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23 Eylül 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

FED�in tahvil alýmlarýna ayný miktarda

devam etmesi ile geçen hafta

BIST100 %8�in üzerinde yükseldi.

Perþembe gününe 74.870-78.220

seviyelerinde boþluk býrakarak

yukarýda baþlayan endeks, 80.569

seviyesine kadar çýktý. Cuma günü %

2 düzeltme gören BIST için 77.400

seviyesi önem kazandý. Bu haftaya

baþlarken endeksin 79 bine doðru bir

yükseliþ çabasý içinde olmasýný, fakat

bu seviyenin altýnda hareket etmesini

bekliyoruz.

Amerika Avrupa Asya
TCMB, 17 Eylül�de gerçekleþtirdiði

PPK toplantýsý sonucunda, faizlerde

herhangi bir deðiþikliðe gitmedi.

Bugün saat 11:00�da açýklanacak

yabancý turist giriþleri, Salý günü

Erdem Baþçý�nýn konuþmasý, PPK

tutanaklarý, reel sektör güven

endeksi ve kapasite kullaným oranlarý,

Perþembe günü Fitch�in �Türkiye

Kredi Görünümü 2013� baþlýklý

konferansý, Cuma günü tüketici

güven endeksi haftanýn gündemini

oluþturmaktadýr.

77863
7.80
1.9755

 17 gün ; : 1 hafta  3 Ay 3 aydan uzun süre

Bu haftanýn en önemli verileri

Perþembe günü açýklanacak büyüme

verileri (çeyreklik beklenti: %2.6) ve

iþsizlik maaþý baþvurularý olacak.

Ayrýca Çarþamba günü dayanýklý

tüketim mallarý sipariþleri ile yeni ev

satýþlarý ve Cuma kiþisel gelir-gider

dikkatle takip edilecek diðer önemli

veriler olacak.

St. Louis FED Baþkaný James Bullard,

politika yapýcýlarýn Ekim�den itibaren

tahvil alýmlarýnýn azaltýlmasý yönünde

karar alabileceðini söyledi.

Haftaya olumlu baþlayan Avrupa

piyasalarý, Fed�in süpriz kararýyla

olumlu havasýný sürdürdü. Haftanýn

son günü, pazar günü Almanya�da

yapýlan yerel seçimler nedeniyle

yatýrýmcýlarýn risk alma iþtahý azalsa

da Avrupa piyasalarý yükseliþini

üçüncü haftaya taþýdý.

Bugün açýklanacak PMI rakamlarý

Avrupa ekonomisinin toparlanmasý

adýna önemle takip edilecek olup

saat 16:00�da Draghi�nin konuþmasý

bekleniyor.

Geçen hafta Asya'da, 3 gün kapalý

olan Çin Shangai endeksi (-% 2.0)

haricindeki tüm piyasalar haftayý

artýda tamamladý. Asya piyasalarý yeni

haftaya Çin haricinde çok iyi bir

baþlangýç yapamadý. Çin�de Eylül ayý

öncü PMI imalat verileri son 6 ayýn en

yüksek seviyesi olan 51.2'ye yükseldi

(Beklenti: 50.9 Önceki: 50.1).

Usd/Jpy�de 60 dakikalýk grafiklerde

bir miktar sýkýþma göze çarpýyor. Kýsa

vadeli en önemli destek 99.00; direnç

99.65 seviyesinde.

 Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Likiditenin halihazýrda yeterli boyutlar

ulaþmadýðý bono/tahvil piyasasýnda,

geçtiðimiz ay boyunca %10 üzerine

yükselen gösterge tahvil faizi haftayý

7,92�den kapattý.  Bunda haftaya 2,90

seviyelerinden giriþ yapan ABD 10

yýllýklarýnýn FED kararý sonrasý 2,67�ye

kadar gerilemiþ olmasýnýn da rolü

oldu. MB�nýn bu yýl  kýsa vadeli

faizlerin 6.75-7.75 bandýndan

çýkmayacaðý öngörüsü dikkate

alýndýðýnda, faiz tarafýnda volatilitenin

düþük kalmasý beklenebilir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

173.345 adet iþlem olurken 8.969

adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 140.725

oldu. Ekim vadeli dolar kontratýnda

ise 42.289 adet iþlem olurken 1.760

adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 86.919

oldu.

ABD' de Dow Jones en yakýn vadeli

kontratlarý güne 25 puanlýk deðer

artýþý ile iþlemler devam ediyor.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
TCMB faiz kararý ve FED toplantýsý

sonrasý Dolar/TL geçen haftayý

%2.73�lük düþüþle 1.9755�ten

tamamladý. Bugün TL tarafýnda veri

gündemi sakin; Dolar tarafýnda ise

ABD�nin Eylül ayý imalat PMI�ý kurun

seyri açýsýndan bugün takip edilebilir.

Bu sabah 1.9782�den iþlem gören kur

1.97 veya altýna inecek olursa,

dolarda alým düþünülebilir.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde

dolarda yeniden 2 seviyelerini yukarý

geçme çabasý görebiliriz.

Devamý için týklayýnýz
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23 Eylül 2013

Piyasalar (BIST ve Faiz)

FED�in tahvil alýmlarýna ayný miktarda devam etmesi ile geçen hafta BIST100 %8�in
üzerinde yükseldi. Perþembe gününe 74.870-78.220 seviyelerinde boþluk
býrakarak yukarýda baþlayan endeks, banka hisseleri öncülüðünde 80.569 seviyesine
kadar yükseldi.

Cuma günü % 2 düzeltme gören BIST için 77.400 seviyesi önem kazandý.

FOMC kararlarýnýn etkisiyle Dolar/TL 1.95�in altýna gerilerken, küresel çapta faizler
de geriledi. Küresel piyasalardaki geçen haftaki coþkunun ardýndan, bu sabah Asya
piyasalarýnda karýþýk bir görünüm var. ABD vadelileri ise yaklaþýk %0.20 artýda.

Bu haftaya baþlarken endeksin 79 bine doðru bir yükseliþ çabasý içinde olmasýný,
fakat bu seviyenin altýnda hareket etmesini bekliyoruz. Teknik olarak bakýldýðýnda
ise BIST100 bu hafta 74 bin ile 78 bin arasýnda oluþturduðu boþluðu kapatmak
isteyebilir. 79.750 seviyesinin üzerinde kapanýþ olmadýðý sürece, endeksin
yükseliþine devam etmesini zor bir olasýlýk olarak görüyoruz.

 Destekler: 77.400-75.100 / Dirençler: 78.200-80.750

Likiditenin halihazýrda yeterli boyutlar ulaþmadýðý bono/tahvil piyasasýnda,
geçtiðimiz ay boyunca %10 üzerine yükselen gösterge tahvil faizi haftayý 8% bileþik
seviyelerinin altýnda 7,92�den kapattý.  Bunda haftaya 2,90 seviyelerinden giriþ
yapan ABD 10 yýllýklarýnýn FED kararý sonrasý 2,67�ye kadar gerilemiþ olmasýnýn da
rolü oldu. Merkez Bankasýnýn bu yýl  kýsa vadeli faizlerin 6.75-7.75 bandýndan
çýkmayacaðý öngörüsü dikkate alýndýðýnda, faiz tarafýnda volatilitenin düþük kalmasý
beklenebilir.

FED�in tahvil alýmlarýna ayný miktarda devam etmesi ile

geçen hafta BIST100 %8�in üzerinde yükseldi. Perþembe

gününe 74.870-78.220 seviyelerinde boþluk býrakarak

yukarýda baþlayan endeks, banka hisseleri öncülüðünde

80.569 seviyesine kadar çýktý. Cuma günü % 2 düzeltme

gören BIST için 77.400 seviyesi önem kazandý. Bu haftaya

baþlarken endeksin 79 bine doðru bir yükseliþ çabasý

içinde olmasýný, fakat bu seviyenin altýnda hareket

etmesini bekliyoruz. Teknik olarak bakýldýðýnda ise

BIST100 bu hafta 74 bin ile 78 bin arasýnda oluþturduðu

boþluðu kapatmak isteyebilir.
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23 Eylül 2013

Piyasalar (VÝOP)

Mümtaz USLU, Vadeli Ýþlemler Bölümü

 Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda 173.345 adet iþlem

olurken 8.969 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk  pozisyon  sayýsý  140.725  oldu.  Ekim  vadeli  dolar

kontratýnda  ise  42.289  adet  iþlem  olurken  1.760  adet

pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

86.919 oldu.

Serbest  piyasa  Dolar/TL  kurunda  satýþlarýn  gelmesi

durumunda  destek  olarak  1,9730,  1,9650,  1,9545

seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9930, 2,000, 2,0125

seviyeleri  direnç  olacaktýr.  Ekim  vadeli  dolar  kontratý

1,9730  1,9830 bandýnda iþlem görebilir.

ABD' de Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 25

puanlýk deðer artýþý ile iþlemler devam ediyor.

 ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,39, S&P 500

% 0,72 deðer kaybetti. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 15.448 - 15.654 puan

aralýðýnda gerçekleþti ve günü % 1,19 deðer kaybý ile 15.451 puandan tamamlandý.

Avrupa borsalarýndan Almanya % 0,21, Fransa % 0,06, Ýngiltere 0,44 deðer kaybetti.

Güney Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 1,79 deðer kaybý ile tamamladý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 77.582 � 78.702 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 2,02 deðer kaybý ile 77.862 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

173.345 adet iþlem olurken 8.969 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 140.725 oldu.

Euro/Dolar paritesi 1,3498 - 1,3550 bandýnda hareket

etti ve günü 1,3527' den kapattý. Japon Yeni' de 99,17 � 99,67 bandý içerisinde hareket

ederek günü 99,33� den tamamladý.

Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9595 olan serbest piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9633

� 1,9850 aralýðýnda hareket etti ve 1,9790 seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar

kontratýnda 42.289 adet iþlem olurken 1.760 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 86.919 oldu.

 En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 104,77

USD, Altýn�ýn onsu 1.321 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3530 seviyesinde.

Fransa� da TSÝ 10:00� da Ýmalat ve Hizmet PMI (Eylül), Almanya� da TSÝ 10:30� da

Ýmalat ve Hizmet PMI (Eylül), Euro Bölgesi�nde TSÝ 11:00� da Ýmalat ve Hizmet PMI

(Eylül), ABD� de TSÝ 15:30� da Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Aðustos), TSÝ

15:58� de Markit ABD PMI (Öncü -  Eylül) verileri açýklanacak.

Ayrýca TSÝ 16:00� da Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Mario Draghi ve TSÝ 16:30� da

New York FED Baþkaný William Dudley'in Konuþmasý bekleniyor. Yurt içinde ise saat

11:00� da Yabancý Turist Giriþleri (Aðustos) verileri bulunuyor.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9730,

1,9650, 1,9545 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9930, 2,000, 2,0125 seviyeleri

direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 1,9730 - 1,9830 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya' da bugün piyasa kapalý. ABD' de Dow Jones en

yakýn vadeli kontratlarý güne 25 puanlýk deðer artýþý ile iþlemler devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 98.500, 99.100, 100.500

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 95.450, 93.400, 92.325 destek konumundadýr.

Ekim vade endeks kontratlarýnýn güne  200 � 400 puan düþüþle açýlmasýný bekliyoruz.
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23 Eylül 2013

Piyasalar (Döviz ve Altýn)

FED baþkanlýðý için Summers�ýn adaylýktan çekildiðini açýklamasýnýn

ardýndan Dolar endeksi (DXY)�deki düþüþle birlikte kur, geçen haftaya 2.0076�dan

baþladý. Kur, hafta boyunca en düþük 1.9386, en yüksek 2.0128 seviyelerini gördü.

Geçtiðimiz hafta piyasanýn odaðýnda TCMB�nin faiz kararý ve Çarþamba günü

FOMC beyanatý vardý. TCMB�nin PPK toplantýsýnda beklentilere paralel olarak faiz

oranlarýnda herhangi bir deðiþikliðe gidilmedi ve gerekli görülen sýklýkta ek parasal

sýkýlaþtýrmaya gidilmesinin uygun olacaðý belirtildi. Geçen hafta gerçekleþtirilen PPK

toplantý tutanaklarý yarýn açýklanacak ve ayný gün TCMB baþkaný Erdem Baþçý�nýn

konuþmasý takip edilecek. Piyasanýn dört gözle beklediði FED toplantýsýndan çýkan

karar ise; aylýk 85 milyar dolar tutarýndaki tahvil alýmýna devam edilmesi yönünde

oldu. Beyanat öncesi bankalararasý piyasada 1.9975 civarýndan iþlem gören

Dolar/TL, varlýk alýmlarýnda deðiþikliðe gidilmemesi sonucu Dolar�daki düþüþle

birlikte, Perþembe gününe satýþ baskýsýyla 1.9464 seviyesinden baþladý. Ancak FED

kararlarýnýn TL piyasalar üzerindeki etkisi kalýcý olmadý ve Dolar/TL 1.9386

seviyesine çekilse de sonrasýnda 1.9460 seviyesini destek alarak yükseliþe geçerek

haftayý 1.9755�ten tamamladý.

Bu sabah 1.9782�den iþlem gören kur 1.97 veya altýna inecek olursa, dolarda alým

düþünülebilir. Özellikle de açýk pozisyonu olanlar bu pozisyonlarýný 1.97 altýnda

kapatabilirler. Önümüzdeki birkaç hafta içinde dolarda yeniden 2 seviyelerini

yukarý geçme çabasý görebiliriz.

 1.9725-1.9650-1.9460  1.9810-1.9900-1.9955

 Geçen hafta baþýndan itibaren aþaðý yönlü seyrin hakim olduðu altýn, FOMC

beyanatýnýn ardýndan yön deðiþtirerek sert yükseliþ kaydetse de, 1375 direnci

üzerinde tutunmayý baþaramadý. Cuma günü, FED üyesi James Bullard�ýn varlýk

alýmlarý konusunda Ekim ayýnda ufak bir azaltýmýn gelebileceði söylemi altýnýn seyri

açýsýndan dikkat çekici. Bu sabah 1320 dolardan iþlem gören altýn için ilk destek

1305 seviyesinde bulunuyor.  1305-1285-1270  1335-1350-1375

Bankalar arasý piyasada geçen haftaya 2.6844 seviyesinden baþlayan

Eur/TL, hafta boyunca en yüksek 2.6882, en düþük 2.6224 seviyesini gördü ve

haftayý %0.95�lik düþüþle 2.6714 seviyesinden tamamladý. Eur/TL için kýsa vadede

takip edilmesi gereken ilk destek 2.6650 seviyesinde bulunuyor.

 2.6650-2.6570-2.6450  2.6870-2.6925-2.7030

TCMB  faiz  kararý  ve  FED  toplantýsý  sonrasý,

bankalararasý  piyasada  Dolar/TL  geçen  haftayý

%2.73�lük  düþüþle  1.9755�ten  tamamladý.  Bugün

TL  tarafýnda  veri  gündemi  sakin; Dolar  tarafýnda

ise  ABD�nin  Eylül  ayý  imalat  PMI�ý  kurun  seyri

açýsýndan  bugün  takip  edilebilir.  Bu  sabah

1.9782�den  iþlem  gören  kur  1.97  veya  altýna

inecek  olursa,  dolarda  alým  düþünülebilir.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde dolarda yeniden 2

seviyelerini yukarý geçme çabasý görebiliriz.
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23 Eylül 2013

Türkiye

Bu hafta veri akýþý açýsýndan yoðun bir hafta olacak. Bugün saat 11:00�da yabancý turist

giriþleri, Salý günü Erdem Baþçý�nýn konuþmasý, PPK tutanaklarý, reel sektör güven

endeksi ve kapasite kullaným oranlarý, Perþembe günü Fitch�in �Türkiye Kredi

Görünümü 2013� baþlýklý konferansý, Cuma günü tüketici güven endeksi haftanýn

gündemini oluþturmaktadýr.

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranýný %4.5, faiz koridoru

olarak kabul edilen gecelik borçlanma faiz oranýný %3.5 ve gecelik borç verme faiz

oranýný %7.75�te sabit býraktý. TCMB Baþkaný Erdem Baþçý�nýn Anadolu Ajansý�nda

gerçekleþtirdiði konuþmasýnda net bir þekilde faizlerde artýrýma gitmeyeceðini

açýklamasý sebebiyle bu karar piyasalarýn beklentisi dahilindeydi. Son dönemde döviz

kurlarýnda yaþanan sert hareketlere baðlý olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin

bir süre daha hedefin üzerinde seyredeceði beklentisini taþýyan Kurul,  enflasyon

görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasýndaki temkinli

duruþun korunacaðýný ve gerekli hallerde ek parasal sýkýlaþtýrmaya gidileceðini açýkladý.

● OECD�de gerçekleþtirdiði sunumda Sermaye akýþlarýnda yaþanan oynaklýðýn

etkilerine dikkat çeken  TCMB Baþkaný Erdem Baþçý, geliþmekte olan

ekonomilerin bu etkileri yok etmek için makro ihtiyati ve para politikasý

enstrümanlarýný uygun þekilde kullanmalarý gerektiðini belirtti.

● TCMB tarafýndan açýklanan verilere göre, 9 - 13 Eylül haftasýnda gerek alýþlarsa

gerekse deðer artýþlarýyla yabancýlarýn hisse stoku 56.9 milyar dolara, DÝBS

stoku ise 55.6 milyar dolara yükseldi.

● Merkez Bankasý tarafýndan açýklanan verilere göre, Temmuz sonu itibariyle,

kýsa vadeli dýþ borç stoku, 2012 yýlý sonuna göre % 24,5 oranýnda artýþla 125,7

milyar dolar oldu. Borçlu bazýnda daðýlým incelendiðinde Bankalar kaynaklý kýsa

vadeli dýþ borç stoku % 26,2 oranýnda artarak 86,2 milyar dolar oldu

● Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý kýsa vadeli kredi borcu Temmuz�da 37,3

milyar dolar olurken (Haziran: 37,26 milyar dolar), ayný dönemde uzun vadeli

kredi borcu 145,9 milyar dolar (Haziran: 143,18 mlr $)  olarak gerçekleþti.

TCMB, 17 Eylül�de gerçekleþtirdiði PPK toplantýsý

sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo

ihale faiz oranýný %4.5,  faiz koridoru olarak kabul

edilen  gecelik  borçlanma  ve  borç  verme  faiz

oranýný  sýrasýyla  %3.5  ve  %7.75�te  sabit  býraktý.

Bugün  saat  11:00�da  açýklanacak  yabancý  turist

giriþleri,  Salý  günü  Erdem  Baþçý�nýn  konuþmasý,

PPK  tutanaklarý,  reel  sektör  güven  endeksi  ve

kapasite kullaným oranlarý, Perþembe günü Fitch�in

�Türkiye  Kredi  Görünümü  2013�  baþlýklý

konferansý,  Cuma  günü  tüketici  güven  endeksi

haftanýn gündemini oluþturmaktadýr.
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Amerika

Bu haftanýn en önemli verileri Perþembe günü açýklanacak büyüme verileri

(çeyreklik beklenti: %2.6) ve iþsizlik maaþý baþvurularý olacak. Ayrýca Çarþamba

günü dayanýklý tüketim mallarý sipariþleri ile yeni ev satýþlarý ve Cuma kiþisel gelir-

gider dikkatle takip edilecek diðer önemli veriler olacak.

St. Louis FED Baþkaný  politika yapýcýlarýn Ekim�den itibaren tahvil

alýmlarýnýn azaltýlmasý yönünde karar alabileceðini söyledi. James Bullard ýlýmlý seyir

izleyen enflasyon verilerine vurgu yaparak, FED'in tahvil alýmýný azaltma konusunda

daha ihtiyatlý davranmasý gerektiðini söyledi. Bullard'ýn FOMC'de oy hakký

bulunuyor.

18 Eylül�de FED, tahvil alým miktarýna azaltým yapmadan devam etme kararý aldý.

Piyasada genel beklenti 10-15 milyar dolarlýk bir azaltýmýn baþlayacaðý yönündeydi.

Dolayýsýyla bu geliþme �sürpriz� olarak nitelendirildi.  Faiz oranlarý ise beklendiði

gibi %0.25�te sabit býrakýldý.

Kararýn ardýndan Altýn hýzla 1300�lü seviyelerden 1350�ye sýçrarken, Dolar/TL

1.95�in altýna sarktý. Benzer etkiler ABD hisse senedi piyasalarýnda da yaþandý. Dow

Jones ve S&P 500 tarihi zirve seviyeden kapanýþ yaptý. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri

yaklaþýk 10 puan geriledi.

 FED yetkilileri

büyümenin 2013'de %2.0-2.3, 2014'te %2.9-3.1 ve 2015'de %3.0-3.5 olmasýný

beklerken; iþsizlik oranýnýn 2013'de %7.0-7.1, 2014'te %6.4-6.8 ve 2015'de %5.9-

6.2 olacaðýný öngördü. Karar sonrasý Bernanke�nin konuþmasýnda �ekonomik

görünüm daha fazla güven kazanýr ise, azaltým bu yýl içinde olabilir� dedi. Bernanke

ayrýca, önümüzdeki toplantýlarda temel görünümün tahvil alýmlarýnda azaltýmý

gerektirip gerektirmediðine bakacaklarýný söylerken, istihdam piyasasýnda iyileþme

olduðunu ancak cari þartlarýn tatmin edici olmadýðýný belirtti.

Baþvurular 341,000 olan

beklentilerin altýnda kalarak 309,000�e yükseldi.

ABD�de dmevcut ev satýþlarý beklenenden

fazla gelerek 5.48 milyon açýklanarak iyileþmeye iþaret ederken, ABD�de inþaat

izinleri 950,000 olan beklentilerin altýnda kalarak 918,000 geldi ve konut

piyasasýnda kötüleþtiði sinyalini verdi.

Bu  haftanýn  en  önemli  verileri  Perþembe  günü

açýklanacak  büyüme  verileri  (çeyreklik  beklenti:

%2.6) ve iþsizlik maaþý baþvurularý olacak. Ayrýca

Çarþamba  günü  dayanýklý  tüketim  mallarý

sipariþleri  ile  yeni  ev  satýþlarý  ve  Cuma  kiþisel

gelirgider  dikkatle  takip  edilecek  diðer  önemli

veriler olacak.

St.  Louis  FED  Baþkaný  James  Bullard,  politika

yapýcýlarýn  Ekim�den  itibaren  tahvil  alýmlarýnýn

azaltýlmasý yönünde karar alabileceðini söyledi.
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Avrupa

Summers�ýn Fed baþkan adaylýðýndan çekildiðini açýklamasýyla haftaya olumlu
baþlayan Avrupa piyasalarý, Fed�in süpriz kararýyla olumlu havasýný sürdürdü. Hafta
boyunca dikkatler Fed�in Çarþamba günü vereceði karardaydý. Haftanýn son günü,
pazar günü Almanya�da yapýlan genel seçimler nedeniyle yatýrýmcýlarýn risk alma
iþtahý azalsa da Avrupa piyasalarý yükseliþini üçüncü haftaya da taþýdý. Almanya�da
genel seçimleri Merkel�in baþkanlýk yaptý parti önde tamamladý.

Bugün Euro Bölgesi Ýmalat PMI (Beklenti:51.8),Almanya ve Fransa Ýmalat PMI
rakamlarý ve saat 16:00�da Draghi�nin konuþmasý ,hafta boyunca ise Almanya Ýfo Ýþ
Dünyasý Endeksi (beklenti:108.2), Ýngiltere GSYÝH (beklenti:%1.5), Ýtalya
Perakende Satýþlar (önceki:%-3.0), Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi
(beklenti:95.9), M3 para arzý ve Almanya Tüfe (beklenti:%1.5) verileri takip
edilecek.

 Berlin�de yaptýðý konuþmada, Euro
Bölgesi�nde toparlanmanýn baþlangýç aþamasýnda olduðunu, ekonominin kýrýlgan
seyrinin devam ettiðini  ve ECB�nin gevþek para politikasýný sürdüreceðini söyledi.

ekonomik görünümün iyileþmesi için
daha fazla teþviðe ihtiyaç olmadýðýna karar verdiler.

Aðustos ayýnda  aylýk %0.1 ile beklentilere paralel açýklandý.
(Önceki:%-0.5). Böylece yýllýk bazda Tüfe ise %1.3 (beklenti:%1.3) oldu.

 ise Temmuz ayýnda 16.9 milyar euro fazla verdi.

49.6 gelerek 46.0 olan
beklentilerin üzerinde açýklandý.

 Aðustos ayýnda %0.9 düþüþ kaydederek son 10 ayýn
en sert düþüþünü gerçekleþtirdi. Beklentiler %0.4 artýþ yaþanacaðý yönündeydi.
Böylece perakende satýþlar yýllýk bazda %2.1 artmýþ oldu (beklenti:%+3.3).
Ýngiltere�de Aðustos ayýnda yýllýk bazda %2.7 artýþ gösterdi.

Haftaya 1.3308 seviyesinden baþlayan Eur/Usd en yüksek 1.3570
en düþük 1.3296 görerek haftayý 1.3527�dan tamamladý. Eur/Usd Çarþamba günkü
Fed kararýna kadar 1.3380 direncini kýramasada, karar sonrasý gelen sert alýmlarla
1.3500 seviyesinin üzerine çýkarak 1.3500-1.3570 bandýnda dalgalandý. Bu sabah
1.3530�dan iþlem gören parite için ilk önemli direnç seviyesi 1.3570�dir.
1.3500- 1.3450- 1.3415  1.3570- 1.3600- 1.3700

Haftaya olumlu baþlayan Avrupa piyasalarý, Fed�in

süpriz kararýyla olumlu havasýný sürdürdü. Haftanýn

son  günü,  pazar  günü  Almanya�da  yapýlan  yerel

seçimler  nedeniyle  yatýrýmcýlarýn  risk  alma  iþtahý

azalsa  da  Avrupa  piyasalarý  yükseliþini  üçüncü

haftaya taþýdý.

Bugün  açýklanacak  PMI  rakamlarý  Avrupa

ekonomisinin  toparlanmasý  adýna  önemle  takip

edilecek  olup  saat  16:00�da  Draghi�nin  konuþmasý

bekleniyor.
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Asya

Geçen  hafta  Asya'da,  3  gün  kapalý  olan  Çin

Shangai endeksi (% 2.0) haricindeki tüm piyasalar

haftayý  artýda  tamamladý.  Asya  piyasalarý  yeni

haftaya  Çin  haricinde  çok  iyi  bir  baþlangýç

yapamadý. Çin�de Eylül ayý öncü PMI imalat verileri

son 6 ayýn en yüksek seviyesi olan 51.2'ye yükseldi

(Beklenti: 50.9 Önceki: 50.1).

Usd/Jpy�de  60  dakikalýk  grafiklerde  bir  miktar

sýkýþma  göze  çarpýyor.  Kýsa  vadeli  en  önemli

destek 99.00; direnç 99.65 seviyesinde.

Geçen hafta Asya'da, 3 gün kapalý olan Çin Shangai endeksi (-% 2.0) haricindeki

tüm piyasalar haftayý artýda tamamladý. FOMC toplantýsý ve Bernanke'nin basýn

toplantýsý öncesinde bölgedeki piyasalar kapalý olduðu için Perþembe günü baþlayan

ralliye kadar yatýrýmcýlar herhangi bir tepki veremedi. Ancak, bu olumlu reaksiyon

fazla uzun sürmedi. Bölgedeki piyasalarýn tatil olmadýðý Cuma günü, FED�in tahvil

alým programýnýn ne zaman/ne miktarda azaltmaya baþlayacaðýna dair olan

belirsizlikler ve Amerika ekonomisine dair olan deðerlendirmelerin aþaðý çekilmesi

kazançlarýn bir kýsmý geri verilmesine  neden oldu.

FED'in varlýk alým programýnda deðiþikliðe gitmediðini duyurmasý özellikle

geliþmekte olan piyasalarda büyük bir coþkuyla karþýlandý. Tayland SET %6.1,

Endonezya Jakarta %4.8 ve Filipinler PSEi %4.7 primle haftayý tamamlarken;

Hindistan Sensex endeksi %2.7 artýþ gösterdi. Yatýrýmcýlarýn odaðýnýn Amerika�ya

kaymasý sonrasýnda Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerin üzerinde baský

oluþturmakta. Bu ülkelerin para birimleri  ve büyüme beklentilerinde düþüþ

gözlendi.

Haftanýn son 2 gününde Japonya�da açýklanacak enflasyon, sanayi üretimi, PMI

üretim endeksi ve perakende satýþ verileri ile Çin�de açýklanacak PMI verileri önemli.

FED kararý sonrasýnda 98.50 desteðine kadar gerileyen parite, bu

seviyeden itibaren yönünü yeniden yukarý çevirmiþti. Ancak 99.65 direncini

kýramayan Usd/Jpy�de, 60 dakikalýk grafiklerde bir miktar sýkýþma göze çarpýyor.

Kýsa vadeli en önemli destek olan 99.00�un kýrýlmasý durumunda aþaðý; en önemli

direnç olan 99.65�in kýrýmasý durumunda ise yukarý yönlü hareketler hýzlanabilir.

99.00-98.50-97.55 99.65-100.05-100.25

08:40 itibariyle

Kaynak: Econoday
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Haberi KAP

Hürriyet�te yer alan habere göre; Ford Otosan Genel

Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye�nin hafif ticari araç üretiminde yakaladýðý üs olma

avantajýný deðerli bir elmasa benzeterek, �Ancak son dönemde sektör üzerinde

olumsuz etkiler yapan kararlar nedeniyle ciddi kayýp var. Bu deðeri kaybediyoruz�

uyarýsýný yaptý.

Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý

A.Þ.'nin 9 Eylül -20 Eylül 2013 tarihleri arasýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ.

paylarýnda gerçekleþtirmiþ olduðu zorunlu çaðrý iþlemi sonucunda, Boyner Büyük

Maðazacýlýk A.Þ.'deki ortaklýk oraný %96,43'e  (çaðrýdan alýnan 32.011.420,70 TL.

nominal deðerli pay ile) ulaþmýþtýr.

Dyo, Colorificio ve Casati'den bazý maddi ve gayrimaddi

varlýklarý devralmasý iþlemi için Rekabet Kurulu'na baþvurdu.

Kristal Kola'nýn 2013/6 aylýk konsolide net karý 398.701 TL

(2012/6 aylýk: -702.818 TL) olarak açýklandý.

Sermayesinde %50 oranýnda payý bulunan Opet Aygaz

Gayrimenkul Anonim Þirketi 20.09.2013 tarihi itibarýyla kurulmuþ ve Ýstanbul Ticaret

Sicil Müdürlüðü'nce tescil edilmiþ olup þirket sermayesinde payýna düþen 45 milyon

TL'nin tamamý ödenmiþtir.
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Haftalýk Veri Takvimi

10:00/Fransa/Ýmalat PMI/Eylül/Beklenti: 50.1/Önceki: 49.7

10:00/Fransa/Hizmet PMI/Eylül/Beklenti: 49.4/Önceki: 48.9

10:30/Almanya/Ýmalat PMI/Eylül/Beklenti: 52.0/Önceki: 51.8

10:30/Almanya/Hizmet PMI/Eylül/Beklenti: 52.9/Önceki: 52.8

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat PMI/Eylül/Beklenti: 51.6/Önceki: 51.4

11:00/Euro Bölgesi/Hizmet PMI/Eylül/Beklenti: 50.9/Önceki: 50.7

15:30/ABD/Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi/Aðustos/Önceki: - 0.15

15:58/ABD/Markit ABD PMI Öncü/Eylül/Beklenti: 54.0

11:00/Almanya/IFO Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Eylül/Beklenti: 108.0/Önceki: 107.5

11:00/Almanya/IFO Cari Durum Endeksi/Eylül/Beklenti: 112.3/Önceki: 112.0

11:00/Almanya/IFO Beklentiler Endeksi/Eylül/Beklenti: 104.0/Önceki: 103.3

11:30/Ýngiltere/Konut Kredileri/Aðustos/Beklenti: 38,000/Önceki: 37,200

16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyatlarý (yýllýk)/Temmuz/Beklenti: + %

12.50/Önceki: + % 12.07

17:00/ABD/Richmond Fed Ýmalat Sanayi Endeksi/Eylül/Önceki: 14

17:00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 80.3/Önceki: 81.5

09:00/Almanya/GfK Tüketici Güveni Endeksi/Ekim/Beklenti: 7.0/Önceki: 6.9

09:00/Japonya/Makina Aksamý Sipariþleri (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 1.8

09:45/Fransa/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Eylül/Beklenti: 99/Önceki: 98

11:00/Ýtalya/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 98.5/Önceki: 98.3

13:00/Ýngiltere/CBI Raporlanmýþ Satýþlar/Eylül/Beklenti: 24/Önceki: 27

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/20 Eylül/Önceki: + % 11.2

15:30/ABD/Dayanýklý Tüketim Mallarý Sipariþleri/Aðustos/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - %

7.3/Revize: - % 7.4

17:00/ABD/Birinci El Konut Satýþlarý/Aðustos/Beklenti: 425,000/Önceki: 394,000

09:45/Fransa/Tüketici Güveni/Eylül/Beklenti: 85/Önceki: 84

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (yýllýk)/Temmuz/Önceki: - % 3.0

11:30/Ýngiltere/Cari Ýþlemler Dengesi/2. Çeyrek/Beklenti: - 10.0 milyar sterlin/Önceki: -

14.5 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (yýllýk)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 1.5/Önceki: + % 1.5

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/20 Eylül/Önceki: 309,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/13 Eylül/Önceki: 2,787,000

15:30/ABD/GSYÝH Yýllýklandýrýlmýþ (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 2.7/Önceki: + %

2.5

15:30/ABD/Kiþisel Tüketim/2. Çeyrek/Beklenti: + % 1.8/Önceki: + % 1.8

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (aylýk)/Aðustos/Beklenti: - % 1.0/Önceki: - % 1.3

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (yýllýk)/Aðustos/Önceki: + % 8.6

18:00/ABD/Kansas City Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi/Eylül/Önceki: 8

02:30/Japonya/TÜFE (yýllýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.8/Önceki: + % 0.7

09:45/Fransa/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 0.5/Önceki: + % 0.5

09:45/Fransa/GSYÝH (yýllýk)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.3

11:00/Ýtalya/Ekonomik Güven Endeksi/Eylül/Önceki: 82.2

12:00/Euro Bölgesi/Ýþ Dünyasý Beklenti Göstergesi/Eylül/Önceki: - 0.21

12:00/Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi/Eylül/Beklenti: 95.9/Önceki: 95.2

12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Kesimi Güven Endeksi/Eylül/Beklenti: - 7.2/Önceki: - 7.9

12:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Önceki:

12:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Güven Endeksi/Eylül/Beklenti: - 5.0/Önceki: - 5.3

13:00/Almanya/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.1/Önceki: % 0.0

13:00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.5/Önceki: + % 1.5

15:30/ABD/Kiþisel Gelir/Aðustos/Beklenti: + % 0.4/Önceki: + % 0.1

15:30/ABD/Kiþisel Harcamalar/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.1

16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 78.0/Önceki:

76.8

14:00/TCMB PPK Toplantý Tutanaklarý

14:30/Sanayi Kesimi Güven Endeksi/Eylül/Önceki: 107.5

14:30/Kapasite Kullaným Oraný/Eylül/Önceki: % 75.5

Hazine Müsteþarlýðý Ýç Borç Ýtfasý (837 milyon TL)

10:10/Bloomberg Türkiye Eylül Ekonomi Raporu

10:00/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Önceki: 77.2
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim  þirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik
Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya
çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.
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Dr. Yaþar ERDÝNÇ (yerdinc@gedik.com)

Genel Müdür Danýþmaný

Gökhan MISIRLIOÐLU, (gmisirlioglu@gedik.com)

MecidiyeköyPerpa Þb. Müdürü  (Dahili 120)

(Portföy Yönetimi ve Yatýrým Danýþmanlýðý)

Hikmet ERDÝNÇ (herdinc@gedik.com)

Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd.  (Dahili 121)

Ceren BAKÇAY (cbakcay@gedik.com)

Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122)

ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI

Emin TAY (etay@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili111)

Erol GÜRCAN (egurcan@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili114)

Kadriye KAVAS (kkavas@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili115)

Yeþim ÇOBAN (ycoban@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili116)

Betül Seyran TURASOY (bturasoy@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili118)

Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi
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Genel Müdürlük
Cumhuriyet  Mah.E5  Yanyol  No:29  34876

Yakacýk/Kartal/ÝSTANBUL

Tel: (216) 453 00 00 EPosta:  bilgi@gedik.com

Ýstanbul
Altýyol

Hacý  Mehmet  Sok.  24  E  Dalyan  Konut  Sitesi  D:6

34726 Fenerbahçe/Kadýköy

Tel: (216) 360 59 60 EPosta: altiyol@gedik.com

Bakýrköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neþe Han No:1 Kat:3

Bakýrköy

Tel: (212) 660 85 25 EPosta: bakirkoy@gedik.com

Caddebostan

Baðdat  Cad.  Murat  Apt.  K:  2  Daire:10

Erenköy/Kadýköy

Tel: (216) 411 62 53 EPosta:  ykadikoy@gedik.com

Etiler

Aytar Cad. Metro Ýþhaný No: 10, D:7, K: 3 Levent /

Beþiktaþ

Tel: (212) 270 41 00 EPosta:  etiler@gedik.com

Gaziosmanpaþa

Merkez  Mah.  Cami  Karþýsý  No:88  Kat:3

Gaziosmanpaþa

Tel: (212) 497 10 10 EPosta:  gop@gedik.com

Kapalýçarþý

Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalýçarþý

Tel: (212) 513 40 01 EPosta:  kcarsi@gedik.com

Maltepe

Gedik Ýþ Haný Baðdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe

Tel: (216) 399 00 42 EPosta:  maltepe@gedik.com

Perpa

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik Ýþ Merkezi B

Blok No 9/11 Mecidiyeköy

Tel: (212) 356 16 52 EPosta:  perpa@gedik.com

Þaþkýnbakkal

Baðdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Þaþkýnbakkal

Tel: (216) 411 13 67 EPosta:  sbakkal@gedik.com

Tophane

Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040

Tophane/Karaköy

Tel: (212) 251 60 06 EPosta:  tophane@gedik.com

Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdað Cad. No: 122/2 Ümraniye

Tel: (216) 461 33 90 EPosta: umraniye@gedik.com

Ankara
Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya

Tel: (312) 438 27 00 EPosta:  cankaya@gedik.com

Kýzýlay

Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe

Tel: (312) 232 09 49 EPosta:  ankara@gedik.com

Ulus

Ulus Þehir Çarþýsý No: 170 Ulus

Tel: (312) 311 49 59 EPosta:  ulus@gedik.com

Antalya
Tahýl Pazarý Mah.404 Sok.Hafýz Ahmet Bedesteni

No:5/2930

Tel: (242) 248 35 20 EPosta: antalya@gedik.com

Bursa
Þehreküstü  Mah.  Aytý  Plaza  Ýþ  Merkezi  No:  17

Fomara

Tel: (224) 220 51 50 EPosta:  bursa@gedik.com

Denizli
Saraylar Mah.Ýkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4

Tel: (258) 263 80 15 EPosta:  denizli@gedik.com

Düzce
Þerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taþhan Apt. No : 58

59

Tel: (380) 524 08 00 EPosta:  duzce@gedik.com

Elazýð
Yeni Mah.  Gazi  Cd.  No  :  28/3 Tel: (424)  233  28

01/237 09 98 EPosta:  elazig@gedik.com

Eskiþehir
Köprübaþý Þen Sok. Onur Ýþhaný No:1 Kat:4

Tel: (222) 230 09 08 EPosta:  eskisehir@gedik.com

Kocaeli
Hacý Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze

Tel: (262) 642 34 00 EPosta:  gebze@gedik.com

Ýzmir
Cumhuriyet Bulvarý No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4

Alsancak

Tel: (232) 465 10 20 EPosta:  izmir@gedik.com

Konya
Nalçacý Cad. Acentacýlar Sitesi No:81 Selçuklu

Tel: (332) 238 59 60 EPosta:  konya@gedik.com

Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal  Paþa  Cad. Kamil

Menteþ Apt. No:34/1

Tel: (236) 239 42 98 EPosta:  manisa@gedik.com

Uþak
Ýsmetpaþa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza

Tel: (276) 227 27 44 EPosta:  usak@gedik.com

Þubelerimiz


