
GARAN, Banka, yurtdışında 100 mn dolar tutara kadar krediye dayal ı tahvil veya benzeri borçlanma aracı ihraç etme kararı alm ıştır. 
 

EKGYO, Şirket projelerinden My Towerland Ataşehir'in  inşaat ile çevre düzenleme ve altyapı iş lerinin k ısmi geçici kabulü yapılm ış olup Kısmi

Geçici Kabul Tutanağı onaylanm ıştır. 
 

THYAO, Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, Şirket'in özelleştirilmesine ilişkin bir çal ışma olmad ığını  ifade etmiştir. Şirket'in Ücretli Yolcu
Kilometre faktörü, Ocak -Ağustos döneminde geçtiğimiz y ılın aynı dönemine göre %25 artarak 60.4 milyara ulaşm ış, yolcu say ıs ı ise ayn ı
dönemde yıllık bazda %25 artış la 31.7 milyon olmuştur.  

  
ISGYO, Şirket, kentsel dönüşüm bölgelerinde proje geliştirmek üzere Timur Gayrimenkul Geliştirme Yap ı ve Yatırım Anonim Şirketi (NEF) ile
ortak olarak proje bazında adi ortakl ıklar kurulmas ına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara baş lamaya karar vermiştir. 

  
BRISA, Şirket, yurtiçinde yeni bir fabrika açmak için fırsatlar ı değerlendirme karar ı alm ıştır. 
  
HLGYO, Şirket'in devam eden ve yap ı ruhsat ı alınan Referans Bak ırköy projesi, 254 konut ve 73 ticari bölüm olacak şekilde revize edilmiş ve

Tadilat ruhsat ı alınm ıştır. 
  
GOLTS[KONYA], Rekabet Kurumu ş irketler hakk ındaki soruşturmayı tamamlayarak, Göltaş 'a 3.119.921 TL, Konya Çimento'ya ise 3.543.600
TL'lik idari para cezas ı vermiştir. 

  
ODAS, Şirket, Yaz döneminde devreye alınmas ını planlad ığı 12 MW kurulu gücündeki buhar türbininin devreye alınışı yaz süresince bölgedeki
elektrik talebinin çok yüksek seyretmesi sebebiyle üretime kısa süreli de olsa ara verilememesinden dolayı Eylül dönemine alınm ıştır. Ayrıca

Şirket'in katıldığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale iptal edilmiştir. 

  
HURGZ, Şirket, İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan 17.725 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulünü 9 mn dolar bedelle RE Tekstil San. A.Ş'ye
satm ıştır. 
  
CLKHO, Şirket, madencilik sektörüne yat ırım yapmak amac ıyla Evrensel Madencilik A.Ş'nin paylar ının tamam ının al ınmas ına ilişkin

çalışmalar ın baş latılmas ına karar vermiştir. 

  
DOBUR, Şirket, İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan 16.000 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulünü 10 mn dolar bedelle RE Tekstil San. A.Ş'ye

satm ıştır. 
  
DENTA, Şirket, Borsa kotundan çıkmak için SPK ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur. 

  
LOGO, Şirket, Netsis'in tamam ının 24.699.850 TL'ye sat ın alım ını tamamlam ıştır. 
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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." 

MUHTEŞEM GÜN 

FED'in sürpriz sekilde likiditeyi k ısmama karar ı almas ıyla BIST dünyanın en çok değer

kazanan borsas ı,  GARAN günün en çok kazandıran hissesi oldu. Bugün hazmetme
süreci yaşanacak. 

BIST 100 endeksi, dünü % 6.44 art ış la, 79.466 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
78.214, en yüksek 80.570 puanı gören endeks, önceki kapanışının 4.805 puan üzerine
çıktı. En çok değer kazanan endeks % 10.0 art ış la BIST 10 BANKA endeksi olurken

GARAN % 13 ile en çok kazandıran hisse oldu. 
Fed’in önceki günkü toplant ıs ında varl ık  a l ım program ını   "sürpr iz  b i r   şekilde"

değiştirmemesi sonras ında tüm dünyada faiz oranlar ı   gerilerken, hisse senedi ve
emtialar değerlendi. En büyük yükseli ş i  İstanbul borsas ı   yaptı. 28 Ağustos ’daki dip

noktalar ına   gö re   bak ıldığında Brezi lya, Hindistan ve Endonezya borsalar ındaki
toparlanma %12-%16 aras ına ulaştı. BIST-100 ’deki toparlanma ise %21 ’e ulaştı. Öyle ki
GOP borsalar ı dünkü hamle ile Mayıs ayında baş layan sat ış dalgas ını geri ald ılar. BIST

ise halen zirvenin oldukça alt ında. Suriye krizinde negatif gelişme olmazsa (Hafta sonu

BM genel kurulunda konu görüşülecek) BIST pozitif ayrışmaya devam edebilir.  

Pazar günü Almanya'da seçimler var. Almanya'nın krizi en az kayıpla atlatmas ını sağlayan

ve işsizliği en dü şük seviyeye indirmeyi başaran Merkel yine kazanacakt ır. Ancak tek
başına olamayacak. Koalisyonu kimle yapacağı  ve mecliste ne kadar güçlü olacağı
önemli. Seçimler öncesinde Almanya borsas ı  tarihi rekora yükseldi. Diğer taraftan Fed
sonras ı 1.35'e çıkan parite seçimler sonrasında güçlenmeye devam edebilir.  
Dün büyük coşku ile prim yapan küresel piyasalarda bu sabah hafif kâr sat ış ları
yaşanıyor. Asya borsalar ı bu sabah hafif eksi. Hindistan ise faiz art ırım karar ı ile % 2.5

kayıpta. BIST ’te de paralel bir s ınırlı gevşeme görebiliriz.  

  - Motorinin litre fiyatına 9 kuruş luk indirim yap ıldı ve 4,54 TL'den 4,45 TL'ye indi. 

    - Fitch yay ınlad ığı  Global Ekonomik Görünüm raporunda, dünya ekonomisinde
büyümenin 2013'ün 2.  yar ıs ı   ve  2014  y ılında güçleneceğini ,  büyük gel i şmiş
ekonomilerdeki konjonktürel toparlanman ın bu büyümeyi yönlendireceğini vurgulad ı.
Fitch, global ekonomi için 2013 y ılı GSYH büyüme tahminini %2.4'ten %2.3'e indirirken,
2014 tahminini %3.1'den %2.9'a çekti. 2015 için büyüme tahmini ise %3.2 olarak korudu.  
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, kurdaki gerilemelerin olumlu olduğunu,

enerji maliyetleri aç ıs ından kurun 1.88-1.92 aral ığında olmas ı gerektiğini, doğalgaz ve

elektrik fiyatlarında art ış olup olmayacağına ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini ve ön
ödemeli do ğalgaz abonelerinin gaz al ım ını   limitleyen karar ın  y ıl  sonuna kadar

kaldırıldığını ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FED'in karar ının piyasalar ı ve Türkiye'yi kısa vadede

rahatlattığını   v e  y i n e  k ısa vadede bel i rs iz l i ği  azal t t ığını,  yapısal reformlara
odaklanacaklar ını, cari aç ık d ışındaki makro ekonomik verilerin güçlü olduğunu ifade

etmiştir. 

  - JCR Eurasia, Fed'in varl ık al ımlar ına ilişkin karar ının küresel risk i ştahını artırarak,

yükselen ekonomiler ve Türkiye'de var olan k ırılganl ıkların yaratmaya baş ladığı tahribatı
erteleyeceğini, düşük faizler yoluyla varl ık fiyatlar ının artmas ının devam edeceğini ve

Fed'in 2008'den bu yana devam eden müdahalesinin petrol fiyatlar ı  yoluyla Türkiye'ye
ilave maliyetler doğuracağını ifade etmiştir. 

  - IMF Başkanı Christine Lagarde, global ekonomik büyümenin toparlanma işaretlerine

rağmen sönük, durgun olmaya devam etti ğini, ABD'de federal bütçe kesintilerinin
büyümeyi boğmakta oldu ğunu, FED'in uygulamakta olduğu parasa l  gen i ş leme

politikas ından yavaş  yavaş çıkmas ı ve bu yöndeki kararlar ının verilere göre oluşturmas ı
konusundaki karar ını desteklediğini belirtti. 

  - Dünya Bankası İdari Direktörü Sri Mulyani Indrawati, gelişen ülkelerin, Fed'in dünkü
toplantıs ında beklenmedik bir şekilde varl ık al ım program ında daraltmaya gitmekten

kaçınmas ına karşın, te şviklerin nihayetinde azalt ılmas ına haz ır olmalar ı   gerektiğini
kaydetti. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, bu yıl dış konjonktürel gelişmelerden dolay ı ihracatın,
158 mlr dolar olan OVP hedefine erişmenin zor olduğunu ifade etmiştir. 

  - Hürriyet Gazetesinin haberine göre SPK, foreks piyasasına yönelik önlemler paketi için
düğmeye bast ı.  Buna göre SPK döviz mevduat ı   işlemlerine yönelik SPK paketi
kapsam ında kald ıraç oranlar ında değiş ikliğe gidilecek. Bu tür i şlemler için bir alt limit
getirilmesi de söz konusu.  
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 79,466.04 6.44 

USD 1.9595 -2.00 

EURO 2.6560 -0.41 

€  / $  1.3530 0.06 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2986 -1.69 

VOB-30 Kontrat ı 92.475 0.00 

Gösterge Faiz  7.91 1.18 

Yükselenler  Kapan ış  % 

GARAN 9.26 13.20 

BISAS 0.80 12.68 

DOAS 9.80 12.39 

GEDIZ 1.62 10.96 

HITIT 2.59 10.68 

Düşenler  Kapan ış  % 

FENIS 0.73 -10.98 

ISATR 15,550.00 -10.53 

ERICO 3.60 -6.49 

TCRYO 1.12 -5.88 

GRNYO 0.85 -3.41 

Dünya Borsalar ı 19.09.2013 % 

DJIA 15,637 -0.26 

NASDAQ 3,789 0.15 

DAX 8,694 0.67 

FTSE-100 6,625 1.01 

NIKKEI 225 14,766 1.80 

S&P 500 1,722 -0.18 

Bovespa  55,096 -1.09 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Kamu Sektörü Net Borçlanma  İhtiyac ı
Ağu. (Önc. -1,6 Mlr £) 

17:00 Türk iye Merkez i  Hükümet  Borç  Stoku A ğu.

(Önc.559,4 Mlr $)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Eyl. (Bek. -14,3 Önc. -
15,6)  

19:30 ABD FED George konuşacak 

19:55 ABD FED Bullard konuşacak 

20:45 ABD FED Kocherlakota konuşacak 

Japonya Merkez Bankas ı   Başkanı   Haruhiko Kuroda

konuşacak 

Dinamik Portföy Önerileri  
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yaşanıyor. Asya borsalar ı bu sabah hafif eksi. Hindistan ise faiz art ırım karar ı ile % 2.5

kayıpta. BIST ’te de paralel bir s ınırlı gevşeme görebiliriz.  

  - Motorinin litre fiyatına 9 kuruş luk indirim yap ıldı ve 4,54 TL'den 4,45 TL'ye indi. 

    - Fitch yay ınlad ığı  Global Ekonomik Görünüm raporunda, dünya ekonomisinde
büyümenin 2013'ün 2.  yar ıs ı   ve  2014  y ılında güçleneceğini ,  büyük gel i şmiş
ekonomilerdeki konjonktürel toparlanman ın bu büyümeyi yönlendireceğini vurgulad ı.
Fitch, global ekonomi için 2013 y ılı GSYH büyüme tahminini %2.4'ten %2.3'e indirirken,
2014 tahminini %3.1'den %2.9'a çekti. 2015 için büyüme tahmini ise %3.2 olarak korudu.  
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, kurdaki gerilemelerin olumlu olduğunu,

enerji maliyetleri aç ıs ından kurun 1.88-1.92 aral ığında olmas ı gerektiğini, doğalgaz ve

elektrik fiyatlarında art ış olup olmayacağına ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini ve ön
ödemeli do ğalgaz abonelerinin gaz al ım ını   limitleyen karar ın  y ıl  sonuna kadar
kaldırıldığını ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FED'in karar ının piyasalar ı ve Türkiye'yi kısa vadede

rahatlattığını   v e  y i n e  k ısa vadede bel i rs iz l i ği  azal t t ığını,  yapısal reformlara
odaklanacaklar ını, cari aç ık d ışındaki makro ekonomik verilerin güçlü olduğunu ifade
etmiştir. 

  - JCR Eurasia, Fed'in varl ık al ımlar ına ilişkin karar ının küresel risk i ştahını artırarak,

yükselen ekonomiler ve Türkiye'de var olan k ırılganl ıkların yaratmaya baş ladığı tahribatı
erteleyeceğini, düşük faizler yoluyla varl ık fiyatlar ının artmas ının devam edeceğini ve

Fed'in 2008'den bu yana devam eden müdahalesinin petrol fiyatlar ı  yoluyla Türkiye'ye
ilave maliyetler doğuracağını ifade etmiştir. 

  - IMF Başkanı Christine Lagarde, global ekonomik büyümenin toparlanma işaretlerine

rağmen sönük, durgun olmaya devam etti ğini, ABD'de federal bütçe kesintilerinin
büyümeyi boğmakta oldu ğunu, FED'in uygulamakta olduğu parasa l  gen i ş leme

politikas ından yavaş  yavaş çıkmas ı ve bu yöndeki kararlar ının verilere göre oluşturmas ı
konusundaki karar ını desteklediğini belirtti. 

  - Dünya Bankası İdari Direktörü Sri Mulyani Indrawati, gelişen ülkelerin, Fed'in dünkü
toplantıs ında beklenmedik bir şekilde varl ık al ım program ında daraltmaya gitmekten

kaçınmas ına karşın, te şviklerin nihayetinde azalt ılmas ına haz ır olmalar ı   gerektiğini

kaydetti. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, bu yıl dış konjonktürel gelişmelerden dolay ı ihracatın,

158 mlr dolar olan OVP hedefine erişmenin zor olduğunu ifade etmiştir. 

  - Hürriyet Gazetesinin haberine göre SPK, foreks piyasasına yönelik önlemler paketi için
düğmeye bast ı.  Buna göre SPK döviz mevduat ı   işlemlerine yönelik SPK paketi
kapsam ında kald ıraç oranlar ında değiş ikliğe gidilecek. Bu tür i şlemler için bir alt limit
getirilmesi de söz konusu.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 79,466.04 6.44 

USD 1.9595 -2.00 

EURO 2.6560 -0.41 

€  / $  1.3530 0.06 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2986 -1.69 

VOB-30 Kontrat ı 92.475 0.00 

Gösterge Faiz  7.91 1.18 

Yükselenler  Kapan ış  % 

GARAN 9.26 13.20 

BISAS 0.80 12.68 

DOAS 9.80 12.39 

GEDIZ 1.62 10.96 

HITIT 2.59 10.68 

Düşenler  Kapan ış  % 

FENIS 0.73 -10.98 

ISATR 15,550.00 -10.53 

ERICO 3.60 -6.49 

TCRYO 1.12 -5.88 

GRNYO 0.85 -3.41 

Dünya Borsalar ı 19.09.2013 % 

DJIA 15,637 -0.26 

NASDAQ 3,789 0.15 

DAX 8,694 0.67 

FTSE-100 6,625 1.01 

NIKKEI 225 14,766 1.80 

S&P 500 1,722 -0.18 

Bovespa  55,096 -1.09 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Kamu Sektörü Net Borçlanma  İhtiyac ı
Ağu. (Önc. -1,6 Mlr £) 

17:00 Türk iye Merkez i  Hükümet  Borç  Stoku A ğu.

(Önc.559,4 Mlr $)  
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Eyl. (Bek. -14,3 Önc. -
15,6)  

19:30 ABD FED George konuşacak 

19:55 ABD FED Bullard konuşacak 

20:45 ABD FED Kocherlakota konuşacak 

Japonya Merkez Bankas ı   Başkanı   Haruhiko Kuroda

konuşacak 

Dinamik Portföy Önerileri  
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