
VAKBN, Banka, Rekabet Kurulu tarafından verilmiş olan cezaya ilişkin yürütmeyi durdurma ve cezanın faiziyle birlikte iadesi talebiyle dava

açmıştır. 
  
EKGYO, Şirket, Ağustos ay ında toplam 568 adet konut sat ışından 139.501.228 TL ciro elde etmiştir. Böylece 2013 y ılının ilk 8 ayl ık
bölümünde toplam konut sat ış adedi 9262 olmuş  ve bu sat ış lardan 4.009.736.673 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca Şirket'in Bat ışehir

projesinde bulunan Özel Okul ve Otel binalar ının bir bütün olarak sat ışına ilişkin yapt ığı  açık art ırmada Casper Bilgisayar -Casper

Gayrimenkul toplam 66.8 mn TL teklif etmiştir. Şirket'in İstanbul-Başakşehir Hoşdere 2. Etap Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i

ihalesine 4 adet teklif gelmiştir. 

  
ASYAB[GOZDE,ULKER], Banka, Adapazarı Şeker Fabrikas ı'nda sahip olduğu %98,8'lik pay ı ve fabrikaya ait taşınmazlar ın Yıldız Holding A.Ş
ve/veya iştiraklerine sat ılmas ına ilişkin sözleşme imzalam ıştır. Satış bedeli, izin sonras ı devir tarihi itibariyle Adapazar ı Şeker Fabrikas ı'nın
mali tablolar ı esas al ınarak bulunacak alacak ve borçlarına ilişkin düzeltme değeri mahsup edilmek şartıyla 182 mn TL olarak belirlenmiştir. 

 

DENIZ, Banka, Rekabet Kurulu'nun verdiği idari para cezas ına istinaden Ankara Nöbetçi  İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere  İstanbul

Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açmıştır. 
 

TEKST, Banka Genel Müdürlük binas ı olarak kulland ığı İstanbul-Şişli'de bulunan 4.725 m2 büyüklüğündeki taşınmazını 62.7 mn dolar

(125.168.010 TL) bedel karşı lığında Pak Holding'e sat ışının onaylanmas ına karar vermiştir. 

  
POLHO, Şirket, Yunanistan'da bir kimya tesisi sat ın al ınmas ına ilişkin olarak görüşmelerini tamamlam ış olup, Artenius Hellas SA'ya ait

Polietilen Tereftalat Granül ve Preform tesisini 75.000 m2 arazisi ve 15.000 m2 kapalı alan ıyla beraber 8.675.000 TL bedelle, Şirket bağlı
ortaklığı Polisan Hellas SA tarafından sat ın al ınm ıştır. Bu sat ın alma çereçevesinde Polisan Hellas SA'n ın sermayesi 1.4 mn Euro'ya

çıkarılm ıştır. Yeni alınan fabrika ile birlikte yılda 100.000 ton PET granülü üretilmesi ve Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye pazarlar ına sat ılmas ı
hedeflenmiştir. Tesisin Ekim ayı sonunda üretime al ınmas ı planlanmaktad ır. 
  
METRO, Şirket hakim ortağı Galip Öztürk, 53.024.000 lot hissenin kaydı için MKK'ya başvuruda bulunmuştur. 
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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." 

VE BEKLENEN GÜN GELDİ 
Piyasa dostu olmayan Summers' ın  b a şkan adayl ığından çekilmesinin ard ından,

Bernanke başkanlığındaki FED'in tahvil al ım ını azaltma plan ını  “piyasan ın kabullendiği

ölçüde” baş latmas ı bekleniyor. Karar 21:00'de! 

BIST 100 endeksi, dünü % 0.71 art ış la 74.784 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
73.861, en yüksek 74.783 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 525 puan üzerine
çıktı. 
Dünya borsalar ı,  FED'in tahvil al ımlar ını   sadece küçük bir miktarda azaltaca ğı
beklentisiyle tedirginliğe kap ılmad ı ve son dönemde ciddi yükseliş yaşadı. MSCI Dunya

Endeksi en yüksek seviyesine çıkarken ABD, Almanya, Fransa borsalar ı son zamanlar ın
en yüksek seviyelerine ç ıktı.  Bu ak şam FED'den gelecek karar ın da piyasalar ın
beklentilerine paralel yani tahvil al ımlar ını   5-10 milyar dolar azaltmas ını   bekliyoruz.

Böylece bu temponun devamı sağlanabilir. Piyasa önünü göreceği için yükseliş trendinin

devamı gelebilir. BIST 100 Endeksi de trende uyum sağladı. Aybaşından beri % 13 getiri
sağlayan borsa 70 ve 72.5bin dirençlerini aştıktan sonra 75 bin direncine ulaştı. Akşam

FED'den gelecek destekle önümüzdeki günlerde 77 bin ve 80 bin seviyelerine doğru
hareketine devam edebilir.  

Suriye krizinde müdahale riskinin ortadan kalkmas ı ile gevşeyen Brent petrolü Libya'da
üretimin artması haberiyle 108 dolara geriledi. Dolar kurunun da gerilemesi ile beraber

Türkiye'de benzine indirimin gelmesi beklenebilir. Bu durum hem enflasyon hem de cari
açık için iyi haber olur. 
Bu sabah Asya borsalar ında Japonya'da % 1.5 yükseli ş   varken diğerlerinde hafif

yükseliş ler var. Avrupa borsalarının da güne hafif alış larla baş lamas ı bekleniyor. 

  - Merkez Bankası %4,5 olan politika faizinde ve %3,5-%7,75 faiz koridorunda değiş ikliğe

gitmedi. TCMB yapt ığ ı   açıklamada, iç talep ve ihracat ın  ılıml ı   büyüme eğilimini

koruduğunu, alt ın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler aç ığındaki kademeli iyileşme

eğiliminin süreceğinin tahmin edildiğini, enflasyonun düşüş ğ iliminde olduğunu ve orta

vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikas ındaki temkinli duruşun korunarak

gerekl i  görülen s ıklık ta  ek  pa rasa l  s ıkılaştırmaya gidilmesinin uygun olacağını
belirtmiştir. 

  - S&P Türkiye Baş Analisti Eileen Zhang, tahmnilerinin Fed'in tahvil al ım ını azaltmas ı
plan ının kademeli şekilde sürmesi olduğunu ve bu nedenle Türkiye'den ani sermaye
çıkış ları   beklemediklerini, Suriye'deki durumun ise Türkiye'nin notunu do ğrudan

etkilemesini beklemediklerini açıklam ıştır. 
  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, Euro Bölgesi ülkelerinin
toparlanmaya devam ettiği ortamda ECB'nin para politikas ını   geniş lemeci tutmaya
devam edeceğini ve ok h ızlı  ş ekilde artan para piyasas ı   faiz oranlar ına müsamaha
göstermeyeceğini söyledi.  
  - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, haftasonu yap ılacak seçimlerin Euro'nun istikrarı
açıs ından bir referandum olduğunu ve Almanya'n ın zayıf Euro Bölgesi'ne yönelik kendisi
tarafından belirlenmiş olan koşullu kurtarma plan ı  ile muhalefete ait 'bölgenin borçlar ı
için bir havuz oluşturulmas ı' plan ı aras ında bir seçim yapacağını kaydetti. 

   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, 2B taşınmazlar ından bugüne kadar 140.786 adet
(488.9 mn m2) alan ın sat ışının gerçekleştiğini, bu sat ış lardan toplam 454.706.878 TL
gelir elde edildiğini, gelirin ise %81,8'inin bütçeye gelir kaydedildiğini belirtmiştir. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, ABD ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmas ı
konusunda alt yap ı çalışmalar ının baş land ığını belirtmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,783.39 0.71 

USD 2.0063 0.59 

EURO 2.6770 0.47 

€  / $  1.3357 0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3412 0.60 

VOB-30 Kontrat ı 92.475 0.57 

Gösterge Faiz  2.29 -0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BJKAS 1.89 16.67 

INTEM 9.74 14.05 

AVTUR 1.80 9.09 

MATAS 6.26 9.06 

DENGE 2.82 7.22 

Düşenler  Kapan ış  % 

FENIS 0.92 -12.38 

EPLAS 1.34 -10.07 

ISATR 21,465.00 -10.00 

GEDIZ 1.44 -9.43 

DENTA 3.73 -7.67 

Dünya Borsalar ı 17.09.2013 % 

DJIA 15,530 0.23 

NASDAQ 3,746 0.75 

DAX 8,597 -0.19 

FTSE-100 6,570 -0.80 

NIKKEI 225 14,312 -0.65 

S&P 500 1,705 0.42 

Bovespa  54,271 0.84 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türk iye K ıs a  V a d e l i  D ı ş   Borç Stoku Tem.
(Önc.125,7 Mlr $)  
11:30 İngiltere Merkez Bankas ı Toplant ı Tutanaklar ı 
12:00 AB Konut Üretimi Tem. (Önc.0,7%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-13,5%) 

1 5 : 3 0  A B D  K o n u t  B a şlang ıçları   Ağu. (Bek.3,0%

Önc.5,9%)  
15:30 ABD İnşaat İzinleri Ağu. (Bek.-0,4% Önc.3,9%)  
21:00 ABD FED Faiz Karar ı (Bek.0,25% Önc.0,25%)  
21:00 ABD FED Mortgage Tahvil Al ımlar ı  (Bek.40 Mlr $

Önc.40 Mlr $)  
21:00 ABD FED Hazine Tahvil Al ımlar ı   (Bek.35 Mlr $

Önc.45 Mlr $)  
21 :00  ABD FED Ba şkanı   Ben Bernanke'nin Bas ın
Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  
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üretimin artması haberiyle 108 dolara geriledi. Dolar kurunun da gerilemesi ile beraber

Türkiye'de benzine indirimin gelmesi beklenebilir. Bu durum hem enflasyon hem de cari
açık için iyi haber olur. 
Bu sabah Asya borsalar ında Japonya'da % 1.5 yükseli ş   varken diğerlerinde hafif

yükseliş ler var. Avrupa borsalarının da güne hafif alış larla baş lamas ı bekleniyor. 

  - Merkez Bankası %4,5 olan politika faizinde ve %3,5-%7,75 faiz koridorunda değiş ikliğe

gitmedi. TCMB yapt ığ ı   açıklamada, iç talep ve ihracat ın  ılıml ı   büyüme eğilimini
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tarafından belirlenmiş olan koşullu kurtarma plan ı  ile muhalefete ait 'bölgenin borçlar ı
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gelir elde edildiğini, gelirin ise %81,8'inin bütçeye gelir kaydedildiğini belirtmiştir. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, ABD ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmas ı
konusunda alt yap ı çalışmalar ının baş land ığını belirtmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,783.39 0.71 

USD 2.0063 0.59 

EURO 2.6770 0.47 

€  / $  1.3357 0.17 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3412 0.60 

VOB-30 Kontrat ı 92.475 0.57 

Gösterge Faiz  2.29 -0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BJKAS 1.89 16.67 

INTEM 9.74 14.05 

AVTUR 1.80 9.09 

MATAS 6.26 9.06 

DENGE 2.82 7.22 

Düşenler  Kapan ış  % 

FENIS 0.92 -12.38 

EPLAS 1.34 -10.07 

ISATR 21,465.00 -10.00 

GEDIZ 1.44 -9.43 

DENTA 3.73 -7.67 

Dünya Borsalar ı 17.09.2013 % 

DJIA 15,530 0.23 

NASDAQ 3,746 0.75 

DAX 8,597 -0.19 

FTSE-100 6,570 -0.80 

NIKKEI 225 14,312 -0.65 

S&P 500 1,705 0.42 

Bovespa  54,271 0.84 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türk iye K ıs a  V a d e l i  D ı ş   Borç Stoku Tem.
(Önc.125,7 Mlr $)  
11:30 İngiltere Merkez Bankas ı Toplant ı Tutanaklar ı 
12:00 AB Konut Üretimi Tem. (Önc.0,7%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-13,5%) 

1 5 : 3 0  A B D  K o n u t  B a şlang ıçları   Ağu. (Bek.3,0%

Önc.5,9%)  
15:30 ABD İnşaat İzinleri Ağu. (Bek.-0,4% Önc.3,9%)  
21:00 ABD FED Faiz Karar ı (Bek.0,25% Önc.0,25%)  
21:00 ABD FED Mortgage Tahvil Al ımlar ı  (Bek.40 Mlr $

Önc.40 Mlr $)  
21:00 ABD FED Hazine Tahvil Al ımlar ı   (Bek.35 Mlr $

Önc.45 Mlr $)  
21 :00  ABD FED Ba şkanı   Ben Bernanke'nin Bas ın
Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  

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

