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25 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Günlük  yerine biraz daha orta vadeli

baktýðýmýzda, özellikle FED�in tahvil

azaltýmý en azýndan Mart ayýna kadar

ertelenmiþ olarak algýlandýðýndan.

Geliþmekte olan ülke borsalarýna

talebin artmasý beklenir. Bu endeksi

tekrar 82 bin seviyesine  taþýyabilir.

Fakat son iki günlük sert yükseliþten

sonra bugün endeksin  dinlenme

yapmasý  kâr realizasyonu görme

olasýlýðýmýz daha yüksek olup, alým

konusunda seçici davranýlmalýdýr.

Amerika Avrupa Asya
Bugün 16:30� da Hizmet Sektörü ve

Reel Kesim Güven Endeksi ile beraber

Kapasite Kullaným Oraný verileri takip

edilecek. Kredi derecelendirme

kuruluþu Fitch, Türkiye'nin BBB- olan

kredi notunu ve duraðan olan not

görünümünü deðiþtirmedi. Türkiye'de

2013 yýlýnda cari açýðýn milli gelire

oranýnýn %7.4 olmasýný öngören Fitch,

büyüme beklentisini yýl sonu için %3.7

olarak öngörüyor. Türkiye�nin kýsa

vadeli dýþ borç stoðu Aðustos ayýnda

127 milyar dolara yükseldi.

78845,79
7.57
1.9785

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

ABD piyasalarý, dün açýklanan

bilançolarýn pozitif etkisiyle

yükseliþine kaldýðý yerden devam etti.

ABD'de dün açýklanan haftalýk iþsizlik

maaþý baþvurularý beklenenden

yüksek gelirken, dýþ ticaret açýðý

Aðustos ayýnda bir miktar geniþledi.

Bugün TSÝ 15:30�da Eylül ayý dayanýklý

tüketim mallarý sipariþleri; TSÝ

16:55�te de Ekim ayý tüketici güven

endeksi verileri açýklanacak.

Avrupa borsalarý, Almanya, Fransa ve

Euro Bölgesi�nin Ekim ayý öncü imalat

ve hizmet sektörü PMI verileri ile

firmalarýn beklentinin üzerinde

açýklanan kar rakamlarýyla birlikte

dünü yükseliþle tamamladýlar. Euro

Bölgesi�nde imalat PMI�ý beklentiye

paralel gerçekleþerek 51.1�den

51.3�e yükseldi. Bugün, Almanya�nýn

Ekim ayý IFO iþ ortamý endeksi ve

Ýngiltere�nin 3. çeyrek büyüme oraný

açýklanacak.

Haftanýn son iþlem gününde Asya

piyasalarýndaki geri çekilme devam

ediyor. Deflasyonla savaþan

Japonya�da artýþ kaydeden çekirdek

Tüfe teþvik politikalarýnda baþarýya

iþaret etse de kötü gelen þirket

bilançolarýnýn etkisiyle Nikkei

endeksi %2.25 deðer kaybediyor.

Çin piyasalarýnda ise hala kötümserlik

hakim. Saat 8.30 itibariyle 97.08

seviyesinden iþlem gören Usd/Jpy�de

düþüþ devam ediyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Türkiye'de 2 yýl vadeli gösterge faiz

%7.54�ten açýlýþ yaptýðý günde 3 bp

yükselerek dünü  %7.57 oranýnda

kapattý.

Dün kredi derecelendirme kuruluþu

Fitch'in Türkiye ve Çin gibi ülkelerin

büyümelerine yönelik tahminlerini

aþaðý yönlü revize etmesi ABD 10

yýllýk faizlerinde 2-3 bp'lýk bir

yükseliþe neden oldu. Bugün

Türkiye'de gösterge faizde hafif

yükseliþler gözlenebilir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

90.538 adet iþlem olurken 540 adet

pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 175.963 oldu.

Ekim vadeli dolar kontratýnda ise

15.512 adet iþlem olurken 4.665 adet

pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk

pozisyon sayýsý 81.544 oldu. Ekim

vadeli endeks kontratýnda yukarý

yönlü hareketlerde 96.850, 97.100,

98.050 direnç, aþaðý yönlü

hareketlerde ise 95.775, 95.000,

94.500 destek konumundadýr.
Devamý için týklayýnýz

Döviz
Bugün bankalar arasý piyasada

Dolar/TL 1.9805 civarýnda iþlem

görüyor. Bu seviyenin üzerinde

kalmasý dolar endeksindeki

gevþemenin devam etmesine

raðmen, kurda yükseliþe sebep

olarak sýrasýyla  1.9825-1.9870

seviyelerinin görülmesini saðlayabilir.

Aksi takdirde 1.9760 desteði takip

edilmeli ve bunun altýna inilmedikçe

satýþlarýn devamý beklenmemelidir.

Devamý için týklayýnýz
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Piyasalar (BIST )

Endeks bayram sonrasýnda yaþadýðý coþkunun ardýndan dün de yükseliþle bir kapanýþ yaptý,

fakat seans sonuna doðru yoðun satýþlar vardý. Büyük bir olasýlýkla bilanço riskleri alýnmak

istenmedi. Borsa kapanýþý sonrasýnda Garanti Bankasý�nýn kârý açýklandý ve beklentilerden

düþük geldi. Teknik olarak bakýldýðýnda hala 76.250 ile 77.850 aralýðýndaki boþluk açýk

biçimde duruyor. Teknik olarak bu boþluk ne zaman dolar sorusuna cevap vermenin zor

olduðunu daha önce bildirmiþtik. Fakat dünkü piyasa hareketleri sonrasýnda, yatýrýmcýlarýn

özellikle bugün temkinli olmalarýný önerebiliriz. Çünkü çok önemli BIST-30 kaðýtlarýnda dün

akþama  doðru artan satýþlar, bir geri çekilme baskýsý yaratabilir. Fakat 76 bin seviyesinin

altýnda bir kapanýþ olmadan net bir düþüþ trendi baþladýðýný söylemek zor olacak.

Bugün dýþ piyasalara baktýðýmýzda Asya cephesinde Çin ve Japonyada sert satýþlar var. Çin

%1.11, Japonya %2.28, Hong Kong %0.33 aþaðýda bulunurken Hindistan %0.03 artýda

bulunuyor. Çin�de kötü gelen kârlar etkili oluyor. Bu arada ABD Vadelileri de %0.12 aþaðýda

hareket ediyorlar. BIST-100 endeksi de bugün büyük olasýlýkla aþaðý yönlü bir açýlýþ yapabilir.

Güne 78.250-78.500 aralýðýndan baþladýktan sonra, 77.500�e kadar geri çekilmeler olabilir.

Bizde de bilanço dönemi olduðundan, açýklanacak þirket kârlarý zaman zaman volatilite

yaratabilir. Fakat þunu da belirtelim ki beklentileri iyi olan kaðýtlar bu düþüþlere direnebilir.

Dün bu tür örnekler vardý. Bu arada FITCH notumuzu ve görünümüzü deðiþtirmeyerek,

genelde olumlu þeyler söyledi. Borsanýn 77.500-78.850 aralýðýnda dalgalanmasýný

bekleyebiliriz.

Günlük    yerine  biraz  daha  orta  vadeli  baktýðýmýzda,

özellikle tapering (FED�in tahvil azaltýmý) en azýndan Mart

ayýna kadar ertelenmiþ olarak algýlandýðýndan  (ki bu her

an  yeni  bir  veriyle  deðiþebilir)  geliþmekte  olan  ülke

borsalarýna talebin artmasý beklenir. Bu da endeksi tekrar

82  bin  seviyesine  kadar  taþýyabilir.  Fakat  son  iki  günlük

sert yükseliþten sonra bugün endeksin bir süre dinlenme

yapmasý ve bir miktar kâr realizasyonu görme olasýlýðýmýz

daha yüksek olup, alým konusunda seçici davranýlmalýdýr.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,56, S&P 500 % 0,33 deðer kazandý.

Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 15.414 - 15.528 puan aralýðýnda gerçekleþti ve günü %

0,62 deðer artýþý ile 15.509 puandan tamamlandý. Avrupa borsalarýndan Almanya %

0,68, Ýngiltere % 0,58, Fransa % 0,35 deðer kazandý. Güney Amerika borsalarýndan

Brezilya ise günü % 1,02 deðer azalýþý ile tamamladý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 78.747 � 79.480 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 0,42 deðer kazancý ile 78.845 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

90.538 adet iþlem olurken 540 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 175.963 oldu.

 Ekim vadeli dolar kontratýnda 15.512 adet iþlem olurken 4.665 adet pozisyon açýldý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 81.544 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 97,31 USD,

Altýn�ýn onsu 1.344,70 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3818 seviyesinde.

Almanya� da TSÝ 11:00� da IFO Ýþ Ortamý Endeksi (Ekim), Ýngiltere� de 11:30� da 3

Çeyrek GSYH, ABD� de TSÝ 15:30� da Dayanýklý Mal Sipariþleri (Eylül) ve TSÝ 16:55� de

Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ekim) açýklanacak.

Yurt içinde ise saat 10:00� da Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Ekim), saat 14:30� da Reel

Kesim Güven Endeksi (Ekim) ve Kapasite Kullaným Oraný (Ekim) verileri bulunuyor.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9740,

1,9650, 1,9580 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9830, 1,9890, 1,9980 seviyeleri direnç

olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 1,9790 � 1,9890 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 2,21 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 10 puanlýk deðer kaybý ile iþlemler devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 96.850, 97.100, 98.050

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 95.775, 95.000, 94.500 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 200 � 400 puan yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  90.538  adet

iþlem olurken  540  adet  pozisyon  kapandý.  Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 175.963 oldu. Ekim

vadeli  dolar  kontratýnda  ise  15.512  adet  iþlem

olurken 4.665 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk  pozisyon  sayýsý  81.544  oldu.  Ekim  vadeli

endeks  kontratýnda  yukarý  yönlü  hareketlerde

96.850,  97.100,  98.050  direnç,  aþaðý  yönlü

hareketlerde  ise  95.775,  95.000,  94.500  destek

konumundadýr.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Dün iþsizlik maaþý baþvurularýnýn 335 bin olan beklentilerden daha yüksek

açýklanarak 350 bin olarak gerçekleþmesi dolar endeksinde (DXY) düþüþün devam

etmesine katký saðlarken, Dolar/TL buna raðmen gün içinde yukarý eðilimli hareket

etti.

Bugün bankalar arasý piyasada Dolar/TL 1.9805 civarýnda iþlem görüyor. Bu

seiyenin üzerinde kalmasý dolar endeksindeki gevþemenin devam etmesine raðmen

kurda yükseliþe sebep olarak sýrasýyla  1.9825-1.9870 seviyeleri görülebilir. Aksi

takdirde 1.9760 desteði takip edilmeli ve bunun altýna inilmedikçe satýþlarýn devamý

beklenmemelidir.

Ýki gündür 1330-1340 dar

bandýnda sýkýþýk hareket

Altýnýn önemli bir

hareketliliðe gebe olduðunu

dünkü bültenimizde

belirtmeye çalýþmýþtýk.

Ýþsizlik maaþý baþvurularýnýn

olduðu günde 1340

direncinin kýrýlmasýyla 1355-

1365 ve 1375 dirençlerinin

sýrasýyla takip edilmesi gerektiðini belirttik. Dün ilk direnç seviyesi olan 1355'e

oldukça yaklaþan Altýn bir miktar gevþedi ancak 1340 seviyesinin üzerinde kalmayý

baþardý. Aþaðý kýrýlmalar yaþanmadýkça yeni tepki alýmlarý gelmeye devam edebilir.

Türkiye'de 2 yýl vadeli gösterge faiz  %7.54�ten açýlýþ yaptýðý günde 3 bp yükselerek

dünü  %7.57 oranýnda kapattý.

Dün kredi derecelendirme kuruluþu Fitch'in Türkiye ve Çin gibi ülkelerin

büyümelerine yönelik tahminlerini aþaðý yönlü revize etmesi ABD 10 yýllýk

faizlerinde 2-3 bp'lýk bir yükseliþe neden oldu. Bugün Türkiye'de gösterge faizde

hafif yükseliþler gözlenebilir.

Bugün  bankalar  arasý  piyasada  Dolar/TL  1.9805

civarýnda  iþlem  görüyor.  Bu  seviyenin  üzerinde

kalmasý  dolar  endeksindeki  gevþemenin  devam

etmesine  raðmen,  kurda  yükseliþe  sebep  olarak

sýrasýyla    1.98251.9870  seviyelerinin  görülmesini

saðlayabilir.  Aksi  takdirde  1.9760  desteði  takip

edilmeli  ve  bunun  altýna  inilmedikçe  satýþlarýn

devamý beklenmemelidir.
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Türkiye

Bugün TCMB tarafýndan açýklanmakta olan Hizmet Sektörü ve Reel Kesim Güven
Endeksi (önceki:108.5) ile beraber Kapasite Kullaným Oraný (önceki:75.4) verileri
takip edilecek.

, Türkiye'nin BBB- olan kredi notunu ve
duraðan olan not görünümünü deðiþtirmedi. Fitch tarafýndan kamu finansmanýnýn
kredi notunda önemli bir destek saðladýðý ve Mayýs ayýndan bu yana sermaye
giriþlerinde sert bir yavaþlama olduðu açýklandý. Türkiye'de 2013 yýlýnda cari açýðýn
milli gelire oranýnýn %7.4 olmasýný öngören Fitch, büyüme beklentisini yýl sonu için
%3.7 olarak öngörüyor.

Aðustos
sonu itibarýyla, kýsa vadeli dýþ borç stoku, 2012 yýlý sonuna göre %26.2 artarak 127
milyar dolar olarak gerçekleþti. (önceki: 125.7 milyar dolar)

Ayný dönemde bankalarýn kýsa vadeli dýþ borç stoku % 29.6 artýþ göstererek 88.4
milyar dolar olurken, diðer sektörlerin kýsa vadeli dýþ borç stoku % 20.2 oranýnda
artarak 37.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleþti.

Konut satýþlarýnda Ýstanbul
54.034 konut satýþý ile en yüksek paya sahip oldu. Ankara�da 34.269 konut satýþý,
Ýzmir�de ise 17.940 konut satýþý gerçekleþti. En az satýþ ise 24 konut ile Hakkari�de
gerçekleþti. Türkiye genelinde toplam
konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý %39.3 oldu. En yüksek ipotekli satýþ 25.028
konut ile Ýstanbul�da gerçekleþti.

bankalardaki toplam
mevduat  11 Ekim itibarýyla 837 milyar 387 milyon TL olarak gerçekleþti. Bir önceki
hafta toplam mevduat 828 milyar 977 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Ayný
dönemde TL mevduatlar ise 565.7 milyar TL'den  574.3 milyar TL'ye yükseldi.
Mevduat bankalarýnýn tüketici kredileri ise, 430.4 milyon artarak 227 milyar 150
milyon liraya yükseldi.

 borsada iþlem gören þirket sayýsýnýn 417'ye ulaþtýðýný, þirketlerin piyasa
deðerinin ise 556 milyar liraya çýktýðýný açýkladý. Sermaye piyasasýnýn geliþiminin yalnýz
pay piyasalarýyla sýnýrlý olmadýðýný belirten Yýlmaz, ekonomik canlanma ve düþen faiz
oranlarý ile birlikte þirketlerin son yýllarda özel sektör borçlanma araçlarýna
yöneldiklerini ifade etti.

Bugün  16:30�  da Hizmet  Sektörü  ve Reel  Kesim

Güven  Endeksi  ile  beraber  Kapasite  Kullaným

Oraný verileri takip edilecek.

Kredi  derecelendirme  kuruluþu  Fitch,  Türkiye'nin

BBB  olan  kredi  notunu  ve  duraðan  olan  not

görünümünü deðiþtirmedi. Türkiye'de 2013 yýlýnda

cari  açýðýn  milli  gelire  oranýnýn  %7.4  olmasýný

öngören  Fitch,  büyüme  beklentisini  yýl  sonu  için

%3.7 olarak öngörüyor.

Türkiye�nin  kýsa  vadeli  dýþ  borç  stoðu  Aðustos

ayýnda 127 milyar dolara yükseldi.



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55

6

25 Ekim 2013

Amerika

Önceki gün hayal kýrýklýðý yaratan þirket bilançolarýnýn etkisiyle 6 günlük yükseliþ

hareketine ara veren ABD piyasalarý, dün açýklanan bilançolarýn pozitif etkisiyle

yükseliþine kaldýðý yerden devam etti. S&P 500 %0.33 yükseliþle 1.752,07; Dow

Jones %0.62 primle 15.509,21; Nasdaq da %0.56 yükseliþle 3.928,96 puandan

kapanýþ yaptý.

Kepenk kapatma nedeniyle ABD'de büyümenin olumsuz etkileneceði ve bu yüzden

de Fed'in tahvil alýmlarýnýn azaltýmýný erteleyeceði beklentilerinin güçlenmesi dolar

endeksinin gerilemesine neden oluyor. Diðer taraftan, "Fed etkisinin" ABD tahvilleri

üzerindeki etkisinin de devam ettiði görülüyor. ABD enflasyon korumalý hazine

tahvilleri (TIPS) borç limitinin artýrýlmasýnýn ardýndan gerçekleþtirilecek ilk tahvil

ihalesi öncesi bir yýldan uzun bir sürenin en büyük yükseliþine doðru ilerledi.

TSÝ 15:30�da Eylül ayý dayanýklý tüketim mallarý sipariþleri (Beklenti: %2.5 Önceki:

%0.1); TSÝ 16:55�te de Ekim ayý tüketici güven endeksi (Beklenti: 74.8 Önceki:

75.2) verileri açýklanacak.

ABD�de 19 Ekim itibariyle yapýlan 350.000 haftalýk iþsizlik maaþý baþvurusu 340.000

olan beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleþti. Bir önceki haftanýn rakamý ise

362.000'e yukarý yönlü revize edildi. Verilerin detayýnda özellikle California'daki

baþvurularýn yüksek kalmaya devam ettiði görülürken; baþvurularýn ne kadarýnýn

kepenk kapatmadan kaynaklandýðý tam olarak belirlenemedi.

ABD'nin Aðustos ayý dýþ ticaret açýðý, ithalat ve ihracatlarýn hýz kesmesiyle büyük bir

deðiþiklik göstermezken, küresel ekonomik büyümenin ivme kaybettiðine iþaret

etti. Dýþ Ticaret açýðý Aðustos ayýnda %0.4�lük artýþla 38.8 milyar dolar seviyesinde

gerçekleþti (Beklenti: -39.4 milyar dolar Önceki: -38.6 milyar dolar).

* ABD'nin eski Hazine bakaný Larry Summers, New York'ta düzenlenen bir

forumda yaptýðý konuþmada, ABD ekonomisinde problemin talebin sýnýrlý olmasý

olduðunu belirterek, kemer sýkma önlemlerinin gevþetilmesi gerektiðini savundu.

* Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD'nin casusluk faaliyetleriyle ilgili iddialarýn,

Washington'ýn bazý ülkelerle iliþkilerinde gerilimlere neden olduðunu söyledi.

Önceki  gün  hayal  kýrýklýðý  yaratan  þirket
bilançolarýnýn etkisiyle 6 günlük yükseliþ hareketine
ara  veren  ABD  piyasalarý,  dün  açýklanan
bilançolarýn  pozitif  etkisiyle  yükseliþine  kaldýðý
yerden devam etti. ABD'de dün açýklanan haftalýk
iþsizlik  maaþý  baþvurularý  beklenenden  yüksek
gelirken, dýþ ticaret açýðý Aðustos ayýnda bir miktar
geniþledi. Bugün TSÝ 15:30�da Eylül ayý dayanýklý
tüketim mallarý sipariþleri; TSÝ 16:55�te de Ekim ayý
tüketici güven endeksi verileri açýklanacak.
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Avrupa

Avrupa borsalarý, Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi�nin Ekim ayý öncü imalat ve
hizmet sektörü PMI verileri ile firmalarýn beklentinin üzerinde açýklanan kar
rakamlarýyla birlikte dünü yükseliþle tamamladýlar.

 Almanya�nýn Ekim ayý IFO iþ ortamý endeksi ve Ýngiltere�nin 3. çeyrek
büyüme oraný (Önceki: %0.7) açýklanacak.

3. çeyrekte
%26.3�ten %26�ya geriledi.

 beklentiye
paralel olarak 51.1�den 51.3�e yükseldi.

 Ekim ayýnda azalarak 100.8�den 97.3�e geriledi.

Programdaki ülkelerin
deðerlendirmesinde çok az süpriz beklenebileceðini söyleyen Mersch, Ýspanya için
muhtemelen bankalara destek verme ihtiyacý olmayacaðýný ve geliþmelerin 6 ay
içinde görülebileceðine deðindi. Mersch, yeni bir uzun vadeli refinansman
operasyonuna (LTRO) ihtiyaç olmayabileceðini de sözlerine ekledi.

AB liderleri veri güvenliðini saðlamaya yönelik yeni sýkýlaþtýrýlmýþ düzenlemeler ve
telekom yasalarýndaki iyileþtirmeleri 2015 yýlýna kadar tamamlamayý hedefliyor.

Bu yýl Euro Bölgesi ekonomisinin %0.7 daralmasý ,
Fransa ekonomisi için sýfýr büyüme, Almanya�da ise %0.5 büyüme bekleniyor.

Euro tarafýnda Almanya ve Euro Bölgesi imalat sektörü hariç,
açýklanan PMI verileri beklentilerin gerisinde kaldý ve Eur/Usd, 1.3820�lerden
1.3765 civarýna kadar geriledi. Dolar tarafýnda ise haftalýk iþsizlik baþvurularý
beklentiyi aþarken, ABD dýþ ticaret açýðý Aðustos�ta beklentinin altýnda kaldý.
Verilerle birlikte dün en yüksek 1.3825�i gören Eur/Usd bu sabah 1.3820 civarýndan
iþlem görüyor ve seyri açýsýndan bugün Euro tarafýnda Almanya IFO iþ ortamý
endeksi, Dolar tarafýnda ise dayanýklý mal sipariþleri takip edilecek. Gün içinde
Eur/Usd�ýn önündeki ilk direnç olan 1.3850 seviyesinin aþýlmasý halinde 1.3870
hedeflenebilir; aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk destek seviyesi 1.3790�da
bulunuyor. Destekler:1.3790-1.3745-1.3700 Dirençler: 1.3850-1.3870-1.3900

Avrupa  borsalarý,  Almanya,  Fransa  ve  Euro

Bölgesi�nin Ekim ayý öncü imalat ve hizmet sektörü

PMI  verileri  ile  firmalarýn  beklentinin  üzerinde

açýklanan kar  rakamlarýyla birlikte dünü yükseliþle

tamamladýlar.  Euro  Bölgesi�nde  imalat  PMI�ý

beklentiye  paralel  gerçekleþerek  51.1�den  51.3�e

yükseldi.  Bugün,  Almanya�nýn  Ekim  ayý  IFO  iþ

ortamý  endeksi  ve  Ýngiltere�nin  3.  çeyrek  büyüme

oraný açýklanacak.
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Asya

Haftanýn son  iþlem gününde Asya piyasalarýndaki

geri  çekilme  devam  ediyor.  Deflasyonla  savaþan

Japonya�da  artýþ  kaydeden  çekirdek  Tüfe  teþvik

politikalarýnda  baþarýya  iþaret  etse  de  kötü  gelen

þirket bilançolarýnýn etkisiyle Nikkei endeksi %2.25

deðer  kaybediyor.  Çin  piyasalarýnda  ise  hala

kötümserlik  hakim.  Saat  8.30  itibariyle  97.08

seviyesinden iþlem gören Usd/Jpy�de düþüþ devam

ediyor.

Haftanýn son iþlem gününde Asya piyasalarýndaki geri çekilme devam ediyor.

Deflasyonla savaþan Japonya�da artýþ kaydeden çekirdek Tüfe teþvik politikalarýnda

baþarýya iþaret etse de kötü gelen þirket bilançolarýnýn etkisiyle Nikkei endeksi %2.25

deðer kaybediyor. Çin piyasalarýnda ise hala kötümserlik hakim.

J

 Deflasyonla savaþan Japonya�da enflasyonun artýþ

kaydetmesi Abe�nin uyguladýðý teþvik politikasýnda ilerleme kaydedildiðine iþaret

ediyor.

 Çin�de ticari bankalarýn en iyi

müþterilerine verdikleri kredilerin faizlerine yön gösterecek yeni bir gösterge faiz

uygulamasý baþlatýldý. Uygulamanýn serbest faiz oraný uygulamasýna yönelik bir adým

olduðu vurgulandý.

 Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreðe göre %1.1, yýllýk bazda

ise %3.3 büyüme kaydetti.

 Uzun süredir düþüþ trendi içerisinde olan Usd/jpy paritesinde dün

sert hareketler yaþanmadý. Parite gün içinde 97.17-97.62 bandýnda hareketini

sürdürdü. Sabah itibariyle 97.25 desteðinin kýrýlmasýyla hýzlý bir geri çekilme yaþayan

parite, 96.95 desteðinden gelen alýmlarla birlikte yönünü bir miktar yukarý çevirmiþ

durumda. Fakat yükseliþ saðlýklý gözükmüyor. 20 barlýk hareketli ortalama seviyesi

olan 97.55�in aþýlmasý halinde saðlýklý bir yükseliþten söz edebilir. Aþaðý yönlü

hareketlerde ise 96.95 desteði önemli. Destekler :96.95-96.80-6.55 Dirençler;

97.55-98.00-98.55

Saat: 8:15 itibariyle
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Haberi KAP

 Garanti Bankasý�nýn 2013/9 aylýk konsolide net

karý 2.875.590.000 TL (2012/9 aylýk: 2.584.229.000 TL)olarak açýklanmýþtýr.

 Turkcell�in 2013/9 aylýk konsolide net karý

1.823.597.000 TL (2012/9 aylýk: 1.622.778.000 TL)olarak açýklandý.

 Þirket, iþtiraklerinden Mem Enerji Elektrik Üretim

Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nýn hisselerinin satýn alýndýðýný açýkladý. Ayrýca

10.10.2013 tarihli özel durum açýklamasýylaMem'in sermaye arttýrýmýna

iþbu tarihte sahip olunan hisseleri oranýna tekabül eden tutarda

katýlýnmasýna karar verildiði kamuya duyurulmuþtu. Bu defa, yeni iktisap

edilen 515.000-adet hisseden doðan rüçhan hakklarýnýn kullanýlacaðýný ve

yeni iktisap edilen hisseleri oranýna tekabül eden 1.332.517,48-TL'nin

nakden taahhüt edilerek, bu tutarýn %25'inin bloke edileceðini, bakiyesinin

ise Mem Yönetim Kurulu'nun alacaðý kararlar dairesinde sermaye

arttýrýmýnýntescil tarihinden itibaren en geç iki yýliçinde  ödeneceklerini

bildirdiler.

Þirket nezdinde Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim

Kurulu elemanlarý tarafýndan yapýlan vergi incelemesi neticesinde

60.908.125,96 TL Kurumlar Vergisi tarh edildiði ve 91.362.188,94 TL ceza

kesildiði 5 Þubat 2013 tarihli Özel Durum Açýklamasý ile duyurulmuþtu.

Konu hakkýnda Maliye Bakanlýðý Merkezi Uzlaþma Komisyonu ile yapýlan

toplantýda uzlaþma temin edilememiþ olup, Vergi Mahkemesi nezdinde 24

Ekim 2013 tarihi itibariyle  dava açýlmýþtýr. Bu aþamada herhangi bir ödeme

yapýlmasý söz konusu deðildir. Geliþmeler kamuya duyurulacaktýr.

Hasýlat paylaþýmý modeliyle konut projeleri

gerçekleþtiren Emlak Konut Gayrimenkul  Yatýrým Ortaklýðý, Bursa

Osmangazi�deki arsasýný ihale ediyor. Demirtaþ Mahallesi 303 Ada 4

Parsel�de bulunan konut imarlý arsanýn ihalesi 26 Kasým 2013�te saat

14.30�da gerçekleþtirilecek. Emsale esas inþaat alaný 122 bin 760 metrekare

olan arsa, kapalý zarf teklif alma, pazarlýk ve açýk artýrma usulüne göre iki

oturum halinde ihale edilecek. Ýhaleye yerli ve yabancý yatýrýmcýlar teklif

verebilecekler.

 Maslak 1453'te A Blok'ta yer alan baðýmsýz

bölüm sayýsý 265'ten 157'ye düþürüldü.

 Netaþ'ýn 2013/9 aylýk konsolide net zararý

4.221.041 TL (2012/9 aylýk: 2.775.380 TL) olarak açýklandý.

Ortaklýk aleyhine 2012 yýlýnda açýlan dava, Ýst. 29.

Asl. Tic. Mahk. 2012/298 E. Numaralý dosyanýn dün yapýlan duruþmasýnda;

- Taraf vekillerine, dosyaya sunulmayan delilleri sunmalarý ve baþka yerden

gelecek delilleri celp ettirmeleri için süre verilmesine;

- Bir sonraki duruþmanýn 24.12.2013 saat 10:30'a býrakýlmasýna;

Karar verilmiþtir.

 Alternatif Yo'nýn 2013/9 aylýk konsolide

olmayan net karý 1.041.085 TL (2012/9 aylýk: 5.965.850 TL )olarak

açýklanmýþtýr.

24 Ekim 2013 tarihinde toplanan Þirket

Yönetim Kurulu; Þirket Genel Müdürü Tarýk Yýlmaz Tüzünsü'nün Genel

Müdürlük görevinden istifasýnýn 31.12.2013 tarihi itibariyle kabulüne ve

Þirket iþtiraklerinden Sensonet Teknoloji Elekt. Ve Biliþ. Hiz. San. Ve tic.

Ltd. Þti. Genel Müdür'ü Sayýn Okay Nasýr'ýn 01.01.2014 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere Þirket Genel Müdürü olarak atanmasýna oybirliði ile

karar verildiði duyuruldu.
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Haftalýk Veri Takvimi

02:01/Ýngiltere/Rightmove Konut Fiyatlarý (yýllýk)/Ekim/Önceki: + % 4.5

02:50/Japonya/Ýhracat (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 14.7/Revize: + % 14.6

02:50/Japonya/Ýthalat (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 16.0

07:30/Japonya/Tüm Sanayi Aktivite Endeksi (aylýk9/Aðustos/Önceki: + % 0.5

08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Aðustos/Önceki: 106.5

08:00/Japonya/Çakýþma Endeksi/Aðustos/Önceki: 107.6

09:00/Almanya/ÜFE (aylýk)/Eylül/Önceki: - % 0.1

09:00/Almanya/ÜFE (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 0.5

11:00/Ýtalya/Sanayi Satýþlarý (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 3.6

12:00/Euro Bölgesi/Kamu Borcu-GSYÝH Oraný/2012/Önceki: % 90.6

17:00/ABD/Ýkinci El Konut Satýþlarý/Eylül/Önceki: 5.48 milyon

17:00/ABD/Ýkinci El Konut Satýþlarý/Eylül/Önceki: + % 1.7

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Nakit Ýhtiyacý/Eylül/Önceki: - 3.0 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý-Finansal Müdahaleler

Hariç/Eylül/Önceki: + 13.2 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý-Kraliyet Posta Þirketi Emeklilik

Ödemeleri ve Merkez Bankasý Varlýk Alýmlarý Hariç Hariç/Eylül/Önceki: + 13.2 milyar

sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý/Eylül/Önceki: 11.5 milyar sterlin

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

15:30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Eylül/Beklenti: 180 bin/Önceki: 169 bin

15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdamý/Eylül/Beklenti: 180 bin/Önceki: 152 bin

09:45/Fransa/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Ekim/Önceki: 97

11:30/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Toplantý Tutanaklarý

11:30/Ýngiltere/Konut Kredileri/Eylül/Önceki: 38,228

12:00/Euro Bölgesi/Ýkinci Çeyrek Kamu Borçlarý

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/18 Ekim/Önceki:

16:00/ABD/Konut Fiyat Endeksi (aylýk9/Aðustos/Önceki: + % 1.0

17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni/Ekim/Önceki: - 14.9

10:00/Fransa/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 49.8

10:00/Fransa/Hizmet sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 51.0

10:30/Almanya/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 51.1

10:30/Almanya/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 53.7

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 51.1

11:00/Euro Bölgesi/Bileþik Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 52.2

11:00/Ýtalya/Tüketici Güveni Endeksi/Ekim/Önceki: 101.1

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/18 Ekim/Önceki:

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/11 Ekim/Önceki:

15:58/ABD/Markit ABD PMI Öncü/Ekim/Önceki:

17:00/ABD/Birinci El Konut Satýþlarý (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 7.9

02:30/Japonya/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 0.9

02:30/Japonya/TÜFE-Gýda ve Enerji Hariç (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 0.1

11:00/Almanya/IFO Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Ekim/Önceki: 107.7

11:00/Almanya/IFO Cari Deðerlendirme Endeksi/Ekim/Önceki: 111.4

11:00/Almanya/IFO Beklentiler Endeksi/Ekim/Önceki: 104.2

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.3

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.9

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 0.7

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (yýllýk)/3. Çeyrek/Önceki: + % 1.3

15:30/ABD/Dayanýklý Tüketim Mallarý Sipariþleri/Eylül/Önceki: + % 0.1

15:30/ABD/Dayanýklý Tüketim Mallarý Sipariþleri-Ulaþým Hariç/Eylül/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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