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10 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Bugün ABD�den en azýndan bütçe ve

borç tavaný konusunda görüþmelerin

olacaðý haberlerinin gelmesi endeksin

yukarý yönlü yeni bir denem

yapmasýný saðlayabilir. Bu nedenle

yeni bir olumsuz haber gelene kadar

endeks yükselme isteðini

sergileyecektir. Buna karþýn endeks

bugün de zayýf seyrini koruyacak

olursa bayram etkisinden net bir

þekilde bahsedebiliriz.

Amerika Avrupa Asya
IMF: ��Küresel finansal sistem istikrar

için bazý deðiþimlerle karþý karþýya��

dedi.

10.00�da TUIK tarafýndan Finansal

Yatýrým Araçlarýnýn Eylül ayýna ait

getirileri ve Perakende Satýþ Hacmi

Endeksi açýklanacak.

Ali Babacan taksitli kredi kartý

harcamalarýnýn son 2 yýlda neredeyse

iki kat arttýðýný ve kredi kartý taksit

sayýsýnýn sýnýrlandýrýlacaðýný açýkladý.

74484
7.95
1.9861

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

Dün, ABD piyasalarýnda, Yellen'ýn

adaylýðý ve bütçe krizinde 17 Ekim

gelmeden bir çözüm

saðlanabileceðine yönelik bazý

açýklamalarýn etkisiyle daha ýlýmlý bir

hava hakimdi. Eylül ayý FOMC

tutanaklarýnda, alýnan karara raðmen

çoðu üyenin bu yýl içinde azaltým

yapýlmasýndan yana olduðu görüldü.

TSÝ 15:30�da açýklanacak haftalýk

iþsizlik maaþý baþvurularý ve Fed

baþkanlarýnýn konuþmalarý takip

edilmeli.

Avrupa borsalarý, ABD�deki bütçe ve

borç limiti endiþeleri ile dün açýklanan

Almanya ve Ýngiltere�nin sanayi

üretimi verileri ardýndan dünü

kayýplarla tamamladýlar. Almanya�nýn

DAX Endeksi -%0.46, Fransa�nýn

CAC40 Endeksi -%0.16 kayýpla günü

sonlandýrdýlar. Bugün, saat 11:00�da

Avrupa Merkez Bankasý�nýn aylýk

raporu ve Ýtalya ile Fransa�nýn sanayi

üretimi verileri açýklanacak. 14:00�da

ise BOE faiz kararý takip edilecek

(%0.50)

Makina sipariþlerinin son 5 yýlýn

zirvesine çýkmasý ve Fed baþkanlýðýna

Yellen�ýn aday gösterilmesi Japon

piyasalarýndaki yükseliþi

desteklerken, sabah itibariyle

Asya�nýn geri kalanýnda karýþýk bir

seyir hakim. Shanghai endeksi %0.91

deðer kaybederken, Kospi endeksi

%0.13 ekside.

Yenin dolar karþýsýndaki deðer kaybý

sürüyor. 97.75 seviyesinden iþlem

gören Usd/Jpy paritesi önündeki ilk

direnç 97.90 seviyesinde bulunuyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Dün en yüksek %,7.95 en düþük

%7.93 seviyelerini gören 2 yýl vadeli

gösterge kýymetin bileþik faizi yatay

seyir izleyerek günü %7.95�ten

kapattý. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri ise

%2.69 civarýndan iþlem görmekte.

Güney Kore Merkez Bankasý

ülkedeki tarihi düþük enflasyon

seviyesini fýrsat bilerek politika

faizinde deðiþikliðe gitmezken

Brezilya Merkez Bankasý beþinci kez

faiz arttýrdý.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

125.528 adet iþlem olurken 5.080

adet pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 129.525 oldu.

Ekim vadeli dolar kontratýnda 24.730

adet iþlem olurken 15.055 adet

pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 94.713 oldu.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda

satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 1,9800, 1,9756, 1,9670.

seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Dün Dolar/TL 1.9920'de bulunan

alçalan kanal direncini kýramadý ve

yükseliþler cýlýz kaldý. Daha önceki

kýsa vadeli bant olan 1.9880-

2.0120'deki hareketlerin artýk yerini

1.9800-1.9920 aralýðýna býraktýðýný

söylemek mümkün. 2.00 seviyesinin

aþýlmasý artýk 1.9920 direncinin

kýrýlmasýyla gündeme gelebilir. Aksi

halde FED'in Ekim ayýnda da azaltým

yapmayacaðý beklentisi ile TL deðer

kazanmaya devam edebilir.

Devamý için týklayýnýz
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10 Ekim 2013

Piyasalar (BIST )

Dün endeks beklediðimiz gibi güne 75,000�in altýnda baþladý ve yurtdýþýndaki

havanýn da olumsuz olmasýnýn etkisiyle gün içinde 73,809�a kadar geriledi. Gün

sonu kapanýþý ise öðleden sonra gelen alýmlarla 74,483�ten gerçekleþti. Önceki

günlerde sürekli olarak yükselemeyen borsanýn düþeceði yönünde yorumlarda

bulunuyor ve 76,000 üzerindeki her rakamýn satýþ fýrsatý olarak deðerlendirilmesi

gerektiðini belirtiyorduk. Bu düþüþ endekste en kritik destekler olarak

gördüðümüz 73,750 ve 72,750 seviyelerinden ilkine kadar devam etti.

Dün 73,750�nin test edilmiþ olmasý ve bugün ABD�den en azýndan bütçe ve borç

tavaný konusunda görüþmelerin olacaðý haberlerinin gelmesi endeksin yukarý yönlü

yeni bir denem yapmasýný saðlayabilir. Bu nedenle yeni bir olumsuz haber gelene

kadar endeks yükselme isteðini sergileyecektir. Buna karþýn endeks bugün de zayýf

seyrini koruyacak olursa bayram etkisinden net bir þekilde bahsedebiliriz. Bu

durumda bugünle birlikte yarýn da negatif seyir devam edebilir. Yukarýda ilk olarak

dün açýlýþta oluþan boþluðun da bulunduðu 75,000�i takip ediyor olacaðýz. Olasý

tepkiler bu seviyenin altýnda olduðu sürece yükseliþlere temkinli yaklaþmak faydalý

olabilir. 75,000 üzerinde ise 76,500 yeniden test edilmek istenecektir.

Bugün  ABD�den  en  azýndan  bütçe  ve  borç  tavaný

konusunda  görüþmelerin  olacaðý  haberlerinin

gelmesi  endeksin  yukarý  yönlü  yeni  bir  denem

yapmasýný saðlayabilir. Bu nedenle yeni bir olumsuz

haber  gelene  kadar  endeks  yükselme  isteðini

sergileyecektir. Buna karþýn endeks bugün de zayýf

seyrini koruyacak olursa bayram etkisinden net bir

þekilde bahsedebiliriz.
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10 Ekim 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,46 deðer

kaybederken, S&P 500 % 0,06 deðer kazandý. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 14.719

- 14.852 puan aralýðýnda gerçekleþti ve günü % 0,18 deðer artýþý ile 15.072 puandan

tamamlandý. Avrupa borsalarýndan Almanya % 0,46, Ýngiltere % 0,44, Fransa %0,16

deðer kaybetti. Güney Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,45 deðer artýþý ile

tamamladý. BIST 100 Endeksi önceki seansta 73.809 � 74.847 puan aralýðýnda hareket

etti ve günü % 0,77 deðer kaybý ile 74.483 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30

kontratýnda 125.528 adet iþlem olurken 5.080 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk

pozisyon sayýsý 129.525 oldu.

Euro/Dolar paritesi 1,3501 � 1,3605 bandýnda hareket

etti ve günü 1,3515 'den kapattý. Japon Yeni' de 96,83 � 97,47 bandý içerisinde hareket

ederek günü 97.18� den tamamladý. Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9815 olan serbest

piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9815 � 1,9900 aralýðýnda hareket etti ve 1,9845

seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar kontratýnda 24.730 adet iþlem olurken 15.055

adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 94.713 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 101,70 USD,

Altýn�ýn onsu 1.302,80 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3494 seviyesinde. Euro

Bölgesi�nde TSÝ 11:00� da Avrupa Merkez Bankasý Aylýk Raporu (Ekim), Ýngiltere� de TSÝ

14:00� da Merkez Bankasý (BOE) Faiz Kararý ve Varlýk Alým Hedefi, ABD� de 15:30� da

Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý açýklanacak. Ayrýca ABD� de TSÝ 16:45� de St. Louis FED

Baþkaný James Bullard, TSÝ 21:30� da San Francisco FED Baþkaný John Williams, Euro

Bölgesi�nde TSÝ 19:20� de Avrupa Merkez Bankasý (AMB) Baþkaný Mario Draghi ve

Japonya� da TSÝ 19:00� da Japonya Merkez Bankasý (BOJ) Baþkaný Haruhiko Kuroda

konuþacak Yurt içinde ise saat 10:00� da Perakende Satýþ Hacmi (Aðustos) verileri takip

edilecek. Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak

1,9800, 1,9756, 1,9670. seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9930, 1,9980, 2,0060

seviyeleri direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 1,9885 - 2,0030 bandýnda iþlem

görebilir. Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,98 deðer artýþý mevcut. ABD' de

Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 58 puanlýk deðer artýþý ile iþlemler devam

ediyor. Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 92.300, 93,000,

93,800 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 90,850, 90,425, 89,800 destek

konumundadýr. Ekim vade endeks kontratlarýnýn güne 200 � 400 puan yükseliþle

açýlmasýný bekliyoruz.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  125.528  adet

iþlem  olurken  5.080  adet  pozisyon  açýldý.  Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 129.525 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 24.730 adet iþlem olurken

15.055  adet  pozisyon  kapandý.  Seans  sonunda

açýk pozisyon sayýsý 94.713 oldu. Serbest piyasa

Dolar/TL  kurunda  satýþlarýn  gelmesi  durumunda

destek  olarak  1,9800,  1,9756,  1,9670.  seviyeleri

mevcut.
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10 Ekim 2013

Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Dün Dolar/TL 1.9920'de bulunan alçalan kanal direncini kýramadý ve yükseliþler

cýlýz kaldý. Daha önceki kýsa vadeli bant olan 1.9880-2.0120'deki hareketlerin artýk

yerini 1.9800-1.9920 aralýðýna býraktýðýný söylemek mümkün.

 Dolar kuru için teknik göstergeler de bu dönemde

temel verilerle uyumlu hareket etmektedir.

Altýn, 1320-1330 aralýðýnda dalgalandýðý dönemde 1330'da bulunan direncini çok

defa denemesine raðmen kýramayýnca dün teknik olarak düþüþ yaþadý. Dün

1322'den güne baþlayan Altýn 1305 desteðini kýrdýktan sonra bir sonraki destek

seviyesi olan 1290'a oldukça yaklaþarak 1294�e kadar gerileme yaþadý.

Altýn bugün 1305�te bulunan direncini aþabiilirse, long pozisyon alnarak 1310-1315

civarý hedef olarak belirlenebilir. Bu durumda 1297 stop olarak belirlenmelidir.

Dün en yüksek %,7.95 en düþük %7.93 seviyelerini gören 2 yýl vadeli gösterge

kýymetin bileþik faizi yatay seyir izleyerek günü %7.95�ten kapattý. ABD 10 yýllýk

tahvil faizleri ise %2.69 civarýndan iþlem görmekte.

Bunun yaný sýra Güney Kore Merkez Bankasý ülkedeki tarihi düþük enflasyon

seviyesini fýrsat bilerek politika faizinde deðiþikliðe gitmedi. Mayýs ayýnda da

büyümeyi desteklemek için faiz indirimine gidilmiþti. Brezilya Merkez Bankasý ise

ülke para birimi olan realdeki deðer kaybýnýn enflasyon üzerindeki baskýsýndan

dolayý 5.kez faiz arttýrýmýna gitti.

Dün  Dolar/TL  1.9920'de  bulunan  alçalan  kanal

direncini  kýramadý  ve  yükseliþler  cýlýz  kaldý.  Daha

önceki  kýsa  vadeli  bant  olan  1.98802.0120'deki

hareketlerin  artýk  yerini  1.98001.9920  aralýðýna

býraktýðýný söylemek mümkün.

2.00  seviyesinin  aþýlmasý  artýk  1.9920  direncinin

kýrýlmasýyla  gündeme  gelebilir.  Aksi  halde  FED'in

Ekim ayýnda da azaltým yapmayacaðý beklentisi ile

TL deðer kazanmaya devam edebilir.
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10 Ekim 2013

Türkiye

10.00�da TUIK tarafýndan Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Eylül ayýna ait getirileri ve
Perakende Satýþ Hacmi Endeksi açýklanacak.

1. ABD�deki normalleþme süreci yumuþak mý engebeli mi olacak?

2. Geliþmekte olan piyasalar daha deðiþken dýþ koþullarla karþý karþýya, bu
ülkeleri esnek tutmak için ne yapmalý?

3. Euro Bölgesi daha güçlü bir birliðe ve güçlü finansal sistemlere sahip bir
yapýya taþýnýyor.

4. Japonya�da Abenomics doðru ilerliyor. Japonya�nýn politikalarý istikrarý
saðlamak için yeterli mi?

5. Daha güvenli bir finansal sistem için yapýlmasý gereken küresel dönüþümler

Yeni tebliðe göre, anonim ortaklýklar esas
sözleþmelerini kanun ve teblið hükümlerine uygun olarak deðiþtirerek Giriþim
Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý�na dönüþebilecekler. (Teblið�in tamamýna ulaþmak için týklayýnýz)

3 milyar TL tutarlý ve 23 Ekim vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamý 22 milyar
945 milyon TL oldu. 17 Haziran 2015 itfa tarihli DIBS alým ihalesinde toplam
teklif123 milyon TL olurken, en düþük basit faiz %7.75 oldu. 14 Þubat 2018 itfa
tarihli DIBS alým ihalesinde ise toplam teklif 215 milyon TL, en düþük basit faiz %8.21
olarak gerçekleþti.

● Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ekonomi müdürleriyle bir araya geldiði
toplantýda Fed'in tahvil alýmlarýný azaltacaðýný hatýrlatarak 1.5-2 yýla kadar
faizlerin yükseleceðini ve FED operasyonunun 3-4 yýla yayýlacak bir
operasyon olacaðýný belirtti.

● Ali Babacan taksitli kredi kartý harcamalarýnýn son 2 yýlda neredeyse iki kat
arttýðýný ve kredi kartý taksit sayýsýnýn sýnýrlandýrýlacaðýný açýkladý.

● TCMB dün 20 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi açtý. Döviz satým
ihalesine 30 milyon dolar teklif gelirken, ortalama fiyat 1.9838 TL oldu.

IMF:  ��Küresel  finansal  sistem  istikrar  için  bazý

deðiþimlerle karþý karþýya�� dedi.

10.00�da  TUIK  tarafýndan  Finansal  Yatýrým

Araçlarýnýn Eylül ayýna ait getirileri ve Perakende

Satýþ Hacmi Endeksi açýklanacak.

Ali Babacan taksitli kredi kartý harcamalarýnýn son

2  yýlda  neredeyse  iki  kat  arttýðýný  ve  kredi  kartý

taksit sayýsýnýn sýnýrlandýrýlacaðýný açýkladý.

http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20131009&subid=0&ct=c&yanmenuid=1
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10 Ekim 2013

Amerika

Obama, yaþanan bütçe krizinin çözülebilmesi için Kongre'deki her iki partinin

üyeleriyle Beyaz Saray'da görüþmeler sürecini baþlattý. Obama, bugün Temsilciler

Meclisi'nin Cumhuriyetçi milletvekilleri ile görüþecek. Amerikan medyasýnda,

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi liderlerin, borç tavanýnýn kýsa vadeli

yükseltilmesi seçeneðini deðerlendirdiði yönünde haberler yer alýyor.

ABD Baþkaný Obama, Fed Baþkaný Bernanke ve Baþkan Yardýmcýsý Yellen ile birlikte

düzenlediði basýn toplantýsýnda gelecek dönem için adayýnýn Janet Yellen olduðunu

açýkladý. Bernanke'ye "olaðanüstü çalýþmalarý" için teþekkür eden Obama,   Yellen'ýn

liderliðini kanýtlamýþ bir isim olduðunu ve ekonomik toparlanmanýn hýzlanmasýna

büyük yardýmlarý olduðunu ifade etti. Yellen, güçlü ve istikrarlý bir finansal yapý

oluþturmak istediklerini belirterek hâlâ yapýlacak çok þey olduðunu söyledi.

Raporda, tahvil alým programýný azaltmama kararý alýnmasýna raðmen çoðu üyenin

programýn bu yýl içerisinde azaltýlmasýndan yana olduðu görüldü. Tutanakta,  net ve

güçlü ekonomik veriler ile federal mali belirsizliklerde bir çözüm görülmedikçe

önümüzdeki aylarda bir azaltmaya gidilmesinin açýklamasý zor olabileceðine dair

görüþlerde bulunmakta.

* TSÝ 15:30�da haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý açýklanacak (Beklenti: 310.000

Önceki: 308.000).

* ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry, bütçe krizinin sona erdirileceði konusunda, ABD

Hazine kaðýtlarýnýn en büyük yatýrýmcýsý olan Çin�e güvence verdi.

* Kredi derecelendirme kuruluþu DBRS, ABD'nin AAA olan kredi notlarýný negatif

izlemeye aldýðýný bildirdi.

* Chicago Fed Baþkaný Charles Evans, daha fazla teþviðin yetersiz olan ABD

geniþlemesini desteklemek için garanti yol olacaðýný söyledi.

* FED, hükümetin kapalý olmasý nedeniyle 17 Ekim'de açýklamasý gereken sarayi

üretim raporunu yayýnlayamayacaðýný duyurdu.

Dün,  ABD  piyasalarýnda,  Yellen'ýn  adaylýðý  ve

bütçe  krizinde  17  Ekim  gelmeden  bir  çözüm

saðlanabileceðine  yönelik  bazý  açýklamalarýn

etkisiyle  daha  ýlýmlý  bir  hava  hakimdi.  Eylül  ayý

FOMC tutanaklarýnda, alýnan karara raðmen çoðu

üyenin  bu  yýl  içinde  azaltým  yapýlmasýndan  yana

olduðu görüldü. TSÝ 15:30�da açýklanacak haftalýk

iþsizlik  maaþý  baþvurularý  ve  Fed  baþkanlarýnýn

konuþmalarý takip edilmeli.
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Avrupa

Avrupa borsalarý, ABD�deki bütçe ve borç limiti endiþeleri ile dün açýklanan
Almanya ve Ýngiltere�nin sanayi üretimi verileri ardýndan dünü kayýplarla
tamamladýlar.

Fransa�da üretimin geçen ayki -%0.6 düþüþün ardýndan %0.5 artmasý
beklenirken, Ýtalya için beklenti aylýk bazda +%0.7, yýllýk bazda -%4.3 oranýnda.
Saat 14:00�da ise Ýngiltere Merkez Bankasý�nýn %0.50 olan politika faizine iliþkin
kararý ve varlýk alým hedefine dair açýklamalarý takip edeceðiz.

Almanya Maliye Bakaný, zayýf kýþ dönemi sonrasýnda sanayinin ýlýmlý büyüme
yolunda olduðunu belirtti. Ülkenin sanayi üretimindeki artýþ yýllýk bazda %0.3 oldu
(Beklenti: -%1.1). Ýngiltere�de ise sanayi üretimi aylýk bazda -%1.1 oranýnda
gerileyerek bir önceki aya göre düþüþ gösterdi (Önceki: %0.0).

*  Avrupa�da bir bankanýn iflasý halinde
gelecekte mevduatlarýn kullanýlabileceðini söylerken, bunun son çare olmadýðýný da
sözlerine ekledi.  ise, ECB para politikasýnýn piyasa
faiz oranlarýndaki deðiþikliðe otomatik olarak tepki vermeyeceðini ve piyasa
faizlerine yanýt olarak yeni LTRO veya diðer önlemlere gerek olmadýðýný belirtti.

*  Euro
Bölgesi�nde büyümenin ivme kazanmaya devam ettiðine iþaret ederek Aðustos�ta
100.4�ten 100.6�ya yükseldi. , Yunanistan�ýn
kurtarma paketi çerçevesinde belirlenmiþ olan 2014 yýlý bütçe hedeflerini
tutturamayacaðý öngörüldü. Ayrýca, Ýtalya, Ýspanya ve Portekiz'deki bankalarýn
firmalara verdikleri kredilerden dolayý önümüzdeki 2 yýl içerisinde potansiyel
olarak 250 milyar Euro�luk bir kayýpla karþý karþýya olduðu belirtildi.

Dolar tarafýnda baþkan Obama FED baþkanlýðý için Janet Yellen�in
adaylýðýný açýklarken, borç krizi hususunda da Kongre üyeleriyle görüþme sürecini
baþlattý. Dün akþam saatlerinde açýklanan FOMC tutanaklarý ise FED üyelerinin
çoðunun varlýk alýmlarýnýn bu yýl içinde azaltýlmaya baþlanmasýndan yana olduklarýný
gösterdi. Hafta ortasýnda 1.3485�lere kadar çekilen Eur/Usd bu sabah 1.3494�ten
iþlem görüyor. Parite gün içinde 1.3540 direnci altýnda kalmaya devam ettiði
takdirde 1.3470 desteðine kadar çekilebilir.

 1.3470-1.3400-1.3325 1.3505-1.3540-1.3600

Avrupa  borsalarý,  ABD�deki  bütçe  ve  borç  limiti

endiþeleri  ile  dün  açýklanan  Almanya  ve

Ýngiltere�nin  sanayi  üretimi  verileri  ardýndan  dünü

kayýplarla tamamladýlar. Almanya�nýn DAX Endeksi

%0.46, Fransa�nýn CAC40 Endeksi %0.16 kayýpla

günü sonlandýrdýlar. Bugün, saat 11:00�da Avrupa

Merkez  Bankasý�nýn  aylýk  raporu  ve  Ýtalya  ile

Fransa�nýn  sanayi  üretimi  verileri  açýklanacak.

14:00�da ise BOE faiz kararý takip edilecek (%0.50)
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Asya

Makina sipariþlerinin son 5 yýlýn zirvesine çýkmasý

ve  Fed  baþkanlýðýna  Yellen�ýn  aday  gösterilmesi

Japon  piyasalarýndaki  yükseliþi  desteklerken,

sabah itibariyle Asya�nýn geri kalanýnda karýþýk bir

seyir  hakim.  Shanghai  endeksi  %0.91  deðer

kaybederken, Kospi endeksi %0.13 ekside.

Yenin dolar karþýsýndaki deðer kaybý sürüyor. 97.75

seviyesinden  iþlem  gören  Usd/Jpy  paritesi

önündeki ilk direnç 97.90 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa

beklentisi makine sipariþlerinin Aðustos�ta %2 artacaðý yönündeydi. Makine

sipariþlerinin 5 yýlýn zirvesine yükselmesi deflasyonla mücadele eden Japon

ekonomisinin toparlanmasýna yönelik bir iþaret olarak kabul ediliyor.

Çin�in 3.5 trilyon dolarlýk döviz rezervi gibi birçok politika tamponuna sahip olduðunu

belirten Zhu, hükümetin borçlanma sorununu çözmeye yönelik adýmlarýnýn

ekonominin sert iniþ yapma ihtimalini azaltacaðýný ifade etti.

�Çin Baþbakaný Li Keqiang, Çin'in ABD'nin borç tavaný sorununu çok büyük dikkatle
izlediðini söyledi.

�Güney Kore Merkez Bankasý  faiz oranlarýný %2.50 seviyesinde býraktý.

�Japonya�da tüketici güveni Eylül�de 45.4 oldu. (Aðustos: 43)

Dün 96.87 seviyesinden açýlýþ yapan Usd/Jpy paritesi gün boyu

yükseliþini sürdürerek 97.35 seviyesinden günü sonlandýrdý. FOMC tutanaklarýnýn

açýklanmasýyla 97.64 seviyesine kadar yükselen parite, sonrasýndan gelen satýþlarla

97.25�e geri çekildi. Bu sabah itibariyle ise dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte

yenin dolar karþýsýndaki deðer kaybý sürüyor. 97.75 seviyesinden iþlem gören

paritenin önündeki ilk direnç 97.90 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aþýlmasý

halinde 98.10  noktasý hedeflenebilir.  97.25 desteði ise önemini korumaktadýr.

Destekler ; 97.90-98.10-98.30 Dirençler; 97.60-97.25-97.00

8:20 itibariyle
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Haberi KAP

 Beymen 10 bin metrekare büyüklüðüyle

hem kendisinin hem de Türkiye�nin en büyük hazýr giyim maðazasýný

Ýstanbul�da Zorlu Center'da açtý. Toplam 28 milyon dolarlýk bir yatýrým

bütçesiyle gerçekleþtirilen her biri 5 bin metrekareden oluþan iki katlý

maðazada  Beymen'in 7 büyük  marka ile birlikte açtýðý butikler ve Beymen

Club yer alýyor.

Clk Holding, iskontolu tutar olan 12.495.000 TL�ye

Evrensel Tarým Maden Gýda Ýnþ. Nak. San. ve Tic. Ltd. Þti. ortaklýk

paylarýnýn tamamýný satýn almýþtýr.

Rusya�nýn sesi internet sitesinde yayýnlanan habere göre:

Ýstanbul-Moskova hattýnda Thy-Pegasus rekabeti fiyatlara da yansýdý,

yolculara daha avantajlý fiyatlarla uçuþ fýrsatý doðdu. Ýstanbul-Moskova

seferlerine baþlayan Pegasus havayollarý, THY'nin Moskova tekeline son

vererek, önemli bir rekabete girdiði belirtildi.

Þirketin baðlý ortaklýklarýndan Ýskenderun

Demir ve Çelik A.Þ. (Ýsdemir) Yönetim Kurulu'nun 09 Ekim 2013 tarih ve

282 sayýlý kararýna istinaden, tüm iþlemlerde Þirketin Vergi Usul Kanununa

(VUK) göre yapýlan kayýtlar esas alýnarak, Þirketin 1.505.950.000,00 TL

olan sermayesinin, Þirket bilançosunda yer alan 1.022.823.747,88 TL ticari

kaynaklý geçmiþ yýl zararý ile mahsubunun yapýlmasý suretiyle, sermayenin

483.126.252,12 TL'ye düþürülmesi, Þirketin esas sözleþmesinin sermayeye

iliþkin 6. maddesinin tadili ve Genel Kurulca bu yönde karar alýnmasý için

Genel Kurula öneride bulunulmasý hususlarýna karar verilmiþtir. Bu karara

baðlý olarak, Ýsdemir Yönetim Kurulu'nun 09 Ekim 2013 tarih ve 283 sayýlý

kararýyla, 30 Ekim 2013 Çarþamba günü Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý

yapýlacaktýr.

 Banka, yurtdýþý borçlanma programý

çerçevesinde, 5 yýl vadeli, toplamda eur 135 milyon ve usd 175 milyon

tutarýnda havale akýmlarýna dayalý seküritizasyon kredisi temin etmiþtir.

 Þirket, Aliaða Kompleksi sýnýrlarý içerisinde

gerçekleþtirilmesi planlanan Star  Rafineri yatýrýmýnýn tamamlanmasý için

belirtilen 49 aylýk sürede bir deðiþiklik olmadýðýný ve daha önce EPDK'nýn

belirlediði sürenin 2015 yýlýnda, planlanan takvimden önce, bitiyor olmasý

nedeniyle bu tür bir süre uzatýmý izni alýndýðýný açýklamýþtýr.

TOFAÞ�ýn CEO�su Kamil Baþaran, binek araç üretiminde,

bu yýlýn ilk 9 ayýnda 2012 yýlýnýn satýþ rakamlarýný geçtiklerini açýkladý. Hurda

teþvikinin er geç çýkacaðýný savunan Baþaran, bunun yaþlanmýþ araç parkýnýn

yenilenmesi açýsýndan önemli olduðunu söyledi.

:

Þirket alyhinee sonuçlanan dava hakkýnda yapýlan açýklamada �Aleyhimize

sonuçlanan davada, Þirketimizin davacý tarafa 1.000.000 Türk Lirasý ile bu

tutar üzerinden 16.7.2010 tarihinden itibaren hesaplanacak faizi

ödemesine karar verilmiþtir.  Gerekçeli kararýn þirketimize teblið

edilmesini takiben, yasal süresi içerisinde bir üst mahkemeye itiraz

baþvurusunda bulunulacaktýr�  denildi.
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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

08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Aðustos/Beklenti: 106.6/Gerçekleþen: 106.5

08:00/Japonya/Merkez Bankasý Ekim Ayý Ekonomi Raporu

11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatýrýmcý Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 8.5/Gerçekleþen: 6.1

12:00/Ýtalya/Merkez Bankasý Bilanço Toplamlarý Raporu

02:50/Japonya/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 520.0 milyar yen/Gerçekleþen:

+ 161.5 milyar yen

02:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 880.0 milyar yen/Gerçekleþen: -

885.9 milyar yen

09:00/Almanya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 15.0 milyar euro/Gerçekleþen:

+ 15.6 milyar euro

09:00/Almanya/Ýhracat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.1/Gerçekleþen: + % 1.0

09:00/Almanya/Ýthalat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.7/Gerçekleþen: + % 0.4

09:45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 5,000 milyon euro/Gerçekleþen:

-4,907 milyon euro

13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.1/Gerçekleþen: - % 0.3

17:00/ABD/IBD-TIPP Ekonomik Ýyimserlik Endeksi/Ekim/Beklenti: 46.0/Gerçekleþen:38.4

09:00/Japonya/Makina Aksamý Sipariþleri(yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 1.7Gerçekleþen: - % 6.3

11:30/Ýngiltere/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.4/Gerçekleþen: - % 1.1

11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti:+%0.4/Gerçekleþen:-%1.2

11:30/Ýngiltere/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: 2.050 milyar sterlin/Gerçekleþen: -

3.320 milyar sterlin

13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.0/Gerçekleþen: + % 1.4

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/4 Ekim/Önceki:- % 0.4Gerçekleþen: + % 1.3

21:00/ABD/Fed 17-18 Eylül Toplantý Tutanaklarý

02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 2.5/Önceki: % 0.0

08:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 43.5/Önceki: 43.0

09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.6

09:45/Fransa/Ýmalat Sanayi Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.7

11:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Aylýk Raporu

11:00/Ýtalya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.7/Önceki: - % 1.1

14:00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Faiz Kararý/10 Ekim/Beklenti: % 0.50/Önceki: %

0.50

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/4 Ekim/Beklenti: 307,000/Önceki: 308,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/27 Eylül/Önceki: 2,925,000

16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/6 Ekim/Önceki: - 29.4

09:00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % 1.4

09:45/Fransa/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Önceki: - 3.2 milyar euro

11:00/Ýtalya/Tüketici Fiyatlarý Endeks Deðeri/Eylül/Önceki: 107.6

11:30/Ýngiltere/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 2.2

15:30/ABD/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.3

15:30/ABD/Çekirdek TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.1/Önceki: % 0.0

15:30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.2

16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 77.0/Önceki: 77.5

17:00/ABD/Ýþletme Stoklarý/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.4

10:00/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.9 Gerçekleþen: - % 4.0

10:00/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: + % 4.6 Gerçekleþen: - % 0.1

10:00/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Önceki: % 8.8

10:00/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 2.43 milyar dolar/Önceki: - 5.79 milyar

dolar

10:00/Sanayi Ciro Endeksi/ Aðustos/Önceki:0.1
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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
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