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04 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Bugün  endeksin güne hafif düþüþle

yataya yakýn bir baþlangýç yapmasý

beklenebilir.

Endeks gün içinde yeniden

bahsettiðimiz  76.100 civarýnda

bulunan 100 günlük hareketli

ortalamanýn da bulunduðu seviyeleri

test edebilir.

Bugün de 76,000/76,500 aralýðý

izleyeceðimiz en önemli direnç

bölgesi olacak. Endekste ana

direncimiz ise 78,000 civarý.

Amerika Avrupa Asya
TÜFE Eylül ayýnda aylýk bazda %0.77

artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna

göre %7.88 artýþ gösterdi. Enflasyon

için Eylül ayýnda %0.60 artmasý

beklenirken kur kaynaklý etkilerle mal

fiyatlarýnýn artmasý, enflasyonu

yükseltti.

TCMB tarafýndan zorunlu karþýlýklar

hakkýndaki tebliðde yapýlan deðiþikliðe

göre, finansman þirketleri de MB

nezdinde karþýlýk bulunduracak.

76270
8.36
2.0083

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

ABD piyasalarý, beklentinin altýnda

kalan ISM hizmet verileri ve kepenk

kapamaya dayalý endiþeler ile geriledi.

Hükümetin kapalý olmasý sebebiyle,

birçok kamu çalýþanýnýn maaþsýz

izinde olmasý dün Eylül ayý fabrika

sipariþleri verisinin; bugün de Eylül

ayý iþsizlik verilerinin ertelenmesine

sebep oldu. Obama�nýn önceki gün

sert bir dille eleþtirdiði Boehner,

ABD'nin temerrüde düþmesine izin

vermeyeceðini açýkladý.

Avrupa borsalarý ABD�de 3. güne

taþýnan bütçe anlaþmazlýðý ve Euro

Bölgesi�nden gelen hizmet sektörü

PMI verileri sonrasýnda dünü düþüþle

tamamladýlar. Euro Bölgesi hizmet

sektörü üretimi ve bileþik PMI verisi

Eylül ayýnda 52.2 gerçekleþme ile

hizmet sektöründeki  geniþlemenin

devam ettiðini gösterdi. (Önceki:

52.1) Bugün saat 12:00�de Euro

Bölgesi�nin Aðustos ayý üretici fiyat

endeksi açýklanacak (Beklent: -

%0.4).

ABD hükümetinin çalýþamaz duruma

gelmesinin yarattýðý belirsizlik ile Asya

borsalarýnda kayýplar görülüyor. Çin

borsasý bugün de tatil. BOJ,

beklenildiði gibi para politikasýnda

deðiþikliðe gitmeyerek, yýllýk parasal

geniþleme tutarýný 60-70 trilyon

yen�de býraktý. Yen�in dolar karþýsýnda

kuvvetlenmesiyle birlikte Usd/Jpy

paritesi dün 96.95 seviyelerini gördü.

97.20 seviyesinden iþlem gören

paritenin önündeki ilk direnç

97.40�da bulunuyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Ýç piyasamýzda iki yýl vadeli gösterge

kýymetin bileþik faizi %9'un altýna

kurulmaya devam ediyor ve dün de

%8.36�dan kapanýþ yaptý. Türkiye

tahvil piyasasýnda durum böyleyken

küresel piyasalar açýsýndan da

referans gösterilen ABD 10 yýllýk

tahvil faizleri de oldukça makul seviye

olan %2.60-2.65 civarýndan iþlem

görüyor. Tahvil piyasasýna talebin

artmasý ABD 10 yýllýklarýný %2.45-

2.55 civarýna çekebilir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

138.455 adet iþlem olurken 8.002

adet yeni pozisyon açýldý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 128.765

oldu. Ekim vadeli dolar kontratýnda

18.470 adet iþlem olurken 1.161 adet

yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 117.794 oldu.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda

satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 1,9930, 1,9890, 1,9756

seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Bu sabah itibariyle Dolar/TL 2.00�nin

üzerinden iþlem görüyor. Dolar/TL

için takip edilmesi gereken bant

1.9880-2.0235 aralýðýdýr.

Altýnda iki günlük sert iniþ çýkýþýn

ardýndan dün görece daha sakin

hareketler gözlendi.

1300 ila 1323 arasýnda dalgalanan

altýn için temel veriler yukarý yönlü

hareketi desteklerken, teknik analiz

aþaðý yönlü sinyaller vermeye devam

ediyor.

Devamý için týklayýnýz
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Piyasalar (BIST )

Endeks 76,100 civarýnda bulunan 100 günlük hareketli ortalamayý zorlamaya

devam etse de henüz burayý geçebilecek güce ulaþamadý. Dün kapanýþ bu

ortalamanýn hemen üzerinde gerçekleþti.

Bugün ise endeksin güne hafif düþüþle yataya yakýn bir baþlangýç yapmasý

beklenebilir. Endeks gün içinde yeniden bahsettiðimiz bu ortalamanýn da

bulunduðu seviyeleri test edebilir. Bugün de 76,000/76,500 aralýðý izleyeceðimiz en

önemli direnç bölgesi olacak. Endekste ana direncimiz ise 78,000 civarý. Bu

seviyenin üzerinde kalýcý hareketler görülmediði sürece 76,000/78,000 aralýðýnýn

nakde geçilmesi için kullanýlabileceði görüþümüzü koruyoruz. Aþaðýda ise 75,000 ilk

önemli desteðimiz olmaya devam ederken 73,750 ve 72,750 aþaðýdaki kritik

desteklerimiz olacak.

Bugün  endeksin güne hafif düþüþle yataya yakýn bir

baþlangýç yapmasý beklenebilir. Endeks gün içinde

yeniden  bahsettiðimiz    76.100  civarýnda  bulunan

100  günlük  hareketli  ortalamanýn  da  bulunduðu

seviyeleri test edebilir.

Bugün  de  76,000/76,500  aralýðý  izleyeceðimiz  en

önemli  direnç  bölgesi  olacak.  Endekste  ana

direncimiz ise 78,000 civarý.
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Piyasalar (VÝOP)

 ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 1,07, S&P 500 %

0,90 deðer kaybetti. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 14.947 - 15.127 puan aralýðýnda

gerçekleþti ve günü % 0,90 deðer kaybý ile 14.996 puandan tamamlandý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,37, Fransa % 0,73 deðer kaybederken, Ýngiltere % 0,18

deðer kazandý. Güney Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 1,15 deðer kaybý ile

tamamladý. BIST 100 Endeksi önceki seansta 75.441 � 76.428 puan aralýðýnda hareket

etti ve günü % 1,58 deðer artýþý ile 76.269 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30

kontratýnda 138.455 adet iþlem olurken 8.002 adet yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 128.765 oldu.

Euro/Dolar paritesi 1,3578 - 1,3646 bandýnda hareket etti

ve günü 1,3619 'den kapattý. Japon Yeni' de 96,93 � 97,87 bandý içerisinde hareket

ederek günü 97,27� den tamamladý.Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 2,0035 olan serbest

piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9960 � 2,0065 aralýðýnda hareket etti ve 2,0055

seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar kontratýnda 18.470 adet iþlem olurken 1.161

adet yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 117.794 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 103,18 USD,

Altýn�ýn onsu 1.317,50 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3626 seviyesinde.

Almanya' da TSÝ 09:00' da ÜFE (Aðustos), ABD' de TSÝ 15:30' da San Francisco FED

Baþkaný John Williams, TSÝ 16:15 New York FED Baþkaný William Dudley, TSÝ 16:30,

FED Yöneticisi Jeremy Stein, TSÝ 20:45' de Minneapolis FED Baþkaný Narayana

Kocherlakota konuþacak.  Yurt içinde ise saat 10:00' da TCMB Aylýk Fiyat Geliþmeleri

Raporu (Eylül), saat 14:30' da Reel Efektif Döviz Kuru ve Konut Fiyatlarý Endeksi

açýklanacak.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9930,

1,9890, 1,9756 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0060, 2,0130, 2,0260 seviyeleri direnç

olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 2,0050 � 2,0150 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,28 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 11 puanlýk deðer kaybý ile iþlemler devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 94,050, 94,500, 95.050

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 93.000, 92,625, 91,550 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 100 � 300 puan düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  138.455  adet

iþlem  olurken  8.002  adet  yeni  pozisyon  açýldý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 128.765 oldu.

Ekim  vadeli  dolar  kontratýnda  18.470  adet  iþlem

olurken  1.161  adet  yeni  pozisyon  açýldý.  Seans

sonunda  açýk  pozisyon  sayýsý  117.794  oldu.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi

durumunda destek olarak 1,9930, 1,9890, 1,9756

seviyeleri mevcut.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Ýç piyasamýzda iki yýl vadeli

gösterge kýymetin bileþik faizi

%9'un altýna kurulmaya

devam ediyor ve dün de

%8.36�dan kapanýþ yaptý.

Türkiye tahvil piyasasýnda

durum böyleyken küresel

piyasalar açýsýndan da referans

gösterilen ABD 10 yýllýk tahvil

faizleri de oldukça makul

seviye olan %2.60-2.65 civarýndan iþlem görüyor. Bu hafta içinde Bank of

America'nýn yayýnladýðý raporda ABD'de tahvil piyasasýnýn tekrar güvenli liman

olarak görülmeye baþlandýðý ve riskli varlýklara olan eðilimin azalacaðýný tahmin

ettikleri belirtilmiþti. Tahvil piyasasýna talebin artmasý ABD 10 yýllýklarýný %2.45-

2.55 civarýna çekebilir.

Altýnda iki günlük sert iniþ çýkýþýn ardýndan dün görece daha sakin hareketler

gözlendi. 1300 ila 1323 arasýnda dalgalanan altýn için temel veriler yukarý yönlü

hareketi desteklerken, teknik analiz aþaðý yönlü sinyaller vermeye devam ediyor.

Temel açýdan Altýn piyasasýnda önemli yere sahip Hindistan'da vergilerin artmaya

baþlamasý sayýlabilecek nadir olumsuzluklar arasýnda. Teknikteki olumsuzluklarýn

baþýnda ise tüm ciddi yükseliþlerin orta ve uzun vadeli düþüþ trendinde son bulmasý

geliyor. Buna raðmen 1315 civarýnda iþlem gören Altýn için düþüþlerde 1305

(stop:1319) yükseliþlerde ise 1323 (stop: 1309) hedeflenebilir.

TCMB'nin 20 milyon dolarlýk döviz satým ihalesi açtýðý günde Dolar/TL dün

bankalar arasý piyasada en yüksek 2.0089, en düþük 1.9932 seviyeleri gördü ve

2.0083�ten kapandý. Bu sabah itibariyle Dolar/TL 2.00�nin üzerinden iþlem görüyor.

Birkaç günlük hareketler incelendiðinde 2.00 seviyesinin þimdilik psikolojik direnç

olmaktan çýktýðýný söylemek yanlýþ olmaz. Dolar/TL için takip edilmesi gereken

bant 1.9880-2.0235 aralýðýdýr.

Bu  sabah  itibariyle  Dolar/TL  2.00�nin  üzerinden

iþlem görüyor. Dolar/TL için takip edilmesi gereken

bant 1.98802.0235 aralýðýdýr.

Altýnda  iki  günlük  sert  iniþ  çýkýþýn  ardýndan  dün

görece daha sakin hareketler gözlendi.

1300 ila 1323 arasýnda dalgalanan altýn  için temel

veriler  yukarý  yönlü  hareketi  desteklerken,  teknik

analiz aþaðý yönlü sinyaller vermeye devam ediyor.

ABD 10 yýllýk tahvil faizleri
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Türkiye

TÜFE Eylül ayýnda aylýk bazda %0.77 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%7.88 artýþ gösterdi. Enflasyon için Eylül ayýnda %0.60 beklenirken kur kaynaklý
etkilerle mal fiyatlarýnýn artmasý, enflasyonu yükseltti.

Aylýk bazda en yüksek artýþ %2.52 ile eðitim grubunda gerçekleþirken; ulaþtýrmada
%1.99, lokanta ve otellerde %1.48, çeþitli mal ve hizmetlerde %0.94, ev
eþyasýnda %0.77 artýþ gerçekleþti.

TÜFE�deki yýllýk bazdaki en büyük artýþ ise, %15.69 ile alkollü içecekler ve tütün
grubunda gerçekleþti.

ÜFE�deki artýþ ise aylýk bazda %0.88 olurken, yýllýk bazda artýþ  %6.23 oldu. Aylýk
deðiþim tarým ürünlerinde -%2.78, sanayide ise %1.58 olarak gerçekleþti.
Sanayide en yüksek aylýk artýþ kok kömürü ve rafine petrol ürünleri oldu.

 kur geçiþ etkisinin enflasyonun
tetikleyicisi olduðunu ifade etti ve yýl sonunda enflasyonun %7.6�ya inebileceðini
belirtti.

Finansman þirketlerince kullandýrýlan kredilerde gözlemlenen artýþ dikkate
alýnarak, haksýz rekabetin önlenmesi ve bankacýlýk sektörü dýþýndaki kredi
kanallarýnýn takibinin finansal istikrar açýsýndan taþýdýðý önem nedeniyle finansman
þirketleri de zorunlu karþýlýk uygulamasý kapsamýna alýndý. Bu uygulama 20.12.2013
tarihinde baþlayacak olup, finansman þirketleri de hala bankalar için geçerli olan
oranlar üzerinden TCMB nezdinde karþýlýk bulunduracaktýr.

● S&P tarafýndan dün yapýlan açýklamada, yýl sonundan önce Türkiye�nin kredi
notu ile ilgili yeni bir gözden geçirme yapýlacaðý belirtildi. Belirsizlik ve
dalgalarýn artacaðýný fakat Türkiye�nin ümitsizliðe kapýlmasýna gerek
olmadýðýný söyleyen Holmes, cari açýðýn sýcak paradan finanse olmasýnýn
sýkýntý yarattýðýný belirtti.

● Borsa Yönetim Kurulu'nun tarafýndan 04.10.2013 tarihinden itibaren emir
bölme iþleminin uygulamadan kaldýrýlacaðý açýklandý.

● TCMB dün 20 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi yaptý. Ihalede gelen
toplam teklif miktarý 32 milyon dolar, tekliflerin ortalama tutarý 1.9964 TL
oldu.

TÜFE Eylül ayýnda aylýk bazda %0.77 artarken, bir

önceki yýlýn ayný ayýna göre %7.88 artýþ gösterdi.

Enflasyon için Eylül ayýnda %0.60 beklenirken kur

kaynaklý  etkilerle  mal  fiyatlarýnýn  artmasý,

enflasyonu yükseltti.

TCMB  tarafýndan  zorunlu  karþýlýklar  hakkýndaki

tebliðde  yapýlan  deðiþikliðe  göre,  finansman

þirketleri de MB  nezdinde karþýlýk bulunduracak.
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Amerika

ABD piyasalarý, hizmet sektöründe beklentilerin altýnda gerçekleþen veriler ve

kepenk kapama durumunun uzamasýnýn resesyona neden olabileceði endiþeleri ile

hükümetin kapanýþýnýn üçüncü gününde geriledi. S&P 500 endeksi %0.90 deðer

kaybederek günü 1.678,66 puandan kapattý. Dow Jones %0.90 kayýplý 14.996,48

puan oldu. Nasdaq endeksi de %1.07 oranýnda düþerek 3.774,34 seviyesine geriledi.

Hükümetin kapalý olmasý sebebiyle, birçok kamu çalýþanýnýn maaþsýz izinde olmasý

dün Eylül ayý fabrika sipariþleri verisinin; bugün de Eylül ayý iþsizlik verilerinin

ertelenmesine sebep oldu.

Borç tavaný meselesinde tüm gözlerin çevrildiði Cumhuriyetçiler'in Sözcüsü

Boehner, ABD'nin temerrüde düþmesine izin vermeyeceðini açýkladý. Mevcut

durumun bir an önce çözülmesi için taslaðýn sadece Demokrat oylarýyla

geçirilmesinin de içinde bulunduðu çeþitli formüller üzerinde görüþüldüðü aktarýldý.

ABD baþkaný Obama dün yaptýðý konuþmada Boehner'ý anlamsýz bir uzatma

sürecine girmekle suçlayarak; "ABD Dünya ekonomisinin merkezi. Biz ortalýðý

batýrýrsak, tüm dünya da bizimle birlikte batýrýr. Sonuçlarýna tüm dünya bizimle

birlikte katlanmak zorunda kalýr" demiþti.

* Haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý 308.000 ile 313.000 olan beklenenin altýnda

gerçekleþti (Önceki: 307.000).

* ISM hizmet sektörü endeksi Eylül ayýnda 54.4 ile beklentilerin altýnda kaldý

(Beklenti:57.0 Önceki: 58.6).

* Dallas Fed Baþkaný R.Fisher, ABD'de yýllardýr ekonomik belirsizliklerin büyüme

için ciddi bir engel oluþturduðunu söyledi.

* Atlanta Fed Baþkaný Lockhart, ABD hükümetinin kapanmasýnýn, Fed'in tahvil

alýmlarýný azaltmama kararýný haklý çýkardýðýný söyledi.

* San Francisco Fed Baþkaný John Williams, ABD ekonomisinin önümüzdeki birkaç

yýlda da teþviklerin sürdürülmesine ihtiyaç duyacaðýný söyledi.

ABD  piyasalarý,  beklentinin  altýnda  kalan  ISM

hizmet  verileri  ve  kepenk  kapamaya  dayalý

endiþeler  ile  geriledi.  Hükümetin  kapalý  olmasý

sebebiyle, birçok kamu çalýþanýnýn maaþsýz izinde

olmasý  dün  Eylül  ayý  fabrika  sipariþleri  verisinin;

bugün de Eylül ayý iþsizlik verilerinin ertelenmesine

sebep  oldu.  Obama�nýn  önceki  gün  sert  bir  dille

eleþtirdiði Boehner, ABD'nin temerrüde düþmesine

izin vermeyeceðini açýkladý.
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Avrupa

Avrupa borsalarý ABD�de 3. güne taþýnan bütçe anlaþmazlýðý ve Euro Bölgesi�nden
gelen hizmet sektörü PMI verileri sonrasýnda dünü düþüþle tamamladýlar. Bugün
saat 09:00�da Almanya�nýn ve saat 12:00 itibariyle de Euro Bölgesi�nin Aðustos ayý
üretici fiyat endeksleri açýklanacak. Almanya için yýllýk bazda beklenti %0.0 iken,
Euro Bölgesi için -%0.4 oranýnda.

Euro Bölgesi hizmet sektörü üretimi ve bileþik PMI verisi Eylül ayýnda 52.2
gerçekleþme ile  (Önceki: 52.1) hizmet sektöründeki  geniþlemenin devam ettiðini
gösterdi. Hafta içinde siyasi endiþelerin yaþandýðý Ýtalya�da hizmet sektörü PMI�ý
48.8�den 52.7�ye yükselirken, Almanya hizmet PMI�ý 54.4�ten 53.7�ye gerileyerek
beklentinin altýnda gerçekleþti.

ECB�nin beklentiler dahilinde politika faizini %0.50�de tutmasýnýn ardýndan, dün
ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankasý Baþkaný Christian Noyer likiditenin bol
olduðu ortamda yeni bir acil kredi programýna ihtiyaç olmadýðýný söyledi. Noyer,
eðer toparlanmaya zarar verebilecek likidite gerilimleri gözlemlenirse, tüm gerekli
tedbirleri almaktan, uygun araçlarý kullanmaktan çekinilmeyeceðinin altýný çizdi.

BOE Para Politikasý Komitesi üyesi Paul Fisher, faiz oranlarýný ekonomiyi yok
edecek bir þekilde artýrmayacaklarýný,faiz artýrýmýna giderken ekonomik büyümenin
en az %2-%2.5 civarýnda tutulacak þekilde karar alýnmasý gerektiðini söyledi.

 IMF baþkaný Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinde gelecek yýl %1 civarýnda
büyüme beklediðini ifade etti.

Bütçe görüþmelerindeki anlaþmazlýk sürerken, Dolar tarafýnda
dün açýklanan haftalýk iþsizlik baþvurularýnýn beklentinin altýnda geldiðini gördük.
Euro tarafýnda ise hizmet sektörü PMI verileri takip edildi. Bu geliþmelerle birlikte,
hafta ortasýnda 1.3505�ten destek alan parite dün en yüksek 1.3646 seviyesini
gördü. Bu sabah 1.3624�ten iþlem gören Eur/Usd 1.3575 desteði üzerinde kalmaya
devam ettikçe yukarý yönlü seyrini sürdürebilir ve 1.3645 direnci aþýlýrsa 1.3680
seviyesi hedeflenebilir. Aþaðý yönlü harekette ise ilk destek 1.3605 seviyesidir.
Bugün ABD�de Fed üyelerinin açýklamalarý Dolar�ýn seyri açýsýndan takip edilebilir.

 1.3605-1.3575-1.3505 1.3645-1.3680 1.3700

Avrupa  borsalarý  ABD�de  3.  güne  taþýnan  bütçe

anlaþmazlýðý  ve  Euro  Bölgesi�nden  gelen  hizmet

sektörü  PMI  verileri  sonrasýnda  dünü  düþüþle

tamamladýlar.  Euro  Bölgesi  hizmet  sektörü  üretimi

ve bileþik PMI verisi Eylül ayýnda 52.2 gerçekleþme

ile hizmet sektöründeki  geniþlemenin devam ettiðini

gösterdi.  (Önceki: 52.1) Bugün saat 12:00�de Euro

Bölgesi�nin  Aðustos  ayý  üretici  fiyat  endeksi

açýklanacak (Beklent: %0.4).
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Asya

ABD  hükümetinin  çalýþamaz  duruma  gelmesinin

yaratttýðý  belirsizlik  ile  Asya  borsalarýnda  kayýplar

görülüyor. Çin borsasý bugün de tatil. BOJ, bugün

piyasa  tarafýndan  da  beklenildiði  gibi  para

politikasýnda  deðiþikliðe  gitmeyerek,  yýllýk  parasal

geniþleme tutarýný 6070 trilyon yen�de býraktý.

Yen�in  dolar  karþýsýnda  kuvvetlenmesiyle  birlikte

Usd/Jpy  paritesi  dün  96.95  seviyelerini  gördü.

97.20 seviyesinden iþlem gören paritenin önündeki

ilk direnç 97.40�da bulunuyor.

ABD hükümetinin çalýþamaz duruma gelmesinin yaratttýðý belirsizlik ile Asya

borsalarýnda kayýplar görülüyor. Çin borsasý ise bugün tatil.

Japonya Merkez Bankasý, bu sabah saatlerinde biten para politikasý toplantýsýnda

parasal geniþleme hedefini  yýllýk 60 ile 70 trilyon yen�de býraktý. Piyasanýn beklentisi

de BOJ�un para politikasýnda deðiþikliðe gitmeyeceði yönündeydi.

Ekonomideki toparlanmanýn sýnýrlý olduðuna dikkat çeken BOJ, riskler ortadan

kalkana kadar parasal geniþlemeyi sürdüreceklerini açýkladý. Japon ekonomisinin

geçtiðimiz günlerde %5�ten %8�e çýkarýlan satýþ vergisine dayanacak kadar güçlü

durumda olduðuna deðinilirken, diðer yandan 5 trilyon yenlik teþvik paketinin etkileri

de izlenecek.

Usd/Jpy paritesinde satýþlar sürüyor. Dün 97.35 seviyesinden güne baþlayan Usd/Jpy

paritesi 97.89�den gelen sert satýþlarla birlikte 96.95�e kadar geri çekildi. Parite bu

sabah itibariyle ise 97.04-97.39 bandýnda hareketini sürdürüyor. Aþaðý yönlü trendin

devam ettiði Usd/Jpy paritesinde 60 dakikalýk grafikler incelendiðinde paritenin

önündeki ilk  destek 96.95 noktasýnda bulunuyor.Yukarý yönlü hareketlerde ise

sýrasýyla 97.40-97.53  dirençleri bulunmaktadýr.  Destek: 97.65- 97.50- 97.27 Direnç:

98.06-98.36- 98.50

08:40 itibariyle
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Haberi KAP

Dalia Garih, kurul kaydýnda olan ancak

borsada iþlem görmeyen statüde 270.000,000 tl (*) nominal tutarlý

Alarko Holding  hisse senetlerinin borsada satýþa konu  edilebilmesi

amacýyla MKK�ya baþvurdu.

 Garanti Leasing,  Alman Deg ile 30

milyon Euro'luk kredi anlaþmasý imzaladý.

 Þekerbank, üç uluslararasý kalkýnma ve yatýrým

kurulusundan toplam 103 milyon Dolarlýk sermaye benzeri kredi aldý.

ASELSAN, Uruguay anayurt güvenliði sistemlerine

yönelik toplam 3.726.792 ABD Dolarý tutarýnda sipariþ almýþtýr. Mobil

keþif, gözetleme unsurlarýndan oluþan sistem teslimatlarýnýn 2014 yýlý

içerisinde tamamlanmasý öngörülmektedir.

Bankamýz, Citibank, N.A.'den 30.000.000.-(Otuz

milyon) ABD Dolarý Overseas Private Investment Corporation

(OPIC) garantisi ile olacak þekilde toplam 40.000.000.-(Kýrk milyon)

ABD Dolarý tutarýnda temin edilmesi öngörülen krediye yönelik

Citigroup Global Markets Inc. (CGMI) ile Yetkilendirme Anlaþmasý

(Mandate Letter) imzalamýþtýr.

 Gaziantep Forum�daki 'Extra' konseptinde yeni

maðazasýný teknoloji severlerin hizmetine açan Teknosa, yaptýðý son

açýlýþla birlikte Gaziantep�te 6 maðazaya ulaþtý.

 Milliyet Gazetesi internet sitesinde

yayýnlanan habere göre; Ýngiliz iþadamý Richard Branson�ýn cep

operatörlüðü yapan þirketi Virgin Mobile, Türkiye�de Avea ile masaya

oturdu. Avea�nýn altyapýsýný kiralamayý planlayan þirket, kendi

markasýyla Türkiye�de rekabete katýlmak istiyor.

Yýldýz Holding, yalnýzca nitelikli yatýrýmcýlar

yönelik Ülker hisseleri satýþýna baþladý. Kurumsal yatýrýmcýlardan

gelen talepler ile mevcut piyasa þartlarýna baðlý olarak, þirket

tarafýndan yapýlan yetkilendirme, Ülker sermayesinin %20'sýný temsil

eden 68.400.000 adet paya kadar çýkarýlmýþtýr. Ýlgili paylarýn piyasada

hýzlandýrýlmýs talep toplama yöntemi ile satýþýna  bugün baþlamýþ olup,

iþlem Ünlü tarafýndan yönetilmektedir. Satýþ  fiyatý pay basýna 12,60

TL olacaktýr. Muhtemel alýcýlarýn yerli veya yabancý yatýrým fonlarý,

emeklilik fonlarý, yatýrým ortaklýdan ve benzeri diðer  nitelikli

yatýrýmcýlar olmasý beklenmektedir. Yukarýda belirtilen paylarýn

tamamýnýn satýþýnýn gerçekleþmesi durumunda  Ülker�in çýkarýlmýþ

sermayesinde birlikte beraber hareket eden Yýldýz Holding,

iþtirakleri ve ailenin hâlihazýrda yaklaþýk %77 seviyesindeki pay

sahipliðini yaklaþýk %57'ye düþmesi beklenmektedir.

 Þirketin yönetim kurulu B grubu hisseler için 1

TL nominal deðerli paya  Brüt  0,0629180 TL (Net: 0,0534800 TL );

A Grubu için 1 TL nominal deðerli paya Brüt 0,0629180 TL

(Net: 0,05348001 TL) kar payýnýn 15.11.2013 tarihinde nakden

ödenmesine karar verdi.

2 Ekimde Beþiktaþ Futbol Yatýrýmlarý'nda 12 milyon pay

satýþý gerçekleþtirdiðini bildirdi. BJK Derneði'nden konu ile ilgili KAP'a

yapýlan açýklamaya göre, satýþ 2.45-2.90 TL fiyat aralýðýnda yapýldý.

Hisse satýþýnda aðýrlýklý ortalama fiyat 2.64 TL olurken, kulüp bu

satýþtan 31.7 milyon TL gelir elde etti.

Satýþ sonrasý Beþiktaþ Derneði'nin Beþiktaþ Futbol Yatýrýmlarý

sermayesindeki payý %62.50'den %57.50'ye geriledi.
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Ekim ayýnýn ilk haftasýnda FED'in varlýk alým programýna yönelik sinyaller verebilecek istihdam verileri piyasalarýn

odaðýnda olacak. Tarým Dýþý Ýstihdam verisinin beklentilerden olumlu gelmesi, varlýk alýmlarýnýn azaltýlacaðý düþüncesi ile dolarý

güçlendirip, borsalarda satýþ baskýsý yaratabilir.

Ýkinci haftaya geldiðimizde ABD'de Ticaret Dengesi ve Perakende Satýþlarý verisi takip edilirken, 17-18 Eylül'de

gerçekleþtirilmiþ olan FOMC toplantý tutanaklarý yayýmlanacak.

Son günlerdeki en önemli gündem olan Borç Tavanýna ABD 17 Ekim'de ulaþmýþ olacak. Bu tarihe kadar borç tavanýnýn

artýrýlmamasý durumunda, ABD'nin temerrüde düþme riski bulunuyor. Eylül ayý sonunda açýklama yapan ABD Hazine Sekreteri

Jack Lew, borç tavanýna 17 Ekim'de ulaþýlacaðýný belirterek, Kongre�den 16.7 trilyon dolarlýk yasal borç limitini yükseltmelerini

istedi.

Ekim ayýnýn 4. haftasýnda TCMB Para Politikasý Kurulu toplantýsý takip edilecek. Erdem Baþçý'nýn yakýn gelecekte

faizlerde artýrým veya azaltým beklenmemesi gerektiðini açýklamasý ile piyasalarda büyük bir hareketlenme beklemiyoruz.

Ayýn son haftasýnda ise FED'in varlýk alým kararý ve TCMB Enflasyon raporu gündeme damgasýný vuracak. FED Eylül

ayýnda gerçekleþtirdiði toplantýda 85 milyar dolarlýk varlýk alýmýna ayný oranda devam edileceðini açýklamýþtý. Bu tarihe kadar

ABD'den gelecek istihdam verileri varlýk alým kararý açýsýndan önemli olacak.
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Haftalýk Veri Takvimi

02:15/Japonya/Markit Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Önceki: 52.2 Gerçekleþen: 52.5

02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: - % 0.3/Gerçekleþen: - % 0.7

02:50/Japonya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.9/Gerçekleþen: + %

0.9/Revize: - % 1.7

07:00/Japonya/Araç Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 1.5 Gerçekleþen: - % 7.6

09:45/Fransa/ÜFE (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.7 Gerçekleþen: + % 0.3

11:00/Ýtalya/ÜFE (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.1 Gerçekleþen: + % 0.2

12:00/Ýtalya/TÜFE (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.3/Revize: + % 0.4 Gerçekleþen: - % 0.3

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.2/ Gerçekleþen: + % 1.1

12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.1/Gerçekleþen: + % 1.0

16:45/ABD/Chicago (PMI)/Eylül/Beklenti: 54.0/ Gerçekleþen: 55.7

17:30/ABD/Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi/Eylül/Beklenti:5.0Gerçekleþen:11.5

02:30/Japonya/Ýþsizlik Oraný/Aðustos/Beklenti: % 3.8/Gerçekleþen: + % 4.1

02:50/Japonya/Tankan Büyük Ýmalat Þirketleri Görünümü/Beklenti:10/Gerçekleþen: 11

02:50/Japonya/Tankan Büyük Ýmalat Dýþý Þirketler Görünümü/Beklenti: 15/Gerçekleþen:

14

08:00/Japonya/Araç Satýþlarý (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 6.4 Gerçekleþen: + % 12.4

10:45/Ýtalya/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 51.1/Gerçekleþen: 50.8

10:50/Fransa/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 49.5/Gerçekleþen: 49.8

10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Eylül/Beklenti: % 6.8/Gerçekleþen: % 6.9

10:55/Almanya/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 51.3Gerçekleþen: 51.1

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 51.1/Gerçekleþen: 51.1

11:00/Ýtalya/Ýþsizlik Oraný/Aðustos/Beklenti: % 12.1/Gerçekleþen: % 12.2

11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 57.3/Gerçekleþen: 56.7

12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Aðustos/Beklenti: % 12.1/Gerçekleþen: % 12.0

15:58/ABD/Markit ABD PMI Final/Eylül/Beklenti: 53.1/Gerçekleþen: 52.8

17:00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Endeksi/Eylül/Beklenti: 55.0/Gerçekleþen:56.2

02:50/Japonya/Parasal Taban (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 42.0 Gerçekleþen: + % 46.1

11:30/Ýngiltere/Ýnþaat Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 60.0/Gerçekleþen: 58.9

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/27 Eylül/Önceki: + % 5.5 Gerçekleþen:%-0.4

14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Faiz Kararý/2Ekim/Beklenti: %

0.50/Gerçekleþen: % 0.50

15:15/ABD/ADP Özel Sektör Ýstiham/Eylül/Beklenti: 180,000/Gerçekleþen: 166,000

16:45/ABD/ISM New York/Eylül/Önceki: 60.5

10:45/Ýtalya/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 49.1/Gerçekleþen: 52.7

10:50/Fransa/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 50.7/Gerçekleþen: 51.0

10:55/Almanya/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti:54.4/Gerçekleþen: 53.7

11:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 52.1/Gerçekleþen: 52.2

11:00/Euro Bölgesi/Bileþik (PMI)/Eylül/Beklenti: 52.1/Gerçekleþen: 52.2

11:30/Ýngiltere/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 60.5/Gerçekleþen: 60.3

12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satýþlar (aylýk) /Beklenti: + % 0.2/Gerçekleþen: + % 0.7

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/27 Eylül/Beklenti: 315,000/Gerçekleþen: 308,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/20 Eylül/Beklenti:2,805,000/Gerçekleþen:

2,925,000

17:00/ABD/ISM Ýmalat Dýþý Endeksi/Eylül/Beklenti: 57.0/Gerçekleþen: 54.4

09:00/Almanya/ÜFE (aylýk)/Aðustos/Beklenti: % 0.0/Önceki: - % 0.1

15:30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Eylül/Beklenti: 178,000/Önceki: 169,000

15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdam/Eylül/Beklenti: 180,000/Önceki: 152,000

15:30/ABD/Ýmalat Sanayi Ýstihdamý/Eylül/Beklenti: 5,000/Önceki: 14,000

15:30/ABD/Ýþsizlik Oraný/Eylül/Beklenti: % 7.3/Önceki: % 7.3

10:00/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: - 9.81 milyar dolar Gerçekleþen: - 7.02 milyar

dolar

10:00/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Gerçekleþen: 54.0

10:00/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.61/Gerçekleþen: + % 0.77

10:00/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Eylül/Gerçekleþen: + % 6.96

10:00/ÜFE (aylýk)/Eylül/Gerçekleþen: + % 0.88

10:00/TCMB Aylýk Fiyat Geliþmeleri Raporu

14:30/Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi/Eylül/Önceki:111.5
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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


