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Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Bu hafta bayram tatili nedeniyle

sadece yarým seans yapýlacak.

ABD�de borç tavaný görüþmelerinin

çýkmaza girmesi nedeniyle düþüþle

açýlabiliriz. Hacimsiz ve sakin bir gün

olabilir. Desteklerimiz: 75.400 ve

75.000.

Amerika Avrupa Asya
Bayram tatili nedeniyle, bu hafta

Türkiye�de veri akýþý bulunmuyor.

Geçen hafta hazinenin tahvil ihraçlarý

ve OVP piyasalarýn odaðýndaydý. Ali

Babacan tarafýndan açýklanan OVP�ye

göre  2013 yýlý büyümesi %3.6 olarak

öngörülüyor. TCMB tarafýndan

yayýmlanan beklenti raporuna göre;

Ekim ayý enflasyon beklentisi

%1.09�dan %1.12�ye revize edildi.

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013

yýlýnda bütçe açýðýnýn 19.4 milyar lira

olarak öngörüldüðünü açýkladý.

76176,36
7.95
1.9814

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

Yeni haftada açýklanacak Bej kitap ve

iþsizlik maaþý baþvurularý verileri, yýl

sonu gelmeden Fed�in tapering

programýna baþlayýp baþlamayacaðýna

dair olan beklentileri

þekillendireceðinden ekstra bir

öneme sahip. Geçen hafta kepenk

kapatma sebebiyle sýnýrlý ekonomik

verinin takip edilebildiði haftada

piyasalar bütçe kriziyle ilgili bir

ilerleme kaydedilip

kaydedilmeyeceðine odaklandý.

Avrupa borsalarý, Almanya sanayi

üretimi, ECB baþkaný Draghi�nin faiz

oranýna yönelik açýklamalarý ve

ABD�de borç limiti endiþeleri

sonrasýnda geçen haftayý yükseliþle

tamamladýlar. Bugün Euro

Bölgesi�nin Aðustos ayý sanayi üretimi

açýklanacak (Beklenti:%0.6).

Haftanýn devamýnda ise Almanya�nýn

ZEW cari durum endeksi, Euro

Bölgesi TÜFE ve dýþ ticaret rakamlarý

ile Ýngiltere�de Eylül ayý iþsizlik

baþvurularýný takip edilecek.

Geçen hafta Japonya�da açýklanan

Makine Sipariþleri�nin son 5 yýlýn

zirvesine çýkmasý ve olumlu gelen Çin

PMI verileri Asya piyasalarýnýn

yükseliþine destek oldu.

Bu sabah Asya piyasalarýnda olumlu

bir hava var, Japon piyasalarý tatil

nedeniyle kapalý. Haftanýn ilerleyen

günlerinde Japonya�da Sanayi

Üretimi, Çin�de ise GSYH ve Sanayi

Üretimi verileri piyasalarýn odaðýnda

olacak.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Tahvil piyasasýna FED yönlü risklerin

dýþýnda geçen hafta Hazine'nin

düzenlediði ihaleler damga vurdu.

Hazine ihalelerine yüksek talep geldi.

Ýhalelerin çok baþarýlý geçmesi TL'ye

olan ilgiyi arttýrdý.

Gösterge faiz kýsa zamanda %8'in

altýna gerileyerek haftayý %7.95

seviyesinden kapattý.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

80.836 adet iþlem olurken 3599 adet

pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk

pozisyon sayýsý 133.105 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 58.762 adet

iþlem olurken 15.953 adet pozisyon

kapandý. Yurt içinde bugün Kurban

Bayramý Arife Günü olmasý nedeniyle

tek seans iþlem olacak. Serbest piyasa

Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi

durumunda destek olarak 1,9800,

1,9740, 1,9670. seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Dolar endeksindeki gevþemeye

paralel olarak düþüþ yaþayan

Dolar/TL geçen hafta en düþük

1.9717 seviyesini gördü. Alçalan

kanalda düþüþün devam etmesi

durumunda 1.9570�e kadar geri

çekilme yaþanabilir.

ABD'de borç tavaný sorununda

'geçici' de olsa çözüme yönelik atýlan

adýmlar, Altýn'da düþüþü körükledi.

Devamý için týklayýnýz
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Piyasalar (BIST )

Bist100'de geçen hafta 77000 ve 75000 arasýnda müthiþ bir sýkýþma yaþandý.

75000'in altýna sadece bir kez sarkma oldu ancak söz konusu sarkmanýn çok anlamlý

olduðunu düþünmüyoruz. Yönsüzlük ve kararsýzlýkla geçen bir haftanýn ardýndan

Türkiye'de uzun bir tatile hazýrlanýyoruz. Bizim kapalý olduðumuz dönemde küresel

piyasalarda çok önemli bir hafta yaþanacak.

Bu hafta bayram tatili nedeniyle sadece yarým seans yapýlacak. ABD�de borç tavaný

görüþmelerinin çýkmaza girmesi nedeniyle düþüþle açýlabiliriz. Hacimsiz ve sakin bir

gün olabilir. Desteklerimiz: 75.400 ve 75.000.

Bu  hafta  bayram  tatili  nedeniyle  sadece  yarým

seans  yapýlacak.  ABD�de  borç  tavaný

görüþmelerinin çýkmaza girmesi nedeniyle düþüþle

açýlabiliriz.  Hacimsiz  ve  sakin  bir  gün  olabilir.

Desteklerimiz: 75.400 ve 75.000.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,83, S&P 500 % 0,63 deðer kazandý.

Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 15.100 - 15.237 puan aralýðýnda gerçekleþti ve günü %

0,73 deðer artýþý ile 15.237 puandan tamamlandý. Avrupa borsalarýndan Almanya %

0,45, Ýngiltere % 0,88, Fransa % 0,04 deðer kazandý. Güney Amerika borsalarýndan

Brezilya ise günü % 0,29 deðer artýþý ile tamamladý. BIST 100 Endeksi önceki seansta

76.002 � 75.413 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 0,71 deðer artýþý ile 76.176

puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda 80.836 adet iþlem olurken 3599

adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 133.105 oldu.

Euro/Dolar paritesi 1,3518 - 1,3582 bandýnda hareket etti ve günü 1,3541 'den kapattý.

Japon Yeni' de 97,91 � 98,60 bandý içerisinde hareket ederek günü 98.56� dan tamamladý.

Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9755 olan serbest piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9755

� 1,9840 aralýðýnda hareket etti ve 1,9835 seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar

kontratýnda 58.762 adet iþlem olurken 15.953 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 79.531 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 101,83 USD, Altýn�ýn onsu 1.272 USD

ve Euro/USD paritesi ise 1,3566 seviyesinde. Euro Bölgesi�nde TSÝ 12:00� da Sanayi

Üretimi (Aðustos) verisi açýklanacak. Ayrýca TSÝ 16:00� da Euro Bölgesi Maliye Bakanlarý

Toplantýsý yapýlacak. Yurt içinde bugün Kurban Bayramý Arife Günü olmasý nedeniyle tek

seans iþlem olacak.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9800,

1,9740, 1,9670. seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9870,1,9930, 1,9980 seviyeleri

direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 1,9870 - 1,9980 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya' da saðlýk ve spor günü olmasý nedeniyle borsalar

kapalý. ABD' de Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 98 puanlýk deðer kaybý ile

iþlemler devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 93,800, 94.500, 95.050

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 92,800, 92,000 ,91,400 destek konumundadýr. Ekim

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

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  80.836  adet

iþlem  olurken  3599  adet  pozisyon  açýldý.  Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 133.105 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 58.762 adet iþlem olurken

15.953  adet  pozisyon  kapandý.  Seans  sonunda

açýk pozisyon sayýsý 79.531 oldu. Yurt içinde bugün

Kurban Bayramý Arife Günü olmasý nedeniyle  tek

seans  iþlem  olacak.  Serbest  piyasa  Dolar/TL

kurunda  satýþlarýn  gelmesi  durumunda  destek

olarak 1,9800, 1,9740, 1,9670. seviyeleri mevcut.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Geçtiðimiz hafta Altýn, Dolar kuru ve gösterge tahvil faizinin üçünün birden düþüþ

yaþadýðý bir hafta oldu. Haftalýk bazda Altýn %3.84 ve Dolar/TL %0.56 deðer

kaybetti.

ABD'de borç tavaný

sorununda 'geçici' de olsa

çözüme yönelik atýlan

adýmlar, Altýn'da düþüþü

körükledi. Hatýrlanacaðý

üzere Cumhuriyetçiler

borç tavanýný 6 haftalýðýna

arttýracak bir paket

sundu. ABD'nin 17

Ekim'de temerrüde

düþmemesi adýna atýlan

bu adýmý Obama'nýn

kabul edeceðine yönelik

beklentiler Altýn'da satýþlara neden oldu.

Teknik olarak Altýn orta vadeli düþüþ trendi içerisinde deðer kaybediyor. Deðerli

metalde geçen hafta 1303-1294-1280 destekleri bir bir kýrýldý ve 1272'den kapanýþ

yaptý. Bu hafta bu desteklerin direnç olma özelliði test edilecek olup, düþüþlerin

devamýnda 1263 -1254 desteklerinden tepki gelmesi beklenebilir.

Dolar/TL ve tahvil piyasasýna FED yönlü risklerin dýþýnda geçen hafta Hazine'nin

düzenlediði ihaleler damga vurdu. Hazine ihalelerine yüksek talep geldi. Ýhalelerin

çok baþarýlý geçmesi TL'ye olan ilgiyi arttýrdý. Gösterge faiz kýsa zamanda %8'in

altýna gerileyerek haftayý %7.95 seviyesinden kapattý. Dolar/TL'de düþüþler hýz

kazandý. Düþüþlerin devam etmesi durumunda 1.9570'e kadar gerileme yaþanabilir.

Ancak öncesinde 1.9680 önemli destek konumunda. Yükseliþlerin ise 1.9880'deki

dirençte zorlanabileceðini düþünüyoruz.

Dolar  endeksindeki  gevþemeye  paralel  olarak

düþüþ  yaþayan  Dolar/TL  geçen  hafta  en  düþük

1.9717 seviyesini gördü. Alçalan kanalda düþüþün

devam  etmesi  durumunda  1.9570�e  kadar  geri

çekilme yaþanabilir.

ABD'de  borç  tavaný  sorununda  'geçici'  de  olsa

çözüme  yönelik  atýlan  adýmlar,  Altýn'da  düþüþü

körükledi.
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Türkiye

Bayram tatili nedeniyle, bu hafta Türkiye�de veri akýþý bulunmuyor. Geçen hafta
hazinenin tahvil ihraçlarý ve Orta Vadeli Program piyasalarýn odaðýndaydý.

Ekim ayý enflasyon
beklentisi %1.09�dan %1.12�ye revize edildi. Yýl sonu TÜFE beklentisi ise %7.44�ten
%7.39�a düþürüldü.

OVP�ye göre 2013 yýlý büyümesi
%3.6 olarak öngörülüyor. 2014 yılında büyümenin %4 e ulaşarak 2015 ve 2016
yıllarında %5 e yükselmesi bekleniyor. 2013 yıl sonu için enflasyon %6.8 olarak
beklenirken, cari açýðýn milli gelire oraný beklentisi %7.1 olarak öngörülüyor.

Türkiye�nin büyüme beklentisi, bu yýl sonu için %3.4�ten %3.8�e çýkarýlýrken,
önümüzdeki yýl için büyüme tahmini %3.7�den %3.5�e düþürüldü. TÜFE beklentisi
sabit býrakýlýrken , bu yýl için Cari Açýk/ GSYH oraný -%6.8�den -%7.4�e yükseltildi.

Mehmet Þimþek, 2013�te bütçe gelirlerinin 387.2 lira, bütçe giderlerin 406.6 milyar
lira ve bütçe açýðýnýn 19.4 milyar lira olmasýnýn öngörüldüðünü belirtti. Ýlk 9 ayda
bütçe açýðýnýn 4.5 milyar, faiz dýþý fazlanýn ise ise 39.3 milyar lira olduðunu ifade eden
Þimþek, vergi gelirlerinin ilk 9 ayda %19 arttýðýný açýkladý.

Þimþek, 2014 yýlýnda büyüme oranýnýn %4, yýl sonu TÜFE'nin %5.3, ihracatýn 166.5
milyar dolar, ithalatýn ise 262 milyar dolar olarak öngörüldüðünü belirtti.

Ýþsizlik oranýnýn Temmuz ayýnda %9�a yükselmesi beklenirken, artýþ beklentileri aþtý.
Haziran ayýnda ise iþsizlik oraný %8.8 olmuþtu. Geçen yýl Temmuz ayýnda 2 milyon
323 bin olan iþsiz sayýsý, bu yýl ayný ayda 2 milyon 686 bin kiþiye yükseldi.

Tarým Dýþý Ýþsizlik %11.8 olurken, genç iþsizlik oraný (15-24  yaþ) %18�e yükseldi.

Aðustos ayýnda cari açýk 1 milyar 995 milyon dolar olurken, yýllýklandýrýlmýþ cari açýk
56 milyar 694 milyon dolar olarak gerçekleþti.  Cari açýðýn Aðustos ayýnda 2.10 milyar
dolar olmasý bekleniyordu.

Ocak-Aðustos dönemlerinde ise cari açýk, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 8
milyar  942 milyon dolar artarak 44 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Ayný
dönemde,  dýþ ticaret açýðý 8 milyar 930 milyon dolar artarak 54 milyar 362 milyon
dolara yükseldi.

Bayram  tatili  nedeniyle,  bu  hafta  Türkiye�de  veri

akýþý  bulunmuyor.  Geçen  hafta  hazinenin  tahvil

ihraçlarý  ve  OVP  piyasalarýn  odaðýndaydý.  Ali

Babacan tarafýndan açýklanan OVP�ye göre  2013

yýlý  büyümesi  %3.6  olarak  öngörülüyor.  TCMB

tarafýndan  yayýmlanan  beklenti  raporuna  göre;

Ekim ayý enflasyon beklentisi %1.09�dan %1.12�ye

revize edildi.  Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013

yýlýnda  bütçe  açýðýnýn  19.4  milyar  lira  olarak

öngörüldüðünü açýkladý.
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Amerika

Hükümetin kapalý kalmaya devam etmesi, enflasyon ve konut gibi temel ekonomik

göstergelerin ertelenmeye devam etmesine neden oluyor. Bu durum, federal

hükümet verilerine kýsmen baðlý olan diðer bazý verilerin de aksamasýna da yol

açmakta. Bu nedenle, Fed�in sanayi üretimi ve bazý öncü göstergeler ertelendi. Yeni

haftada açýklanacak Bej kitap ve iþsizlik maaþý baþvurularý verileri, yýl sonu gelmeden

Fed�in tapering programýna baþlayýp baþlamayacaðýna dair olan beklentileri

þekillendireceðinden ekstra bir öneme sahip. Hem bu gece Bernanke�nin yapacaðý

konuþma hem de hafta boyunca Fed üyelerinden gelecek açýklamalar da takip

edilmeli.

Kepenk kapatma sebebiyle sýnýrlý ekonomik verinin takip edilebildiði haftada

piyasalar bütçe kriziyle ilgili bir ilerleme kaydedilip kaydedilmeyeceðine odaklandý.

Fed tarafýndaki geliþmeler de piyasalarýn takibindeydi. ABD piyasalarý, günlük her iki

yönlü sert hareketlere raðmen haftayý artýda tamamlamayý baþardý. Haftaya borç

tavaný ve bütçe konusundaki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle düþüþlerle

baþlansa da; Obama�nýn bir sonraki Fed Baþkaný adayýnýn Yellen olduðunu açýklamasý

ve Beyaz Saray�da bütçe krizinin çözümüne yönelik baþlattýðý görüþmeler haftanýn

geri kalan kýsmýnda piyasalarda olumlu bir hava yarattý.

Yoðýun bir veri akýþýnýn bulunmadýðý haftanýn belki de en önemli haberi Eylül ayý

Eylül ayý FOMC toplantý tutanaklarýydý. Alýnan karara raðmen birçok üyenin

programýn bu yýl içerisinde azaltýlmasýndan yana olduðunu iþaret etti. Tutanaklar,

güçlü ekonomik veriler ve mali belirsizliklerde bir çözüm görülmedikçe

önümüzdeki aylarda bir azaltmaya gidilmesinin zor olabileceðini iþaret ediyor.

Fed�in varlýk alýmlarýný azaltma konusunda çok aceleci davranmayacaðýna yönelik

beklentiler güçlenmekte.

* G-20 Maliye bakanlarý, ABD'ye küresel ekonomiyi tedirgin eden bütçe krizinin

çözümü için acil adým atmasý çaðrýsý yaptý.

Yeni  haftada  açýklanacak  Bej  kitap  ve  iþsizlik

maaþý  baþvurularý  verileri,  yýl  sonu  gelmeden

Fed�in  tapering  programýna  baþlayýp

baþlamayacaðýna  dair  olan  beklentileri

þekillendireceðinden  ekstra  bir  öneme  sahip.

Geçen  hafta  kepenk  kapatma  sebebiyle  sýnýrlý

ekonomik  verinin  takip  edilebildiði  haftada

piyasalar bütçe kriziyle ilgili bir ilerleme kaydedilip

kaydedilmeyeceðine odaklandý.
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Avrupa

Avrupa borsalarý, ABD'de borç limiti sorunu, Almanya ve Fransa�nýn sanayi üretimi
verileri ve Ýngiltere Merkez Bankasý�nýn faiz kararý sonrasýnda geçen haftayý
yükseliþle tamamladýlar.

(Beklenti: +%0.6 - Önceki: -%1.5). Haftanýn devamýnda ise
Almanya�nýn ZEW cari durum endeksi, Euro Bölgesi TÜFE ve dýþ ticaret rakamlarý
ile Ýngiltere�de Eylül ayý iþsizlik baþvurularýný takip edeceðiz.

Geçen haftaya Euro Bölgesi 2. çeyrek ait revize yýllýk GSYÝH rakamý (-%0.6) ile
baþladýk ve ni
deðiþtirmezken, bu yýl için daralma beklentisini %0.1 yükselterek -%0.4�e revize
ettiðini gördük. , Almanya�da sanayi üretimi Aðustos ayýnda
%1.4 artarak beklentiyi aþarken, Euro Bölgesi konut fiyatlarý 2. çeyrekte %0.3 artýþ
göstererek yýl baþýndan bu yana ilk kez yükseliþ kaydetmiþ oldu. BOE faiz oraný ve
varlýk alým programýnda deðiþikliðe gitmediðini açýklarken;

PBOC
ile yapýlacak swap anlaþmasýnýn 3 yýl süreceði belirtildi.Nakit darlýðý yaþayan

, bütçe açýðýný azaltmak için tarihi mülklerini satmaya
hazýrlandýðý konuþuluyor.

*  politika belirleyicilerinin faiz oranlarýný uzunca bir süre düþük
seviyelerde tutmaya yönelik yol haritasýnýn, piyasalardaki volatilite sürerse yeni faiz
indirimlerine yönelik imkan tanýdýðýný belirtti. Euro�nun diðer para birimleri
karþýsýnda deðer kazanmasýnýn Euro Bölgesi�nde enflasyonu daha da aþaðý
çekebileceðini belirten Draghi, Euro�nun son dönemde yaþadýðý yükseliþe yönelik
gösterilen hassasiyete iþaret etti.

*  ekonominin yýlýn ikinci yarýsýnda yatýrým ve özel
tüketimde yaþanan artýþa karþýn, küresel ekonominin negatif etkileri nedeniyle
ancak ýlýmlý bir toparlanma gösterebileceðini açýkladý.

Dolar tarafýnda bütçe anlaþmazlýklarýnýn baskýsý sürerken geçen
haftaya 1.3565 seviyesinden baþlayan parite hafta boyuna en yüksek 1.3607, en
düþük 1.3486 seviyelerini gördü. Bu sabah 1.3567 civarýndan iþlem gören paritenin
seyri açýsýndan bugün Euro tarafýnda sanayi üretimi verisi takip edilecek. ABD�deki
bütçe endiþeleri ile bu sabah yükseliþe devam eden parite olumlu üretim verisi ile
birlikte geçen hafta gördüðü en yüksek seviye olan 1.36 civarýný hedefleyebilir; aþaðý
yönlü hareketlerde ise Eur/Usd�nin çekilebileceði ilk destek  1.3520 seviyesinde
bulunuyor. 1.3520-1.3505-1.3470 1.3600-1.3640-1.3680

Avrupa  borsalarý,  Almanya  ve  Fransa�nýn  sanayi

üretimi verileri, ECB baþkaný Draghi�nin faiz oranýna

yönelik açýklamalarý ve ABD�de borç limiti endiþeleri

sonrasýnda geçen haftayý yükseliþle tamamladýlar.

Bugün Euro Bölgesi�nin Aðustos ayý sanayi üretimi

açýklanacak  (Beklenti:%0.6).  Haftanýn  devamýnda

ise  Almanya�nýn  ZEW  cari  durum  endeksi,  Euro

Bölgesi  TÜFE  ve  dýþ  ticaret  rakamlarý  ile

Ýngiltere�de  Eylül  ayý  iþsizlik  baþvurularýný  takip

edilecek.
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Asya

Geçen  hafta  Japonya�da  açýklanan  Makine

Sipariþleri�nin son 5 yýlýn zirvesine çýkmasý ve olumlu

gelen Çin PMI verileri Asya piyasalarýnýn yükseliþine

destek oldu.

Bu  sabah Asya  piyasalarýnda  olumlu  bir  hava  var,

Japon  piyasalarý  tatil  nedeniyle  kapalý.  Haftanýn

ilerleyen  günlerinde  Japonya�da  Sanayi  Üretimi,

Çin�de  ise  GSYH  ve  Sanayi  Üretimi  verileri

piyasalarýn odaðýnda olacak.

Bu sabah Asya piyasalarýnda olumlu bir hava var, Japon piyasalarý tatil nedeniyle
kapalý. Haftanýn ilerleyen günlerinde Japonya�da Sanayi Üretimi, Çin�de ise GSYH
ve Sanayi Üretimi verileri piyasalarýn odaðýnda olacak.

IMF geçen hafta yayýmladýðý raporda Asya ekonomilerine iliþkin büyüme
beklentilerini aþaðý yönlü revize etti. Japonya için 2013 yýlý büyüme beklentisini 0.1
bp düþürerek %2�ye çeken IMF, Çin ekonomisi öngörüsünü ise 0.2 bp azaltarak
%7.6�ya indirdi.

Aðustos ayýnda cari fazla, yýllýk bazda %64 oranýnda düþerek 161.5 milyar yen oldu.
Piyasa tahmini ise cari fazlanýn 520 milyar yene çýkacaðý yönündeydi.

● Washington'da bir panelde konuþan Çin Merkez Bankasý Baþkaný Yi Gang,
Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yukarý yönde kýpýrdadýðýný ve bu yýl
yüzde 7.5 ya da yüzde 7.6 büyüyebileceðini söyledi.  Yüksek hýzda
büyümeden, %7 ile orta ile yüksek büyümeye dönüldüðünü belirten Yi, bu
büyümenin halen yüksek bir büyüme olduðunu belirtti.

● OECD, Çin'de ortalama yýllýk büyümenin 2014-2018 döneminde 2000-
2007 döneminde yüzde 10.5'den yüzde 7.7'ye, Hindistan'da ise yüzde
7.1'den 5.9'a gerileyeceði tahmininde bulundu.

● Japonya'da makina sipariþleri Aðustos ayýnda aylýk bazda %5.4 oranýnda
artýþla 819.3 milyar yene yükselerek, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine
çýktý.

Geçen haftanýn son iþlem gününde, boþluk býrakarak hýzlý gerileyen Usd/Jpy
paritesi, yeni haftaya baþlarken kritik bir seviyede bulunuyor. 8.30 itibariyle 98.24
seviyesinde bulunan 50 barlýk hareketli ortalama desteðinde tutunmaya çalýþan
paritede, bu seviyenin altýna geçilmesi durumunda, aþaðý yönlü hareket hýz
kazanabilir.

Bugün Japonya ve ABD piyasalarý kapalý olsa da, borç tavanýna yönelik geliþme ve
beklentiler paritenin seyri üzerinde etkili olacaktýr.

Destekler: 98.24-98.02/ Dirençler: 98.36-98.58
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Haberi KAP

 ÞirkeT 10/10/2013 tarihli kararý ile Klima

pazarýndaki varlýðýna ve faaliyetlerine aynen devam etmekle beraber,

þirketin Bozüyük fabrikasýnda klima üretimi yapýlmasýna son verildiðini

açýkladý.

2012 yýlý olaðan genel kurul toplantýsýnda yönetim

kurulunun finansal yapýnýn iyileþtirilmesi için gerekli önlemlerin alýnacaðý

teklifi doðrultusunda pay sahiplerine yaptýðý bilgilendirme çerçevesinde

þirket ilave kaynak temini suretiyle sermayesini güçlendirmek için;  mevcut

durum itibariyle paya dönüþtürülebilir tahvil ihracý yaparak þirkete kaynak

temini için UCP Holdings  Inc ile görüþmelere baþlanýlmasýna ve

görüþmelerin yürütülmesi konusunda her türlü iþ ve iþlemin ifasý için

yönetim kurulunca karar vermiþtir.

 Kardemir, gaz

ihtiyacýný karþýlayacak 4 No�lu yeni hava ayrýþtýrma tesisi kurulmasý kararý

aldý.

 Þirket Yönetim Kurulu'nun 11 Ekim 2013

tarihli kararý uyarýnca, Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ile Yeni Karamürsel

Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ'nin (Ykm A.þ.) ve Yeni

Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.þ.'nýn (Ykm Pazarlama

A.Þ.) hissedarlarý arasýnda, Ykm A.Þ.'nýn %37 ve Ykm Pazarlama A.Þ.'nýn

%23,1251 oranýndaki paylarýnýn devralýnmasýna iliþkin sözleþme akdetmek

üzere görüþmelere baþlanmýþtýr. Geliþmeler hakkýnda kamuoyu

bilgilendirilecektir.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri

A.Þ'nin %51 oranýnda ortak olduðu Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve

Savunma Sistemleri San. ve Tic. A.Þ ile Emniyet Genel Müdürlüðü Güvenlik

Dairesi Baþkanlýðý arasýnda 7.705.990 TL karþýlýðý 2 yýllýk iþ alým sözleþmesi

imzalanmýþtýr.

 Ocak-Eylül 2012 döneminde 29.2 milyon

olan yolcu sayýsý, 2013 yýlýnýn ayný döneminde %24.1 artýþla 36.2 milyona

ulaþmýþtýr. Yolcu sayýsýndaki artýþ iç hatlarda %24.5, dýþ hatlarda %23.8

oranýnda oldu ve Türk Hava Yollarý�nýn yolcu doluluk oraný 1.8 puan artýþla

%79.8 olarak gerçekleþmiþti.

Mutlu Akü, Mutlu Plastik, Mutlu Holding þirketlerinin

kontrolünün devri iþlemleri için Rekaber Kurulu�na baþvuruldu.

Þirketin baðlý ortaklýklarýndan Akfen Enerji'nin

Mersin Kombine Doðalgaz Santrali Projesi potansiyel finansmanýnýn detaylý

incelemesi (due diligence) amacýyla; Akfen Holding A.Þ.,International

Finance Corporation (IFC),  European Bank for Reconstruction and

Development (EBRD) ve Akfen Enerji arasýnda 10.10.2013 tarihli yetki

mektubu (Mandate Letter) imzalanmýþtýr.  IFC ve EBRD kredi vermeyi ve

ticari açýdan makul gayret bazýnda B tipi kredi ve/veya benzer krediler ile

ek finansman saðlamayý düþünmektedir. B tipi kredi, kayden borç verenin

EBRD ve IFC olduðu fakat yatýrýmýn riskinin münferit kurumlarca

üstlenildiði bir EBRD ve IFC kredisi ile saðlanacak bir sendikasyon fonlamasý

þeklinde olacaktýr.

 Clk Holding�in, %38,10'u Ossis Sýnai Yatýrým

Holding A.Þ'ye 27 milyon 500 bin TL bedelle satýldý. Clk Holding�in

yönetim kurulu baþkaný Murat Çelik'e hisse baþýna 2.75 TL ödenirken,

ayrýca Ossis Holding, Clk Holding�in %55 hissesine sahip olduðu Çelik

Ýplik�in Murat Çelik'te kalan %45'lýk hissesi için de 27 milyon TL ödeyerek

Çelik Ýplik'in %100'üne sahip olacak.

 Otokar, Metro Turizm�in sipariþ verdiði 10 adet sultan

mega ve 25 adet tempo aracý 11 Ekim 2013, Cuma günü saat 12.00�de

Metro Turizm Samandýra Tesisleri�nde yapýlan tören ile teslim etti.
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Haberi KAP

 Þirket, Eylül 2013 itibariyle 1125 baðýmsýz

birimin satýþýný gerçekleþtirirken, aylýk 265 milyon 411 bin 183 lira hasýlat

elde etti.

 OYAK Çimento Grubu cirosunu yüzde 20

artýrdý. OYAK Çimento Grubu, 2013�ün ilk altý ayýnda geçen yýlýn ayný

dönemine göre ciroda yüzde 20�lik bir artýþ yaþadý. Bünyesinde Adana,

Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento ile beþ çimento firmasý barýndýran

OYAK Çimento Grubu içinde ayrýca bu firmalarýn ortaklýðýnda faaliyet

gösteren OYAK Beton þirketi de yer alýyor. 2013 yýlýnda kýþ mevsiminin

hafif geçmesi ile yýla iyi bir baþlangýç yaptýklarýný belirten OYAK Çimento

Grubu Koordinatörü Güney Arýk, 2013�ün ilk altý ayýnda, geçen yýlýn ayný

dönemine göre ciroda yüzde 20�lik bir artýþ yaþadýklarýný kaydetti.

Þirketin, 11.10.2013 tarihinde

2013/17 Yönetim Kurulu Kararý ile Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Sayýn

Galip ÖZTÜRK' ün, Genel Müdür olarak Sayýn Özgür AYYILDIZ' ýn

seçilmesine katýlanlarýn oy birliði ile karar verildi.

 Þirket, ile HCL Infosystems MEA arasýnda KDV

dahil 1.000.000 Usd bedelle 2013-2014 sezonunda geçerli olacak

Sponsorluk sözleþmesi imzaladý.
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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

12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.6/Önceki: - % 1.5

12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Beklenti: - % 2.7/Önceki: - % 2.1

07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.7

07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.2

07:30/Japonya/Kapasite Kullaným Oraný (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 3.7

09:45/Fransa/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: - % 0.1/Önceki: + % 0.5

09:45/Fransa/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.8/Önceki: + % 0.9

09:45/Fransa/Tüketici Fiyatlarý Endeks Deðeri/Eylül/Önceki: 125.90

11:30/Ýtalya/Genel Kamu Borçlarý/Aðustos/Önceki: 2,072.9 milyar euro

11:30/Ýngiltere/ONS Konut Fiyatlarý (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 3.3

11:30/Ýngiltere/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.4

11:30/Ýngiltere/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 2.6/Önceki: + % 2.7

11:30/Ýngiltere/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 2.0/Önceki: + % 2.0

11:30/Ýngiltere/Perakende Fiyatlar (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.4/Önceki: + % 0.5

11:30/Ýngiltere/Perakende Fiyatlar (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 3.2/Önceki: + % 3.3

12:00/Euro Bölgesi/ZEW Beklentiler Endeksi/Ekim/Önceki: 58.6

12:00/Almanya/ZEW Cari Durum Endeksi/Ekim/Beklenti: 30.4/Önceki: 30.6

12:00/Almanya/ZEW Beklentiler Endeksi/Ekim/Beklenti: 51.0/Önceki: 49.6

15:30/ABD/New York Fed Ýmalat Sanayi Endeksi/Ekim/Beklenrti: 8.00/Önceki: 6.29

07:00/Japonya/Tokyo Bölgesi Konut Satýþlarý (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 53.3

11:00/Ýtalya/Dýþ Ticaret Dengesi-Total/Aðustos/Önceki: + 5,948 milyon euro

11:00/Ýtalya/AB ile Dýþ Ticaret Dengesi-Total/Aðustos/Önceki: + 3,152 milyon euro

11:30/Ýngiltere/Ýþsizlik Baþvurularýnýn Ýþgücüne Oraný/Eylül/Beklenti: % 4.2/Önceki: % 4.2

11:30/Ýngiltere/Ýþsizlik Baþvurularý/Eylül/Beklenti: - 25,000/Önceki: - 32,600

11:30/Ýngiltere/ILO Standartlarýnda Ýþsizlik Oraný (3 ay)/Aðustos/Beklenti: % 7.7/Önceki:

% 7.7

11:30/Ýngiltere/Ýstihdamda Deðiþim (3ay/3ay)/Aðustos/Beklenti: 125,000/Önceki: 80,000

12:00/Ýtalya/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Önceki: + 5,923 milyon euro

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.5/Önceki: + % 0.1/Revize: + %

0.1

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.1/Revize: + % 1.3

12:00/Euro Bölgesi/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: + 11.1 milyar euro

12:00/Euro Bölgesi/Dýþ Ticaret Dengesi-Düzeltilmemiþ/Aðustos/Önceki: + 18.2 milyar

euro

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

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/11 Ekim/Önceki: + % 1.3

17:00/ABD/NAHB Konut Piyasasý Endeksi/Ekim/Beklenti: 57/Önceki: 58

21:00/ABD/Fed Bej Kitap

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

11:00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Önceki: + 16.9 milyar euro

11:00/Euro Bölgesi-Düzeltilmemiþ/Aðustos/Cari Ýþlemler Dengesi/Önceki: + 26.6 milyar

euro

11:30/Ýngiltere/Perakende Satýþlar-(aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.4/Önceki: - % 0.9

11:30/Ýngiltere/Perakende Satýþlar-(yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 2.1/Önceki: + % 2.1

12:00/Euro Bölgesi/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.3

12:00/Euro Bölgesi/Ýnþaat Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 1.2

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/11 Ekim/Önceki: 374,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/4 Ekim/Önceki: 2,905,000

17:00/ABD/Philadelphia Fed Ýmalat Sanayi Endeksi/Ekim/Beklenti: 16.0/Önceki: 22.3

17:00/ABD/Öncü Göstergeler/Eylül/Beklenti: + % 0.7/Önceki: + % 0.7

TÜRKÝYE

 21:00  Avrupa Komisyonunun Türkiye ilerleme raporu açýklanacak.
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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
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