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11 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Safi teknik dinamikler açýsýndan

baktýðýmýzda, BIST-100�de Cuma

günkü geri çekilme sert oldu.

Dolayýsýyla bu hafta içinde 73.500�ün

de aþaðý kýrýlýp 70 bin ile 72.500

aralýðýna gerileme olasýlýðý da

güçlendi. Günlük kapanýþ seviyesi

olarak 73.250 altýnda bir kapanýþ stop

yapmayý gerektirir. Saðlýklý bir

yükseliþ trendi olasýlýðý zayýf

görünüyor ve ilk direnç 74.750�de

olup, bir sonraki çok zor direnç

75.500 civarýnda bulunuyor.

Amerika Avrupa Asya
Bu hafta Türkiye�de en önemli

gündem maddeleri Cari Açýk ve iþsizlik

oraný olacak.

Orta Vadeli Program�a göre 2013

sonunda Cari Açýk/GSYH oranýnýn

%7.1 olmasý bekleniyor.

TCMB 11 Kasým�da iki günlük ek

parasal sýkýlaþtýrma uygulayacak.

Enflasyon Ekim ayýnda beklentileri aþtý.

TL�deki deðer kaybý enflasyonun

yükselmesinde etkili oldu. TÜFE Ekim

ayýnda aylýk bazda %1.80 artarak

beklentilerin üzerinde yükseldi.

73.918
8.62
2.0380

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

ABD�de bugün Gazileri Anma Günü

nedeniyle  bankalar kapalý; ancak

piyasalar açýk olacak. Haftanýn önemli

verileri Perþembe günü açýklanacak

olan Eylül ayý dýþ ticaret dengesi ile

haftalýk iþsizlik maaþý baþvurlarý ve

Cuma günü açýklanacak olan Ekim ayý

Sanayi üretim verisi olacak. Ayrýca,

Çarþamba günü Bernanke�nin; Salý ve

Perþembe günleri de diðer Fed

yetkililierinin yapacaðý konuþmalar

takip edilmeli.

Geçen hafta Avrupa borsalarýnda

ECB�nin sürpriz faiz indirimi kararý,

Euro Bölgesi�nde imalat sektörünün

geniþlemeye devam ettiðini gösteren

PMI verileri ve Avrupa

Komisyonu�nun gelecek yýl Bölge�nin

daha yavaþ büyüme kaydedeceðine

dair öngörüleri etkili oldu. Cuma

günü ise S&P, Fransa'nýn kredi

notunu AA�ya düþürdüðünü açýkladý.

Bugün Ýtalya�nýn %0.4 artýþ

kaydetmesi beklenen Eylül ayýna ait

sanayi üretimi açýklanacak.

Asya piyasalarý Fed endiþeleriyle

geçen haftayý düþüþle sonlandýrdýlar.

Yeni haftaya baktýðýmýzda gelen

olumlu verilerle birlikte Asya

cephesinde pozitif bir hava hakim.

Salý günü açýklanacak Japonya hane

halký güveni ve Çin Komünist Parti 3.

toplantýsýndan çýkacak sonuçlar,

Çarþamba Japonya sermaye mallarý

fiyat endeksi, Perþembe Japonya

büyüme verisi ve sanayi üretimi bu

haftanýn gündemini oluþturacak.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Geçen hafta 2 yýl vadeli gösterge

tahvilin bileþik faizi ABD'den gelen iyi

verilerin QE'de azaltýmý

baþlatabileceði endiþeleriyle haftayý

51 bp artýþla %8.62 oranýnda kapattý.

Ayrýca TCMB�nin fonlama maliyetleri

de öngörüldüðü üzere artmaya

devam ederek haftayý %6.34�ten

kapattý. Sýký para politikasý

çerçevesinde fonlama maliyetlerinde

artýþýn devam edeceði beklenebilir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda

175,398 adet iþlem olurken 18.749

adet pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 174.410 oldu.

Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý olarak

satým (put) endeks opsiyonlarý iþlem

gördü. Aralýk vadeli 86.000 kullaným

fiyatlý satým opsiyonunda 80 adet

iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 90

adete yükseldi. Aralýk vade endeks

kontratlarýnýn güne 100 � 300 puan

yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Tarým dýþý istihdamýn Cuma günü

beklenenin hayli üzerinde

açýklanmasýyla Dolar/TL 2.05'i aþtý.

Ancak sonrasýnda hafif gevþeyerek

FX piyasasýnda 2.0380�den kapandý.

Önümüzdeki günler için Dolar/TL�de

dirençler 2.0400-2.0520 ve 2.0640

iken, olasý gevþemelerde 2.0360 ve

2.0220 en önemli destek

konumundadýr.

Altýn�da bu hafta için en kritik destek

1270 civarýnda bulunmakta.

Devamý için týklayýnýz
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11 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Piyasayý izleyen herkesin

bildiði üzere, geçen

haftanýn son gününde

ABD�den gelen tarým dýþý

istihdam (TDÝ) verisinin

çok olumlu olmasý ve

piyasanýn çok sert bir satýþ

reaksiyonu vermesi

sonrasýnda endeks haftayý

%3.38�lik deðer kaybýyla

kapattý. Bundan sonraki

süreçte ABD�den gelen veriler piyasalar üzerinde çok daha fazla etkili olabilir. Cuma günü

TDÝ sonrasýnda iþlem miktarý bir saatte 150 milyon lotun üzerine çýkarken, endeks de

75.200 seviyelerinden  73.750 seviyelerine kadar 2 bin puana yakýn geriledi. Daha önce iki

defa 73.500 civarýndan destek bularak yukarý dönen endeksin bu destekte yeniden tutunup

tutunamayacaðýný bugün göreceðiz. Ýlk gelen haberlere göre EKGYO�nun halka arzýnýn

baþarýlý geçtiði belirtiliyor. Þu ana kadar, bu halka arz diðer BIST-30 kaðýtlarýndaki olasý yukarý

hareketler önünde baraj oluþturmuþtu. Bugün bu etki ortadan kalkmýþ olacak ve etkisini

bugün göreceðiz. Fakat safi teknik dinamikler açýsýndan baktýðýmýzda, Cuma günkü geri

çekilme sert oldu. Dolayýsýyla bu hafta içinde 73.500�ün de aþaðý kýrýlýp 70 bin ile 72.500

aralýðýna gerileme olasýlýðý da güçlendi. Fakat, bu gerilemeyi hemen bugün beklemeyebiliriz.

Bu sabah Asya cephesinde artýþlar hakim. Cuma akþamý Bernanke, istihdam cephesinin hala

durgun olduðunu belirtti. Bu haber iyi olsa da, piyasa en geç Ocak ayýnda tahvil alýmýnýn

azaltýlmasýný bekliyor. 14 Kasým�da yeni baþkan Janet Yellen�in konuþmasý çok daha kritik bir

önem kazandý. Piyasa Janet Yellen�in konuþmasýný da beklemeyi tercih edebilir. Fakat teknik

dinamiklerin bozulmasý nedeniyle 73.500�ün altýna sarkmalar olduðunda satýþ baskýsýnýn

yoðunlaþacaðý unutulmamalý. Bu seviye o kadar kritik ki; �aþaðý kýrýldý ve daha sert düþüþ

beklenebilir� diyecekken  ayý tuzaklarý da oluþabilir. Bu olasýlýk olsa da, bu þartlar altýnda

borsada yeni alým yapmadan önce en azýndan 73.500 desteðinin çalýþtýðý görülmeli. Günlük

kapanýþ seviyesi olarak 73.250 altýnda bir kapanýþ stop yapmayý gerektirir. Saðlýklý bir yükseliþ

trendi olasýlýðý zayýf görünüyor ve ilk direnç 74.750�de olup, bir sonraki çok zor direnç

75.500 civarýnda bulunuyor. Bu sabah Asya cephesi olumlu. ABD vadelileri de Cuma günkü

seviyelerinde bulunuyor. Endeksin bugün, Cuma günkü kapanýþ seviyesi civarýnda açýlýþ

yaparak yukarý çaba içinde olacaðýný ama güçlü yukarý hareket sergilemeyeceðini söylemek

mümkün. Yarýn FED üyeleri ve Çarþamba günü Bernanke konuþacak. Bunlar takip edilmeli.

Safi  teknik  dinamikler  açýsýndan  baktýðýmýzda,  BIST

100�de Cuma günkü geri çekilme sert oldu. Dolayýsýyla bu

hafta  içinde 73.500�ün de aþaðý kýrýlýp 70 bin  ile 72.500

aralýðýna gerileme olasýlýðý da güçlendi. Günlük kapanýþ

seviyesi olarak 73.250 altýnda bir kapanýþ stop yapmayý

gerektirir.  Saðlýklý  bir  yükseliþ  trendi  olasýlýðý  zayýf

görünüyor ve ilk direnç 74.750�de olup, bir sonraki çok zor

direnç 75.500 civarýnda bulunuyor.
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11 Kasým 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 1,60, S&P 500 % 1,34 deðer kazandý.

Dow Jones ise günü % 1,08 deðer artýþý ile 15.761 puandan tamamladý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,03 deðer kaybederken Ýngiltere % 0,17 deðer kazandý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 73.754 � 75.683 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 2,50 deðer kaybý ile 73.918 puandan tamamladý.

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 175,398 adet iþlem olurken 18.749 adet pozisyon

açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 174.410 oldu. Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý

olarak satým (put) endeks opsiyonlarý iþlem gördü. Aralýk vadeli 86.000 kullaným fiyatlý

satým opsiyonunda 80 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 90 adete yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 34.675 adet iþlem olurken 2.477 adet pozisyon açýldý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 115.051 oldu. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda

ise 3.516 adet iþlem olurken 1.160 adet pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk

pozisyon sayýsý 2.367 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 94,76 USD, Altýn�ýn onsu 1.286 USD

ve Euro/USD paritesi ise 1,3364 seviyesinde.

Yurt dýþýnda açýklanacak önemli bir veri bulunmazken yurt içinde saat 10:00� da Ýhracat

Miktar Endeksi (Eylül) takip edilecek. Ayrýca bugün Borsa Ýstanbul'da iþlem gören

þirketlerin 9 aylýk konsolide bilançolarýný son gönderim tarihi.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0320,

2,0220, 2,0130 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0430, 20520, 2,0630 seviyeleri direnç

olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0585 � 2,0685 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 1,30 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne yatayda devam ediyor.

Aralýk vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 90,850, 91,850 93.500

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 89,800, 89,200, 88,200 destek konumundadýr.

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

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 175,398 adet

iþlem olurken 18.749 adet pozisyon açýldý. Seans

sonunda  açýk  pozisyon  sayýsý  174.410  oldu.

Endeks  opsiyonlarýnda  aðýrlýklý  olarak  satým  (put)

endeks  opsiyonlarý  iþlem  gördü.  Aralýk  vadeli

86.000 kullaným fiyatlý satým opsiyonunda 80 adet

iþlem  olurken  açýk  pozisyon  sayýsý  90  adete

yükseldi.  Aralýk  vade  endeks  kontratlarýnýn  güne

100 � 300 puan yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.
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11 Kasým 2013

Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Geçen hafta merakla beklenen Avrupa Merkez Bankasý (ECB) faiz kararý, ABD

büyüme oraný ve tarým dýþý istihdam rakamlarý sürprizlerle doluydu. ECB

beklenmedik þekilde faiz oranýnda 25 bp indirim yaparken, ABD de sürpriz bir

þekilde beklentilerin çok üstünde %2.8 büyüdü. Tarým dýþý istihdam ise en iyimser

rakamý bile geçerek 204 bin olarak açýklandý.

ECB kararýnýn ardýndan Dolar Euro'ya karþý hýzla deðer kazanýrken Altýn ise bu

durumdan negatif etkilendi ancak 1305 desteðine tutunabildi. TL hem Euro hem de

Dolar'a karþý deðer kazandý.

Geçen hafta özellikle tarým dýþý istihdam verilerine dikkat çekmiþtik ve olumlu

gelebilecek verilerde Dolar/TL için 2.0450'nin, Altýn için 1305-1290 ve 1275

desteklerinin takip edilmesi gerektiðini önemle vurgulamýþtýk. Tarým dýþý istihdamýn

Cuma günü beklenenin hayli üzerinde açýklanmasýyla Dolar/TL 2.05'i aþtý. Ancak

sonrasýnda hafif gevþeyerek FX piyasasýnda 2.0380�den kapandý.

Altýn ise 1305 desteðine tutunamayarak 1289�dan kapanýþ yaptý. Altýn�da bu hafta için

en kritik destek 1270 civarýnda olup kýrýlmasý durumunda satýþlar

sertleþebileceðinden stop olarak belirlenmelidir.

Geçen hafta 2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik faizi ABD'den gelen iyi verilerin

QE'de azaltýmý baþlatabileceði endiþeleriyle haftayý 51 bp artýþla %8.62 oranýnda

kapattý. Ayrýca TCMB�nin fonlama maliyetleri de öngörüldüðü üzere artmaya devam

ederek haftayý %6.34�ten kapattý. Sýký para politikasý çerçevesinde fonlama

maliyetlerinde artýþýn devam edeceði beklenebilir.

ABD 10 yýllýk tahvilleri de hafta boyunca deðer kaybý yaþadý ve 10 yýllýk faiz yaklaþýk

25 bp artarak %2.74 oranýndan kapanýþ yaptý.

Tarým dýþý istihdamýn Cuma günü beklenenin hayli
üzerinde  açýklanmasýyla  Dolar/TL  2.05'i  aþtý.
Ancak  sonrasýnda  hafif  gevþeyerek  FX
piyasasýnda  2.0380�den  kapandý.  Önümüzdeki
günler için Dolar/TL�de dirençler 2.04002.0520 ve
2.0640 iken, olasý gevþemelerde 2.0360 ve 2.0220
en önemli destek konumundadýr.

Altýn�da  bu  hafta  için  en  kritik  destek  1270
civarýnda bulunmakta.
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11 Kasým 2013

Türkiye

Orta Vadeli Program�a göre 2013 sonunda Cari Açýk/GSYH oranýnýn %7.1 olmasý
bekleniyor. Bu rakamýn 2014�te %6.4�e, 2015�te %5.9�a ve 2016 yýlýnda da %5.5�e
indirilmesi öngörülüyor.

MB 11 Kasým'da
gerçekleþtireceði ek parasal sýkýlaþtýrmada; asgari döviz satýþ tutarýný 100 milyon
dolardan 140 milyon dolara çýkardý.

TÜFE Ekim ayýnda aylýk bazda %1.80 artarak
beklentilerin üzerinde yükseldi. (Beklenti: %1.30) (Önceki: %0.77) Yýllýk bazda
TÜFE artýþý ise %7.71 oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 2013 yýlý Ekim ayýnda
TÜFE, gýda ve alkolsüz içeceklerde %3.91, ev eþyasýnda %1.58, lokanta ve otellerde
%0.94, eðlence ve kültürde %0.62 arttý.

 Ekim ayýnda bir önceki aya göre TÜFE bazýnda 1.38
puan deðer kazanarak 109.99'a yükseldi. (önceki: 108.61). ÜFE bazlý REK ise
105.60'dan 105.89'a yükseldi.

Nakit denge
yýlýn ilk 10 ayýnda 7 milyar 88 milyon TL açýk verdi. Ekim ayýnda faiz dýþý denge ise 6
milyar 27 milyon TL fazla verdi.

yurt dýþýndan kaynaklanan sermaye giriþlerinde ani bir durma ve
bunun Türk ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olmadýðý sürece, en önemlisi petrol
fiyatlarýnda ciddi yukarý yönlü bir deðiþiklik olmadýðý sürece, notun devamlýlýðýnýn
süreceðini söyledi. Türkiye'nin, yatýrým yapýlabilir seviyede notu olan geliþmekte olan
ülkeler arasýnda cari açýðý en yüksek olan ülkelerden biri olduðunu belirten Üstay, cari
açýðýn büyük oranda kýsa dönemli sermeye giriþleriyle fonlandýðýný, bu durumun da
Türkiye'nin kýrýlganlýðýný artýrdýðýný söyledi.

Erdem Baþçý
enflasyonun orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar sýký duruþun süreceðini ve fiyat
istikrarýna odaklý, tek amaç çerçevesinde çalýþtýklarýný belirtti.

% 5.8 artarak beklentilerin üzerinde bir artýþ gösterdi.
(Beklenti: %3.8)

Bu hafta Türkiye�de en önemli gündem maddeleri

Cari Açýk ve iþsizlik oraný olacak.

Orta  Vadeli  Program�a  göre  2013  sonunda  Cari

Açýk/GSYH oranýnýn %7.1 olmasý bekleniyor.

TCMB  11  Kasým�da  iki  günlük  ek  parasal

sýkýlaþtýrma uygulayacak.

Enflasyon  Ekim  ayýnda  beklentileri  aþtý.  TL�deki

deðer kaybý enflasyonun yükselmesinde etkili oldu.

TÜFE  Ekim  ayýnda  aylýk  bazda  %1.80  artarak

beklentilerin üzerinde yükseldi.
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11 Kasým 2013

Amerika

ABD�de bugün Gazileri Anma Günü nedeniyle resmi tatil olduðundan bankalar

kapalý; ancak piyasalar açýk olacak. Bu haftanýn önemli verileri Perþembe günü

açýklanacak olan Eylül ayý dýþ ticaret dengesi (Beklenti: -39.1 milyar dolar Önceki:

-38.8 milyar dolar) ile 9 Kasým itibariyle olan haftalýk iþsizlik maaþý baþvurlarý

(Beklenti: 330.000 Önceki: 336.000) ve Cuma günü açýklanacak olan Ekim ayý

Sanayi üretim verisi (Beklenti: %0.1 Önceki: %0.6) olacak. Ayrýca, Çarþamba günü

Fed Baþkaný Bernanke�nin Washington�da yapacaðý konuþma ile Salý ve Perþembe

günü diðer Fed yetkililierinin yapacaðý konuþmalar takip edilmeli.

ABD�de geçen haftanýn en önemli geliþmesi, beklentilerden çok üzerinde gelen

Tarým Dýþý Ýstihdam verisiydi. Ancak, iþsizlik son zamanlarýn en düþük seviyesi olan

%7.2�den %7.3�e yükseldi. Bu durum Fed�in varlýk alýmlarýnda azaltýma baþlamak

için belirlediði seviyenin halen üzerinde. ABD�deki hisse senedi yatýrýmcýlarý geçen

haftayý oldukça mutlu bir þekilde tamamlamýþ olsa da ekonominin halen istenen

seviyelere gelmediðini söyleyebiliriz.

ABD piyasalarýnýn neredeyse tamamý geçen haftayý primli tamamladý. Dow Jones

%0.9, S&P 500 %0.5; Russell 2000 %0.4 ve Wilshire 5000 %0.3 yükselirken;

Nasdaq haftayý %0.1 kayýpla tamamladý.

Hafta baþýnda 54.5 seviyesinde gelmesi beklenen ISM imalat dýþý endeksinin 55.4

gibi beklentilerden yüksek bir rakamýn açýklanmasý piyasalar tarafýndan olumsuz

karþýlandý. Piyasalarýn merakla Ekim ayý TDÝ ve 3. Çeyrek büyüme verilerinin ikiside

beklentilerin üzerinde geldi. ABD ekonomisi, 3. Çeyrekte %2.8 büyüdü (Beklenti:

%2.0 Önceki: %2.5). Önceki ay beklentilerin bir hayli altýnda gelen TDÝ, Ekim

ayýnda 168.000 olan beklenti üst sýnýrýný da aþarak 204.000 seviyesine yükseldi.

Geçen hafta açýklanan önemli verilerin büyük çoðunluðu beklentilerden iyi gelmiþ

olsa da, bunlarýn detaylarýna bakýldýðýnda verilerin halen ýlýmlý bir toparlanmaya

iþaret ettiðini; ekonominin halen beklenen toparlanmayý gösteremediðini

görüyoruz. Son veriler ele alýndýðýnda Fed�in tapering programýna baþlayabilmesi

için belirlediði seviyelere kýyasla; enflasyon çok düþük, iþsizlik ise çok yüksek

seviyelerde. Büyüme 4. Çeyrekte, olasý stok ayarlamalarý sebebiyle bir miktar

yavaþlayabilir. Ancak, büyümenin halen ýlýmlý pozitif bir seyir izlemeye devam

ettiðini söyleyebiliriz.

ABD�de  bugün  Gazileri  Anma  Günü  nedeniyle

bankalar  kapalý;  ancak  piyasalar  açýk  olacak.

Haftanýn  önemli  verileri  Perþembe  günü

açýklanacak  olan Eylül  ayý  dýþ  ticaret  dengesi  ile

haftalýk  iþsizlik  maaþý  baþvurlarý  ve  Cuma  günü

açýklanacak  olan  Ekim  ayý  Sanayi  üretim  verisi

olacak. Ayrýca, Çarþamba günü Bernanke�nin; Salý

ve  Perþembe  günleri  de  diðer  Fed  yetkililierinin

yapacaðý konuþmalar takip edilmeli.
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Avrupa

Geçen hafta Avrupa borsalarýnda ECB�nin sürpriz faiz indirimi kararý, Euro
Bölgesi�nde imalat sektörünün geniþlemeye devam ettiðini gösteren PMI verileri ve
Avrupa Komisyonu�nun gelecek yýl Bölge�nin daha yavaþ büyüme kaydedeceðine
dair öngörüleri etkili oldu. Haftanýn son iþlem gününde ise uluslararasý kredi
derecelendirme kuruluþu S&P, Fransa'nýn kredi notunu AA�ya düþürdüðünü
açýkladý. DAX Endeksi haftalýk bazda %0.78 primli 9078 puana yükselirken,
CAC40 Endeksi %0.66 kayýpla 4260 puana geriledi.

 Salý günü Almanya, Ýtalya ve
Ýngiltere�de TÜFE, hafta ortasýnda Euro Bölgesi�nde Eylül ayý sanayi üretimi ve
Ýngiltere�nin iþsizlik verilerini takip edeceðiz. Perþembe ise, 3. çeyrek GSYH ve
Ýngiltere�de perakende satýþ verileri öne çýkýyor. Sýrasýyla beklentiler Fransa
(+%0.1), Almanya (+%0.3), ve Euro Bölgesi için %0.2. Ayný gün ECB Aylýk
Raporu açýklanacak ve Euro Bölgesi Maliye Bakanlarý toplantýsý gerçekleþtirilecek.
Cuma günü ise Euro Bölgesi�nde Ekim ayý TÜFE açýklanacak.

* Düþük enflasyonun Bölge�de büyümeye zarar vermesini önlemek adýna ECB
geçen hafta borç verme faizini beklenmedik þekilde 25 baz puan düþürerek %0.25
seviyesine çekti. Faiz kararý ardýndan ECB baþkaný Draghi, enflasyonun
önümüzdeki aylarda düþük seviyelerde kalmasý bekleniyor dedi. Euro Bölgesi�nde
deflasyon riski görülmediðini belirten ECB baþkaný, toplantýda yeni bir LTRO�nun
ise gündeme gelmediðini ifade etti. Konsey, ana faiz oranlarýnýn uzun vadede
mevcut veya daha düþük seviyede gerçekleþmesini bekliyor.

* Geçen haftalarda IMF ve ABD�den, Almanya'nýn dýþ ticaret fazlasýnýn Avrupa ve
küresel büyümeyi yavaþlattýðý eleþtirileri öne çýkmýþtý. Almanya�da dýþ ticaret fazlasý
Eylül�de beklentilerin oldukça üzerinde 20.4 milyar Euro�ya yükselerek söz konusu
eleþtirilerin daha da artabileceðinin sinyalini veriyor.

ECB�nin para politikasý toplantýsý öncesinde 1.3516 civarýndan
iþlem gören parite, sürpriz faiz indirimi ve ABD�nin 3. çeyrekte %2.8 büyüdüðünü
açýklamasýyla birlikte geçen hafta 1.3295�lere kadar geriledi. Cuma günü ise
beklentilerin oldukça üstünde gelen ABD�nin tarým dýþý istihdam verisiyle haftanýn
ikinci sert çekilmesini yaparak en düþük 1.3318�I gören parite bu sabah 1.3360
civarýndan iþlem görüyor. Teknik açýdan paritede ilk destek 1.3325 seviyesinde
bulunuyor. Yukarý yönlü hareketlerde ise 1.34 direnci hedeflenebilir.
Destekler: 1.3325 ; 1.3295 Dirençler: 1.3400 ;1.3450

Geçen hafta Avrupa borsalarýnda ECB�nin sürpriz

faiz  indirimi  kararý,  Euro  Bölgesi�nde  imalat

sektörünün  geniþlemeye  devam  ettiðini  gösteren

PMI verileri ve Avrupa Komisyonu�nun gelecek yýl

Bölge�nin daha yavaþ büyüme kaydedeceðine dair

öngörüleri  etkili  oldu.  Cuma  günü  ise  S&P,

Fransa'nýn  kredi  notunu  AA�ya  düþürdüðünü

açýkladý.  Bugün  Ýtalya�nýn  %0.4  artýþ  kaydetmesi

beklenen Eylül ayýna ait sanayi üretimi açýklanacak.
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Asya

Asya  piyasalarý  Fed  endiþeleriyle  geçen  haftayý

düþüþle  sonlandýrdýlar.  Yeni  haftaya  baktýðýmýzda

gelen  olumlu  verilerle  birlikte  Asya  cephesinde

pozitif  bir  hava  hakim.  Salý  günü  açýklanacak

Japonya hane halký güveni ve Çin Komünist Parti 3.

toplantýsýndan  çýkacak  sonuçlar,  Çarþamba

Japonya sermaye mallarý fiyat endeksi, Perþembe

Japonya  büyüme  verisi  ve  sanayi  üretimi  bu

haftanýn gündemini oluþturacak.

Asya piyasalarý Fed endiþeleriyle geçen haftayý düþüþle sonlandýrdýlar. Nikkei %0.8

düþüþ kaydederken, Shanghai endeksi %2 deðer kaybý yaþadý. Yeni haftaya

baktýðýmýzda gelen olumlu verilerle birlikte Asya cephesinde pozitif bir hava hakim.

Salý günü açýklanacak Japonya hane halký güveni, Çarþamba Japonya sermaye mallarý

fiyat endeksi, Perþembe Japonya büyüme verisi ve sanayi üretimi bu haftanýn

gündemini oluþturuyor.

Hafta sonu açýklanan verilere göre Çin tüketici fiyatlarý endeksi Ekim ayýnda bir

önceki yýla göre %3.2 yükselirken, beklenti TÜFE�nin %3.3 oranýnda artacaðý

yönündeydi. Bir diðer veriye göre ise sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarak

yýllýk bazda % 10.3 oranýnda yükseldi.

Japonya'nýn cari iþlemler fazlasý Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre %14.3

artarak 587.3 milyar Yen oldu. Beklenti fazlanýn 430 milyar yen olacaðý yönündeydi.

● Çin'de Eylül ayýnda 55.4 olarak gerçekleþen hizmet PMI verisi Ekim ayýnda 56.3

puana yükselirken, HSBC hizmet PMI�ý Ekim ayýnda 0.4 puan artarak 52.6�ya

yükseldi.

● Japonya Merkez Bankasý�nýn (BOJ) 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirdiði para

politikasý toplantýsý tutanaklarýnda BOJ üyelerinin büyük çoðunluðu,

sürdürülebilir toparlanma için güçlü dýþ talep ve imalat sektörünün gerekli

olduðunu belirtirken, bu alanlarda güçlenmenin zayýf olduðuna dikkat çektiler.

● Çin�de Ekim ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre %5.6, ithalat ise

%7.6 artýþ kaydetti. Böylelikle Eylül ayýnda 15.2 milyar dolar olan ticaret fazlasý,

Ekim ayýnda 31.1 milyar dolar olarak gerçekleþerek bu yýlýn en yüksek seviyesine

iþaret etti. Piyasa beklentisi ihracatýn %1.5, ithalatýn %7.4 artmasý yönündeydi.

Hafta baþýnda yatay seyrini sürdüren Usd/Jpy paritesinde,

sonrasýnda yoðunlaþan veri akýþýnýn etkisiyle birikte sert hareketler görüldü. Cuma

günü açýklanan ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen tarýmdýþý istihdam verisinin

etkisiyle paritede sert yükseliþler görüldü. Sabah itibariyle gelen cari iþlemler

verisiyle parite yönünü aþaðýya çevirmiþ durumda. Günlük grafiklerde paritedeki

sýkýþma net olarak görülmektedir. 99.45 seviyesinin üzerinde kalýndýðý takdirde

yükseliþlerin görülmesi beklenirken, 97.60 seviyesi önemli destek konumundadýr.

Destek: 98.55- 97.60-97.00 Direnç: 99.25-99.45-100.00
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Zorlu Enerji (ZOREN): Þirketin % 100 oranýnda hissedarý olduðu  Zorlu

Hidroelektrik Enerji Üretim A.Þ., Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Altýparmak

Barajý ve HES projesinin yatýrýmýyla ilgili ihaleye baþvuruda bulunmuþtur.

Ýnþaat süresinin üç yýl olarak belirlendiði 74,75 MW kurulu güce sahip

santralin yýllýk 255.760.000 kWh enerji üretmesi planlanmaktadýr. Ýlgili ihale

DSÝ tarafýndan 49 yýllýðýna lisans verilmek üzere açýlmýþtýr.

Ülker Bisküvi (ULKER): 7 Kasým 2013 tarihinde Morgan Stanley Capital

International'ýn "MSCI" endeks kapsamý dahilinde yaptýðý güncelleme

duyurusu ile Ülker Bisküvi MSCI Türkiye Endeksine dahil edildiði bilgisi

yayýnlanmýþtýr. Endeks'e efektif giriþ 26 Kasým borsa kapanýþý sonrasýnda

gerçekleþecektir.

Türk Hava Yollarý (THYAO): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

826.285.018 TL (2012/9 AYLIK:876.188.216 TL) olarak açýklandý.

Aksa Akrilik Kimya (AKSA): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

103.657.000 TL (2012/9 AYLIK: 151.501.000 TL) olarak açýklandý.

Kordsa Global (KORDS): þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

10.907.299 TL (2012/9 AYLIK: 52.098.254 TL) olarak açýklandý.

 Coca Cola Ýçecek (CCOLA): Coca-cola Ýçecek�in 2013/9 aylýk konsolide

net karý 538.218.000 tl (2012/9 aylýk: 379.211.000 tl) olarak açýklandý.

Kardemir (KRDMD): Kardemir�in 2013/9 aylýk konsolide net karý

44.050.329 tl (2012/9 aylýk:186.112.270 tl) olarak açýklandý.

Bim Maðazalar (BIMAS ): Bim'in 2013/9 aylýk konsolide olmayan net karý

307.288.000 tl (2012/9 aylýk:246.636.000 tl) olarak açýklandý.

  Anadolu Isuzu (ASUZU): Anadolu Isuzu'nun 2013/9 aylýk konsolide net

karý 184.563.448 tl (2012/9 aylýk: -4.579.063 tl)

Akenerji Elektrik (AKENR): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net zararý

70.536.498 tl (2012/9 aylýk: 101.225.162 tl) olarak açýklandý.

Aygaz (AYGAZ): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý 194.440.000 tl

(2012/9 aylýk: 242.424.000 tl) olarak açýklandý.

Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

9.745.726 TL olarak açýklandý.

Tav Havalimanlarý (TAVHL):  Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

279.462.000 tl (2012/9 aylýk: 240.397.000 tl) olarak açýklandý.

Dyo Boya (DYOBY): Dyo Boya'nýn 2013/9 aylýk konsolide net karý

11.460.002 tl (2012/9 aylýk: 15.189.103 tl) olarak açýklandý.

Soda Sanayii (SODA): Soda Sanayii'nin 2013/9 aylýk konsolide net karý

138.184.889 tl (2012/9 aylýk: 83.444.389 tl)olarak açýklandý.

Boyner Maðazacýlýk (BOYNR): Boyner'in 2013/9 aylýk konsolide net zararý

377.876 tl (2012/9 aylýk: 3.235.277 tl) olarak açýklandý.

Eczacýbaþý Yapý (ECYAP): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net zararý

13.572.942 TL (2012/9 AYLIK: 37.048.027 TL) olarak açýklandý.

Creditwest Factoring (CRDFA): Creditwest Faktoring'in 2013/9 aylýk

konsolide net karý 21.641.210 tl (2012/9 aylýk: 22.757.130 tl) olarak

açýklandý.

 Soda Sanayii (SODA): Soda Sanayii, yurtdýþý baðlý ortaklýk ve iþtiraklerini

yeniden yapýlandýrýyor. Þiþecam Chem Investment Bv.'nýn 1.000.000 euro

tutarýndaki sermayesi 184.000.000 euro artýþla 185.000.000 euro'a

yükseltilmesi kararlaþtýrýlmýþ ve yapýlacak sermaye artýþýna, söz konusu

þirketlerin Soda Sanayii A.Þ. bünyesinde konsolide edilmelerinin

sürdürülebilmesini teminden, 08 kasým  2013 tarihli yönetim kurulu kararý

uyarýnca rüçhan haklarýný kullanmayarak  katýlmayacak olan T. Þise ve Cam

Fabrikalarý A.Þ.'nin yerine,  Þiþecam Chem Investment B.v. tarafýndan ihraç

edilecek 184.000.000 euro tutarýndaki yeni paylarýn alýnmasý suretiyle ana

ortak olunmasýna þirketin 08 kasým 2013 tarihli yönetim kurulu

toplantýsýnda karar verilmiþtir. Bu karar doðrultusunda, Þiþecam Chem

Investment B.v.'nýn sermaye artýþýnda kullanýlmak üzere 08 kasým 2013

tarihi itibariyle 184.000.000 Euro Þiþecam Chem Investment Bv.'ye

transferedilmiþtir. Þirket yurt dýþý baðlý ortaklýk veiþtiraklerinin; Hollanda'da

kurulu bir þirket bünyesinde toplanarak finansal ve mali açýlardan daha

etkin yönetilmelerinin saðlanmasýna yönelik söz konusu yeniden

yapýlandýrma çalýþmasý kapsamýnda yapýlmýþ olan bu hisse devir ve sermaye

artýþý, baðlý ortaklýklarda kontrol kaybýyla sonuçlanmayan iþlemler

kapsamýnda olmasý nedeniyle,  gerek þirketin gerekse ana ortak T.  Þise ve

Cam Fabrikalarý A.Þ.'nýn kamuya açýklanan  konsolide finansal tablolarýnda

herhangi bir kar ya da zarar etkisi yaratmamaktadýr.
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Erbosan (ERBOS): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide olmayan net karý

9.728.718 TL (2012/9 AYLIK:9.427.709 TL)  olarak açýklandý.

Borusan Mannesmann (BRSAN): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

36.217.695 TL (2012/9 AYLIK: 36.861.769 TL) olarak açýklandý.

  Armada Bilgisayar (ARMDA): Armada Bilgisayar�ýn 2013/9 aylýk konsolide

net karý 5.612.209 tl (2012/9 aylýk: 6.974.301 tl) olarak açýklandý.

Creditwest Factoring (CRDFA): Creditwest Faktoring'in 2013/9 aylýk

konsolide net karý 21.641.210 tl (2012/9 aylýk: 22.757.130 tl) olarak

açýklandý.

Erbosan (ERBOS): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide olmayan net karý

9.728.718 TL (2012/9 AYLIK:9.427.709 TL)  olarak açýklandý.

Borusan Mannesmann (BRSAN): Þirketin 2013/9 aylýk konsolide net karý

36.217.695 TL (2012/9 AYLIK: 36.861.769 TL) olarak açýklandý.

Armada Bilgisayar (ARMDA): Armada Bilgisayar�ýn 2013/9 aylýk konsolide

net karý 5.612.209 tl (2012/9 aylýk: 6.974.301 tl) olarak açýklandý.

 Soda Sanayii (SODA): Soda Sanayii, yurtdýþý baðlý ortaklýk ve iþtiraklerini

yeniden yapýlandýrýyor. Þiþecam Chem Investment Bv.'nýn 1.000.000 euro

tutarýndaki sermayesi 184.000.000 euro artýþla 185.000.000 euro'a

yükseltilmesi kararlaþtýrýlmýþ ve yapýlacak sermaye artýþýna, söz konusu

þirketlerin Soda Sanayii A.Þ. bünyesinde konsolide edilmelerinin

sürdürülebilmesini teminden, 08 kasým  2013 tarihli yönetim kurulu kararý

uyarýnca rüçhan haklarýný kullanmayarak  katýlmayacak olan T. Þise ve Cam

Fabrikalarý A.Þ.'nin yerine,  Þiþecam Chem Investment B.v. tarafýndan ihraç

edilecek 184.000.000 euro tutarýndaki yeni paylarýn alýnmasý suretiyle ana

ortak olunmasýna þirketin 08 kasým 2013 tarihli yönetim kurulu

toplantýsýnda karar verilmiþtir. Bu karar doðrultusunda, Þiþecam Chem

Investment B.v.'nýn sermaye artýþýnda kullanýlmak üzere 08 kasým 2013

tarihi itibariyle 184.000.000 Euro Þiþecam Chem Investment Bv.'ye

transferedilmiþtir. Þirket yurt dýþý baðlý ortaklýk veiþtiraklerinin; Hollanda'da

kurulu bir þirket bünyesinde toplanarak finansal ve mali açýlardan daha

etkin yönetilmelerinin saðlanmasýna yönelik söz konusu yeniden

yapýlandýrma çalýþmasý kapsamýnda yapýlmýþ olan bu hisse devir ve sermaye

artýþý, baðlý ortaklýklarda kontrol kaybýyla sonuçlanmayan iþlemler

kapsamýnda olmasý nedeniyle,  gerek þirketin gerekse ana ortak T.  Þise ve

Cam Fabrikalarý A.Þ.'nýn kamuya açýklanan  konsolide finansal tablolarýnda

herhangi bir kar ya da zarar etkisi yaratmamaktadýr.

Þiþe Cam (SÝSE): Þirketimizin yurt dýþý baðlý ortaklýk ve iþtiraklerinin;

Hollanda'da kurulu bir þirket bünyesinde toplanarak finansal ve mali

açýlardan daha etkin yönetilmelerinin saðlanmasýna yönelik söz konusu

yeniden yapýlandýrma çalýþmasý kapsamýnda yapýlmýþ olan bu hisse devir ve

sermaye artýþý, baðlý ortaklýklarda kontrol kaybýyla sonuçlanmayan iþlemler

kapsamýnda olmasý nedeniyle,  gerek þirketimizin gerekse ana ortaðýmýz T.

Þiþe ve Cam Fabrikalarý A.Þ.'nin kamuya açýklanan konsolide finansal

tablolarýnda herhangi bir kar ya da zarar etkisi  yaratmamaktadýr.

Borova Yapý (BROVA): Ulusal Pazar�da iþlem gören ��Borova Yapý

Endüstrisi A.Þ.��nin unvanýnýn ��Yeþil Yapý Endüstrisi A.Þ.�� olarak deðiþmesi

nedeniyle 01.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevcut

��BROVA.E�� iþlem kodu, ��YYAPI.E�� olarak; 11.11.2013 tarihinden itibaren

ise bülten adý ��Yeþil Yapý�� olarak deðiþtirilecektir.

Tümosan (TMSN): �Altay tankýnýn motorlarýný üretmeye hazýrýz�

açýklamasý yapýldý.

Reysaþ GYO (RYGYO): Þirket portföyünde yer alan Ankara Ýli Kazan Ýlçesi

Orhaniye Mah.adresinde 2733 Ada 3 Parsel'de kayýtlý bulunan deponun

3.116 m2'lik bölümü Tezel Lojistik Taþýmacýlýk Ticaret Ltd.Þti.'ye 4 yýl

süreliðine kiraya verilmiþtir.

ÝÞ Yatýrým Menkul Deðerler AÞ (ISMEN): Þirketin Kurumsal Yönetim

Derecelendirme hizmetinin JCR Avraysa Derecelendirme A.Þ.'den

alýnmasýna 15 Kasým 2013 - 15 Kasým 2014 döneminde de devam

edilecektir.

Sinpaþ GYO (SNGYO): Sinpaþ GYO, 4 proje için %10 indirim baþlattý.

Sinpaþ GYO, Bosphorus City, Ýstanbul Saraylarý, Ankara Ýncek Life ve Bursa

Modern  projelerini kapsayan kampanya baþlattý. Yüzde 10 indirim yapýlan

kampanyada ara ödemeli  ve vade farksýz ödeme planlarý uygulanýyor.

Burçelik Vana (BURVA): Sermaye Arttýrýmýna Ýliþkin SPK Baþvurusu

hakkýnda yapýlan bildirime göre mevcut sermaye 4.222.800,000 TL olup,

ulaþýlacak sermaye 5.067.360,000 TL olarak belirtilmiþtir. Rüçhan hakký

kullaným tutarý 844.560,000 TL�dir.
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Haberi KAP

Iþýklar Yatýrým Holding (ISYHO): Þirketin, baðlý ortaklýðý Iþýklar Ambalaj

Pazarlama A.Þ. 'nin  iþtiraki Iþýklar Paper Sack Ltd. 'in Kuzey Irak, Erbil de

kurulu bulunan Kraft Torba Fabrikasýnda artan talebi karþýlamak üzere

2.Ventil Makinasý montajýna baþlanmýþtýr. Bu hattýn devreye girmesiyle

fabrikanýn kraft kaðýttan mamul çimento torbasý üretim kapasitesi 2 kat

artarak yýllýk 80 milyon adet'e  yükselecektir. Montaj iþlemlerinin kasým ayý

sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.

Ataç Ýnþaat (ATAC): Ataç Ýnþaat�ýn vergi dairesine sunulan 2013 yýlý 9 aylýk

zararý 1.011.969 tl olarak açýklandý.

Etiler Gýda ve Ticari Yatýrýmlar (ETILR): Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Maslak Ayazaða Kampüsü þubesi açýlmasý için Franchising Sözleþmesi

imzalanmýþtýr.

Diriteks Diriliþ Tekstil (DIRIT): Þirketin Vergi Dairesi�ne sunulan 2013 yýlý

9 aylýk zararý 255.935 TL olarak açýklandý.

Turkcell (TCELL): Hürriyet Gazetesi internet sitesinde yayýnlanan habere

göre, SPK Baþkaný Dr. Vahdettin Ertaþ, SPK�nýn yaptýðý atamalar sonrasýnda

Turkcell�in yönetim kurulunun toplanmasýnýn önünde herhangi bir engel

kalmadýðýný ve þirket yönetim kurulu toplantýlarýnýn düzenli olarak

yapýldýðýný söyledi. Ertaþ, "Burada belirtilmesi gereken husus, kurulumuzca

atanan yönetim kurulu üyelerinin tamamýnýn, þirket genel kurulu tarafýndan

mevzuata uygun üyeler seçilinceye kadar görev yapmak üzere atanmýþ

olduklarýdýr. Mevcut durumda þirket genel kurulunun toplanmasýnýn

önünde hukuki hiçbir engel yoktur. Ortaklarýn iradesine baðlý bir husustur"

dedi.

Finansbank (FINBN): Finansbank�ýn 2013/9 aylýk konsolide olmayan net

karý 627.030.000 tl (2012/9 aylýk: 659.934.000 tl) olarak açýklandý.

 Akçansa Çimento (AKCNS): Þirketin 2013/9 aylýk konsolýde net karý

118.856.516 tl (2012/9 aylýk: 93.213.473 tl
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Haftalýk Veri Takvimi

01:50 Japonya Cari Ýþlemler Dengesi Eyl. -97 Mlr Yen 351,8 Mlr Yen

01:50 Japonya Dýþ Ticaret Dengesi Eyl. -853,9 Mlr Yen -885,9 Mlr Yen

07:00 Japonya Ekonomi Gözlemcileri Anketi Eki. 54,2

07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Eki. 45,4

08:00 Japonya Makine Aksamý Sipariþleri (Yýllýk) Eki. -6,3%

09:00 Almanya TÜFE Eki. -0,2% -0,2%

11:30 Ýngiltere TÜFE Eki. 0,4% 0,4%

11:30 Ýngiltere Perakende Fiyatlar Eki. 0,5% 0,4%

15:30 ABD Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi Eyl. 0,14

01:50 Japonya Makine Sipariþleri Eyl. -2,0% 5,4%

01:50 Japonya Þirket Mallarý Fiyat Endeksi Eki. -0,2% 0,3%

11:30 Ýngiltere ILO Ýþsizlik Oraný (3 Ay) Eyl. 7,7% 7,7%

12:00 AB Sanayi Üretimi Eyl. -0,2% 1,0%

12:30 Ýngiltere Merkez Bankasý (BOE) Enflasyon Raporu

14:00 ABD MBA Mortgage Baþvurularý -7,0%

21:00 ABD Aylýk Bütçe Dengesi Eki. -104 Mlr $ -75,1 Mlr $

01:50 Japonya GSYH 3Ç 0,4% 0,9%

01:50 Japonya GSYH-Yýllýklandýrýlmýþ 3Ç 1,6% 3,8%

01:50 Japonya Tüketici Harcamalarý 3Ç 0,2% 0,7%

06:30 Japonya Sanayi Üretimi Eyl. 1,5%

06:30 Japonya Kapasite Kullaným Oraný Eyl. -2,1%

08:30 Fransa GSYH 3Ç 0,1% 0,5%

08:30 Fransa GSYH-Yýllýk 3Ç 0,2% 0,4%

09:00 Almanya GSYH 3Ç 0,3% 0,7%

09:00 Almanya GSYH-Yýllýk 3Ç 0,6% 0,5%

11:00 AB Merkez Bankasý(AMB) Aylýk Raporu

11:30 Ýngiltere Perakende Satýþlar-Oto Hariç Eki. -0,1% 0,7%

15:30 ABD Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý 330 Bin 336 Bin

15:30 ABD Devam Eden Ýþsizlik Baþvurularý 2.868 Bin

15:30 ABD Dýþ Ticaret Dengesi Eyl. -39 Mlr $ -38,8 Mlr $

16:00 AB Avro Bölgesi Maliye Bakanlarý Toplantýsý

12:00 AB TÜFE Eki. -0,1% 0,5%

15:30 ABD Ýthalat Fiyatlarý Eki. 0,5% 0,2%

15:30 ABD New York FED Ýmalat Sanayi Endeksi Kas. 5,00 1,52

16:15 ABD Sanayi Üretimi Eki. 0,1% 0,6%

16:15 ABD Ýmalat Sanayi Üretimi Eki. 0,1% 0,1%

16:15 ABD Kapasite Kullaným Oraný Eki. 78,2% 78,3%

17:00 ABD Toptan Eþya Stoklarý Eyl. 0,4% 0,5%

11.11.2013 10:00 Türkiye Ýhracat Miktar Endeksi Eyl. -13,4%

11.11.2013 Türkiye Borsa Ýstanbul'da iþlem gören þirketlerin 9 aylýk konsolide bilançolarýn

son gönderim tarihi

12.11.2013 10:00 Türkiye Perakende Satýþ Hacmi Eyl. 4,5%

12.11.2013 12:30 Türkiye BDDK Bankacýlýk Sektörü Net Kâr/Zarar Durumu Eyl. 18,1%

12.11.2013 13:30 Türkiye Tahvil Ýhracý

13.11.2013 10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Eyl. 138,9

13.11.2013 10:00 Türkiye Cari Ýþlemler Dengesi Eyl. -2,73 Mlr $ -2 Mlr $

15.11.2013 10:00 Türkiye Ýþsizlik Oraný Aðu. 9,3%

15.11.2013 11:00 Türkiye Bütçe Gerçekleþmeleri Eki. -4,7 Mlr TL
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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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