ı Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre
0,8 puan artarak %8,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oran ı yıllık 1,1 puan art ış la %
51,9 olarak belirlenirken, Tar ım d ışı  işsizlik oran ı aynı dönemde %10,2'den %11'e, genç
nüfusun işsizlik oran ı da %15,7'den %17,1'e çıktı. Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, son 5

yılda 6,5 milyon istihdam yarat ıldığını   ve bunun h ızlı   büyüme i le h ızlı   ihracattan

kaynakland ığını ifade etmiştir. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi için hassasiyetin hala
devam ettiğini ve bölgenin emekleme evresinde olduğunu belirtti. Draghi bölgenin
rekabet gücünü arttırmas ı gerektiğini belirtirken, faizlerin uzun süre daha düşük kalmaya
devam edeceğini vurgulad ı. 
  - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD Başkanı Barack Obama'n ın yeni FED Başkanı'nı
sonbaharda açıklayacağını ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,258.55 3.66 

USD 1.9945 -1.70 

EURO 2.6645 -0.98 

€  / $  1.3334 0.27 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3272 -1.35 

VOB-30 Kontrat ı 91.950 4.67 

Gösterge Faiz  9.55 1.46 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AVTUR 1.65 21.32 

AVGYO 0.57 21.28 

VKBYO 1.09 21.11 

ISKUR 5,385.00 18.74 

METRO 0.55 14.58 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 1.59 -13.11 

ISATR 23,850.00 -10.00 

UZERB 1.05 -7.08 

EGLYO 2.62 -6.09 

BAKAN 10.20 -5.56 

Dünya Borsalar ı 16.09.2013 % 

DJIA 15,495 0.77 

NASDAQ 3,718 -0.12 

DAX 8,613 1.22 

FTSE-100 6,623 0.59 

NIKKEI 225 14,405 0.12 

S&P 500 1,698 0.57 

Bovespa  53,822 0.04 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari İşlemler Dengesi Tem. (Önc.16,9 Mlr €) 

11:30 İngiltere TÜFE Ağu. (Bek.0,5% Önc.0,0%)  
12:00 AB ZEW Ekonomik Beklentiler Eyl. (Önc.44,0)  
12 :00  A lmanya  ZEW Car i  Durum Ey l .  (Bek .20 ,0

Önc.18,3)  
12:00 Almanya ZEW Ekonomik Beklentiler Eyl. (Bek.45,5

Önc.42,0)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Tem. (Önc.14,9 Mlr €) 

14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar ı (Bek.4,5% Önc.4,5%)  
14:00 Türkiye TCMB Faiz Koridoru (Bek.%3,5 -%7,75

Önc.%3,5 -%7,75) 

15:30 ABD TÜFE Ağu. (Bek.0,2% Önc.0,2%)  
15:30 ABD Çekirdek TÜFE Ağu. (Bek.0,1% Önc.0,2%)  
17:00 ABD NAHB Konut Piyasas ı Endeksi Eyl. (Bek.59,0

Önc.59,0)  
ABD FED FOMC toplant ısı başlayacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

