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14 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

FED baþkanlýðýna aday Janet Yellen�Ýn

konuþma metninin yayýnlanmasýyla

yurt dýþý borsalarda hava olumluya

döndü.

Dün teknik olarak son anda atak

yapan BIST-100 endeksinin bugün en

az 700-800 puan yukarýda açýlmasýný

bekleyebiliriz. 73.500�ü yukarý

kýrmaya çalýþacaktýr. Bu seviye

kýrýlýrsa yeni hedef 75.500-76.000

seviyeleri olacaktýr. Güçlü destek ise

72.500 civarý olacaktýr.

Amerika Avrupa Asya
Bugün için Türkiye�de veri akýþý

bulunmuyor.

Cari açýk Eylül ayýnda 3.28 milyar

dolara yükselerek beklentilerin

üzerinde gerçekleþti.

JP Morgan Türkiye için yýl sonu cari

açýk tahminini 57.7 milyar dolardan 59

milyar dolara yükseltti.

Goldman Sachs Türkiye�de altýn

iþlemlerindeki normalleþmenin, cari

açýktaki artýþý frenlediðini, ancak altta

yatan temel nedenlerin etkili olmaya

devam ettiðini açýkladý.

72326,95
8.83
2.0520

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

ABD borsalarý günü yükseliþle

tamamladý. Fed�in gelecek dönemki

Baþkaný Janet Yellen�ýn bugün

gerçekleþireceði konuþmanýn metni

Fed�in internet sitesinde yayýnlandý.

Metinde  ekonomide toparlanmayý

desteklemek için daha fazlasýnýn

yapýlmasý gerektiði vurgulandý. TSÝ

15:30�da Ekim ayý dýþ ticaret dengesi

ve haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý

açýklanacak. Philadelphia Fed Baþkaný

Plosser�ýn konuþmasý da izlenmeli.

Hafta ortasýný düþüþle tamamlayan

Avrupa borsalarýnda bugün Almanya,

Fransa, Ýtalya�nn 3. çeyrek büyüme

verileri açýklanacak. Günün

devamýnda ise Fransa�da cari iþlemler

dengesi, Ekim ayý TÜFE (Beklenti:

+%0.7), ECB aylýk raporu ile

Ýngiltere�de perakende satýþlar

açýklanacak. Ýþsizlik oraný son 4 yýlýn

en düþüðüne gerileyen Ýngiltere�de

BOE %7�lik hedef görülmeden önce

faiz deðiþikliði yapmayacaðýný açýkladý.

Fed Baþkan adayý Yellen�ýn Senota�da

gerçekleþtireceði konuþma

metninden çýkan baþlýklarýn Fed�in

varlýk alým programýnda bir süre daha

kesintiye gitmeyeceði beklentisini

doðurmasý ve Japonya�da

beklentilerin üzerinde gelen büyüme

verisinin etkisiyle Asya piyasalarý

yükseliþte.

99.75 seviyesi yükseliþte olan

Usd/Jpy paritesi önünde direç

oluþtururken, 99.45 seviyesi destek

olarak takip edilecektir.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Dün Yellen�in yayýnlanan metnindeki

güvercin ifadeler bugün tahvil-bono

piyasasýna da ilgiyi arttýrabilir.

Merkez Bankasý'nýn piyasadaki geçici

likidite sýkýþýklýðýný gidermek amacýyla

açtýðý repo ihalesinde piyasayý 3

milyar TL fonladý. Ýhaleye 25.5 milyar

TL teklif gelirken, ortalama bileþik

faiz %4.60, basit faiz ise %4.50 oldu.

TCMB aðýrlýklý ortalama fonlama

maliyeti de %6.80'den %6.34'e

düþtü.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda

223,211 adet iþlem olurken 3.370

adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 189.315

oldu. Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý

olarak alým (call) endeks opsiyonlarý

iþlem gördü. Aralýk vadeli Euro Dolar

kontratýnda ise 1.380 adet iþlem

olurken 275 adet pozisyon açýldý ve

seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

2.611 oldu. Aralýk vade endeks

kontratlarýnýn güne 300 - 500 puan

yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.
Devamý için týklayýnýz

Döviz
Yellen�ýn bugün yapacaðý sunum

öncesi yayýnlanan metninde;

"ekonomide toparlanmayý

desteklemek için daha fazlasý

yapýlmalý" ve "ekonomi ve istihdam

performansýn altýnda" ifadeleri parasal

geniþlemeye destek çýktý. Böylece

Aralýk ayýnda azaltým yapýlmayacaðýna

dair beklenti iyiden iyiye güçlenmiþ

oldu. Bu durumun Dolar ve faizde

düþüþü tetiklemesi beklenirken,

Altýn'da ise alýmlarý desteklemektedir.

Devamý için týklayýnýz
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Piyasalar (BIST )

Dün piyasa oldukça

dalgalý bir seyir izledi.

Bir ara EKGYO

hissesine gelen

satýþlarla endeks 71 bin

seviyesinin altýný

gördükten sonra, son

yarým saat içinde

toparlanarak 72.327

seviyesinden kapanýþ

yapmayý baþardý. Bu

dalgalanma sýrasýnda

yüksek bir iþlem miktarý gördük. Teknik olarak diplerde oluþan yüksek iþlem miktarlarý

saðlýklý bir yukarý dönüþ için ilk þart olarak alýnmalýdýr. Yüksek iþleme raðmen endeksin daha

fazla düþmemesi ve dip seviyeden bin puan yukarýda kapatmasý teknik açýdan çok olumluydu.

Bu havayý bugün borsada destekleyecek olan þey ise Nisan ayýndan bu yana hiç

konuþulmayan ve FED baþkanlýðýna aday gösterilen Janet Yellen�in ABD senatosunda

yapacaðý konuþma metninde,

demesidir.  Yellen�e göre

iþsizlik halen çok yüksek ve istihdam piyasasý ve ekonominin potansiyelinin altýnda

performans gösteriyor. Bu metnin açýklanmasýyla ABD borsalarý yeni rekorlar kýrarken, bu

sabah tüm geliþmekte olan ülkeleri olumlu etkiliyor. Doðal olarak bugün bizim borsamýzýn

da en azýndan 700-800 puan yüksekten açýlmasýný bekleyebiliriz. Yellen bugün senatoda bu

metni okuduktan sonra sorularý cevaplayacak. Bu sorulara karþýlýk olarak, farklý þartlarda bu

görüþünün deðiþebileceðini de söyleyebilir ama önemli olan piyasanýn algýsýdýr. BIST-100

endeksi büyük olasýlýkla 73 bin üzerinde bir açýlýþ yaptýktan sonra 73.500 direncini kýrmaya

çalýþabilir.  Yatýrýmcýlar açýlýþta hemen alýma geçmemeliler. Çünkü, yüksek açýlýþ sonrasýnda

büyük olasýlýkla uzun bir süre yatay bir hareket izleriz ama gerilemeler, açýlýþtaki en tepe

seviyeye göre  300-500 puandan fazla olmaz. Bu akþamki senato soru-cevap bölümünden

sonra bir miktar kâr realizasyonu da gelebilir. Yine de,  72.500 seviyesinin önemli bir destek

olacaðýný söyleyebiliriz. 80.500�den bu yana yüzde 10�dan fazla düþen borsamýzýn yüzde 5-8

arasýnda yeniden bir prim potansiyeli bulunuyor. Kaðýt bazýnda seçici davranarak, seansýn ilk

yarým saati geçtikten sonra alým düþünülebilir. Stop seviyesini ise 72 bin olarak verebiliriz.

Endeksin 73.500 üzerinde kapanýþ yapmasý durumunda yeni hedef 75.500-76.000 seviyeleri

olacaktýr.

FED  baþkanlýðýna  aday  Janet  Yellen�Ýn  konuþma

metninin  yayýnlanmasýyla  yurt  dýþý  borsalarda  hava

olumluya döndü. Dün teknik olarak son anda atak yapan

BIST100  endeksinin  bugün  en  az  700800  puan

yukarýda  açýlmasýný  bekleyebiliriz.  73.500�ü  yukarý

kýrmaya  çalýþacaktýr.  Bu  seviye  kýrýlýrsa  yeni  hedef

75.50076.000  seviyeleri  olacaktýr.  Güçlü  destek  ise

72.500 civarý olacaktýr.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 1,16, S&P 500 % 0,81 deðer kazandý.

Dow Jones ise günü % 0,45 deðer artýþý ile 15.821 puandan tamamladý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,24, Ýngiltere % 1,44 deðer kaybetti. BIST 100 Endeksi

önceki seansta 70.835 � 72.383 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 0,59 deðer artýþý

ile 72.326 puandan tamamladý.

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 223,211 adet iþlem olurken 3.370 adet pozisyon

kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 189.315 oldu. Endeks opsiyonlarýnda

aðýrlýklý olarak alým (call) endeks opsiyonlarý iþlem gördü. Aralýk vadeli 94.000 kullaným

fiyatlý opsiyonda 30 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 95 adete yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 12.411 adet iþlem olurken

1.358 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 130.448 oldu. Aralýk

vadeli Euro Dolar kontratýnda ise 1.380 adet iþlem olurken 275 adet pozisyon açýldý ve

seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 2.611 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 94,01 USD,

Altýn�ýn onsu 1.287 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3473 seviyesinde. Almanya� da TSÝ

09:00� da 3. Çeyrek GSYH, Euro Bölgesi�nde TSÝ 11:00� da Merkez Bankasý (AMB) Aylýk

Raporu, TSÝ 16:00�da Avro Bölgesi Maliye Bakanlarý Toplantýsý, Ýngiltere� de TSÝ 11:30�

da Perakende Satýþlar-Oto Hariç (Ekim), ABD� de TSÝ 15:30� da Haftalýk Ýþsizlik

Baþvurularý, Dýþ Ticaret Dengesi ( Eylül) takip edilecek. Ayrýca günün ilerleyen

saatlerinde ABD Senatosu'nun, Janet Yellen'in FED Baþkanlýðý için toplanmasý

bekleniyor. Yurt içinde ise bugün için açýklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Serbest

piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0350, 2,0300,

2,0220 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0470, 2,0520, 2,0630 seviyeleri direnç

olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0550 - 2,0650 bandýnda iþlem görebilir. Uzak

Doðu borsalarýndan Japonya'da % 2,12 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones en

yakýn vadeli kontratlarý güne 31 puanlýk deðer artýþý ile devam ediyor. Aralýk vadeli

endeks kontratýnda denge seviyesi 88.150 seviyesinde bulunurken yukarý yönlü

hareketlerde 89,150, 89,800 90.825 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 87,100,

86,475, 85,400 destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 300 - 500

puan yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 223,211 adet

iþlem olurken 3.370 adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda  açýk  pozisyon  sayýsý  189.315  oldu.

Endeks  opsiyonlarýnda  aðýrlýklý  olarak  alým  (call)

endeks  opsiyonlarý  iþlem  gördü.  Aralýk  vadeli

94.000  kullaným  fiyatlý  opsiyonda  30  adet  iþlem

olurken  açýk  pozisyon  sayýsý  95  adete  yükseldi.

Aralýk  vadeli  endeks  kontratýnda  denge  seviyesi

88.150  seviyesinde  bulunurken  yukarý  yönlü

hareketlerde 89,150, 89,800 90.825 direnç, aþaðý

yönlü  hareketlerde  ise  87,100,  86,475,  85,400

destek  konumundadýr.  Aralýk  vade  endeks

kontratlarýnýn  güne  300    500  puan  yükseliþle

baþlamasýný bekliyoruz.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Yellen�ýn bugün yapacaðý sunum öncesi yayýnlanan metninde; "ekonomide

toparlanmayý desteklemek için daha fazlasý yapýlmalý" ve "ekonomi ve istihdam

performansýn altýnda" ifadeleri parasal geniþlemeye destek çýktý. Böylece Aralýk

ayýnda azaltým yapýlmayacaðýna dair beklenti iyiden iyiye güçlenmiþ oldu. Bu

durumun Dolar ve faizde düþüþü tetiklemesi beklenirken, Altýn'da ise alýmlarý

desteklemektedir. ABD iþsizlik maaþý baþvurularý da bugün dikkatle takip edilecek.

Dünkü bültenimizde "2.0470 desteðini takip ederek 2.0570-2.0600

direnc lerindeki tepkiye odaklanacağız" diyerek söz konusu desteğin kırılmaması

durumunda yükseliþ olabileceðini vurgulamýþtýk. 2.06 seviyesinin üzerini ise satýþ

fýrsatý olarak deðerlendirilebileciðini belirttik. Dün bankalar arasý piyasada Dolar/TL

en yüksek 2.0609 seviyesini gördü ve bu andan sonra satýþlar gelmeye baþladý. Gün

içi en düþük 2.0474 seviyesinden iþlem gerçekleþirken 2.0530'dan kapanýþ

gerçekleþti. Bugün Yellen metni sonrasý 2.0400 desteðine kadar gerileme

olabileceðini düþünüyoruz. Bu seviyenin kýrýlmasý durumunda 2.0370�teki desteðin

test edilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Dün beklediðimiz gibi Altýn'da 1280 seviyesi satýþ bölgesi olarak deðerlendirildi ve bu

seviye uzunca bir süre aþýlamadý. Ancak J.Yellen'ýn bugün yapacaðý sunum öncesi

yayýnlanan konuþma metninde tahvil alýmýný destekleyen ifadelerin çokça kullanýlmýþ

olmasýnýn ardýndan 1280 seviyesi aþýlabildi. 1280'in aþýlmasýyla long (alým) pozisyon

açýlarak 1293'ün hedeflenmesi önerimizde bir deðiþiklik yapmýyoruz. Bugün

J.Yellen'ýn konuþmasýna ek olarak ABD haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý da dikkatle

takip edilecek.

Dün Yellen�in yayýnlanan metnindeki güvercin ifadeler bugün tahvil-bono piyasasýna

da ilgiyi arttýrabilir.

Merkez Bankasý'nýn piyasadaki geçici likidite sýkýþýklýðýný gidermek amacýyla açtýðý

repo ihalesinde piyasayý 3 milyar TL fonladý. Ýhaleye 25.5 milyar TL teklif gelirken,

ortalama bileþik faiz %4.60, basit faiz ise %4.50 oldu. TCMB aðýrlýklý ortalama

fonlama maliyeti de %6.80'den %6.34'e düþtü.

Yellen�ýn  bugün  yapacaðý  sunum  öncesi
yayýnlanan  metninde;  "ekonomide  toparlanmayý
desteklemek  için  daha  fazlasý  yapýlmalý"  ve
"ekonomi  ve  istihdam  performansýn  altýnda"
ifadeleri parasal geniþlemeye destek çýktý. Böylece
Aralýk  ayýnda  azaltým  yapýlmayacaðýna  dair
beklenti  iyiden  iyiye güçlenmiþ oldu. Bu durumun
Dolar  ve  faizde  düþüþü  tetiklemesi  beklenirken,
Altýn'da ise alýmlarý desteklemektedir.
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Türkiye

Bugün için Türkiye�de veri akýþý bulunmuyor.

Aðustos ayýnda 2 milyar dolar olan cari açýðýn Eylül ayýnda 2.73 milyar
dolara yükselmesi bekleniyordu.

Ocak-Eylül 2013 döneminde cari iþlemler açýðý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre
10 milyar 630 milyon dolar artarak 49 milyar dolara yükseldi. Ayný dönemde, dýþ
ticaret açýðý 9 milyar 757 milyon dolar artarak 60 milyar 600 milyon dolara çýktý.

Altýn ithalatý, bir önceki yýlýn dokuz ayýna göre 5 milyar 400 milyon dolar artarak 12
milyar 83 milyon dolar tutarýnda gerçekleþmiþken, altýn ihracatý 7 milyar 609 milyon
dolar azalarak 3 milyar 87 milyon dolar oldu.

 Bu yýl için cari açýðýn GSYH�ya oraný beklentisi ise %7�den %7.1�e
yükseltildi. JP Morgan�ýn 2014 cari iþlemler açýðý tahmini ise 51.5 milyar dolar
seviyesinde.

Türkiye�de altýn iþlemlerindeki
normalleþme, cari iþlemler açýðý artýþýný frenledi, ancak altta yatan temel nedenler
etkili olmaya devam etti. Cari açýkta önümüzdeki yýlýn ilk çeyreðinden itibaren daha
farkedilir bir sýkýþma yaþanacaðýný öngören Sachs, 2014 sonunda cari açýðýn GSYH�ya
oranýnýn %5.5 düzeyine gerilemesini öngörüyor.

Moody's tarafýndan yayýmlanan Küresel
Makro Görünüm raporuna göre; Türkiye�nin bu yýl %3 ile %4, 2014�te ise %3.5 ile
%4.5 arasýnda büyüme performansý sergilemesi bekleniyor.

Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, Eylül ayýnda, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre;
madencilik ve taþocakçýlýðý endeksi %6.2, imalat sanayi endeksi ise %16.6 oranýnda
arttý.

 Verilen kamu katkýsýnýn bireysel emeklilik sisteminin
büyümesine katký yaptýðýný belirten Babacan, %25 olan devlet katkýsýnýn sistem
sonuç verdiði sürece devam edeceðini ifade etti. Ali Babacan konuþmasýnýn
devamýnda; altýn fonlarý ve kira sertifikalarýnýn BES sisteminde kullanýlabildiðini
belirtti.

Döviz satým ihalesine 334
milyon dolar teklif geldi ve ortalama fiyat 2.0486 TL olarak gerçekleþti.

Bugün için Türkiye�de veri akýþý bulunmuyor.

Cari  açýk  Eylül  ayýnda  3.28  milyar  dolara

yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleþti.

JP Morgan Türkiye için yýl sonu cari açýk tahminini

57.7 milyar dolardan 59 milyar dolara yükseltti.

Goldman  Sachs  Türkiye�de  altýn  iþlemlerindeki

normalleþmenin,  cari  açýktaki  artýþý  frenlediðini,

ancak  altta  yatan  temel  nedenlerin  etkili  olmaya

devam ettiðini açýkladý.

Moody's  Türkiye�nin  2013  yýlýnda  dünyanýn  önde

gelen  20  ekonomisi  arasýnda  en  hýzlý  büyüyen

beþinci ülke olacaðýný açýkladý.
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Amerika

S&P 500 endeksi, Fed�in gelecek dönemki baþkaný Yellen�ýn yarýn gerçekleþtireceði

konuþmasý öncesinde perakende þirketlerinin öncülüðünde rekor seviyeye

týrmandý. S&P 500 endeksi %0.81 primle 1,781 puana yükselirken; Dow Jones günü

%0.45 artýþla 15,821 puandan, Nasdaq da %1.16 primle 3,966 puandan kapandý.

Piyasalarýn gündeminde Fed�in yeni baþkaný Janet Yellen�ýn bugün TSÝ 17:00�da

gerçekleþireceði konuþma var. Ayrýca, TSÝ 15:30�da Ekim ayý dýþ ticaret dengesi

(Beklenti: -39.1 milyar dolar Önceki: -38.8 milyar dolar)ve 9 Kasým itibariyle olan

haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý açýklanacak (Beklenti: 330.000 Önceki: 336.000).

Philadelphia Fed Baþkaný Plosser�ýn konuþmasý da izlenmeli.

Fed�in baþkanlýðýna gelecek Yellen�ýn bu akþam yapacaðý konuþma öncesinde Fed'in

internet sitesinde konuþmanýn tüm metni yayýmlandý. Metinde, ekonominin önemli

ölçüde güçlendiði ve iyileþmenin sürdüðü kaydedildi. Ekonomik kriz ve resesyon

döneminde kaybedilenlerin kazanýmý için daha fazla þey yapýlmasý gerektiðinin

bildirildiði metinde, iþsizliðin Ekim ayýnda %7.3 seviyesine geldiði ve hala yüksek

olduðu belirtildi. Emek piyasasý ile ekonominin potansiyelinin altýnda performans

gösterdiði ayný zamanda enflasyonun FED'in hedefi olan %2'nin altýnda seyrettiði

kaydedildi. Bu nedenlerden dolayý FED'in daha saðlýklý bir iyileþme saðlamak için

para politikasý araçlarýný kullandýðý, güçlü bir iyileþme sonunda FED'in varlýk alýmlarý

gibi alýþýlmadýk politika araçlarýna olan baðýmlýlýðýnda azaltýma gideceði vurgulandý.

Para politikasýnda normal bir yaklaþýma dönme yolunda en güvenilir yolun iyileþmeyi

desteklemek olduðu bildirildi.

* ABD Ekim ayý bütçe açýðý  91.6 milyar dolar ile beklenenden daha fazla daraldý.

(Beklenti: -102 milyar dolar). Açýk, bir önceki yýl 120 milyar dolar seviyesindeydi.

* Kredi derecelendirme kuruluþu S&P ABD Kongresi'ndeki bütçe görüþmelerinin

ekim ayýndakinden daha ýlýmlý geçeceðine iþaret ederken, uzun vadeli mali

tedbirlerin alýnmamasý halinde dengesizliklerin artabileceði uyarýsýnda bulundu.

*Amerikalý öðretmenlerin sorularýný yanýtlayan Fed baþkaný Ben S. Bernanke,

faizlerin düþük olmasýnýn ekonomiye enerji vereceðini savundu.

ABD borsalarý  günü yükseliþle  tamamladý. Fed�in

gelecek  dönemki  Baþkaný  Janet  Yellen�ýn  bugün

gerçekleþireceði konuþmanýn metni Fed�in internet

sitesinde  yayýnlandý.  Metinde    ekonomide

toparlanmayý  desteklemek  için  daha  fazlasýnýn

yapýlmasý gerektiði vurgulandý. TSÝ 15:30�da Ekim

ayý  dýþ  ticaret  dengesi  ve  haftalýk  iþsizlik  maaþý

baþvurularý açýklanacak. Philadelphia Fed Baþkaný

Plosser�ýn konuþmasý da izlenmeli.
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Avrupa

Hafta ortasýný düþüþle tamamlayan Avrupa borsalarýnda

Günün devamýnda ise Aðustos�ta -3.1 milyar Euro
açýk veren Fransa cari iþlemler dengesi, Ekim ayý
TÜFE (Yýllýk Beklenti: +%0.7) ve ECB�nin aylýk
raporu, Ýngiltere�de perakende satýþlar açýklanacak.

 2009�dan bu yana en zayýf seviyeye geriledi. Ýþsizlik oraný, Eylül ayýnda
%7.6�ya gerileyerek Ýngiltere Merkez Bankasý�nýn %7�lik hedefine daha da yaklaþtý.
Veri sonrasý

2014�te iþsizlik oranýnýn %7�yi görmesini beklediklerini ve bu seviye
görülmeden önce faiz tarafýnda deðiþiklik yapýlmayacaðýný söyledi. Faiz artýþýnýn
ancak 2015'in üçüncü çeyreðinde göz önüne alýnabileceði açýklandý. Anket
sonuçlarýna göre ise ülkede hanehalkýnýn %72�si önümüzdeki yýl içinde faiz
artýrýmýna baþlanacaðýný düþünüyor. BOE ek olarak, TÜFE�nin önümüzdeki aylarda,
enerji fiyatlarýnýn etkisi ile biraz toparlanabileceðini, gelecek yýl ise ekonominin
%2.8 büyüyeceðini öngördüðünü (Önceki tahmin %2.5) açýkladý.

*  Eylül�de %0.5 azalarak beklentilerden daha fazla
düþüþ gösterdi (Beklenti: % -0.3).
*  2013 Ocak-Ekim döneminde merkezi hükümet
bütçesinin 2.6 milyar Euro faiz dýþý fazla verdiðini açýkladý.

merkez bankasýnýn fiyat istikrarýný
korumak için ihtiyaç duyulursa negatþf faiz oranlarý uygulayabileceðini ya da varlýk
alýmýna gidebileceðini belirtti.

Ocak sonunda FED baþkaný olmasý beklenen Yellen�in bugün
yapacaðý konuþmanýn metninde, ekonomi ve istihdam piyasasýnýn potansiyelinin
çok altýnda olduðu ve Fed'in parasal teþvikleri azaltmadan önce ilerleme
kaydetmesi gerektiði ifadelerinin yer aldýðý görüldü.  Yellen�in açýklamasýnýn Dolar
tarafýnda deðer kaybý yarattýðý söylenebilir. Dün geç saatlerde 1.3460 direncini
kýran Eur/Usd bu sabah 1.3470�ten iþlem görüyor ve   seyri açýsýndan bugün Euro
tarafýnda büyüme verileri; Dolar tarafýnda haftalýk iþsizlik baþvurularý ve Yellen�in
konuþmasý takip edilecek. Teknik açýdan geçen haftaki sert düþüþ sonrasý
toparlanarak yukarý hareket eden paritede 1.3525 direnci hedeflenebilir. Aþaðý
yönlü hareketlerde ise 1.3405 seviyesi aþaðý kýrýlýrsa Eur/Usd  1.3360 desteðine
kadar çekilebilir. Destekler: 1.3405 ; 1.3360  Dirençler: 1.3525 ; 1.3560

Hafta  ortasýný  düþüþle  tamamlayan  Avrupa

borsalarýnda bugün Almanya, Fransa,  Ýtalya�nn 3.

çeyrek  büyüme  verileri  açýklanacak.  Günün

devamýnda  ise  Fransa�da  cari  iþlemler  dengesi,

Ekim ayý TÜFE (Beklenti: +%0.7), ECB aylýk raporu

ile  Ýngiltere�de  perakende  satýþlar  açýklanacak.

Ýþsizlik  oraný  son  4  yýlýn  en  düþüðüne  gerileyen

Ýngiltere�de BOE %7�lik hedef görülmeden önce faiz

deðiþikliði yapmayacaðýný açýkladý.
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Asya

Fed  Baþkan  adayý  Yellen�ýn  Senota�da

gerçekleþtireceði  konuþma  metninden  çýkan

baþlýklarýn Fed�in varlýk alým programýnda bir süre

daha kesintiye gitmeyeceði beklentisini doðurmasý

ve Japonya�da beklentilerin üzerinde gelen büyüme

verisinin etkisiyle Asya piyasalarý yükseliþte.

99.75  seviyesi  yükseliþte  olan  Usd/Jpy  paritesi

önünde  direç  oluþtururken,  99.45  seviyesi  destek

olarak takip edilecektir.

Fed Baþkan adayý Yellen�ýn Senota�da gerçekleþtireceði konuþma metninden çýkan

baþlýklarýn Fed�in varlýk alým programýnda bir süre daha kesintiye gitmeyeceði

beklentisini doðurmasý ve Japonya�da beklentilerin üzerinde gelen büyüme

rakamýnýn etkisiyle Asya piyasalarý yükseliþte.

Japon ekonomisi üçüncü çeyrekte %1.9 büyüme kaydetti. Ýkinci çeyrekte %3.8

büyüyen ekonomi üçüncü çeyrekte hýzýný yitirse de %1.7 beklentisini aþmasý

piyasalar tarafýndan olumlu karþýlanýyor. Ekonomi Bakaný Amari ise büyüme verisiyle

ilgili olarak ekonominin güçlü iç talebin desteði ile iyileþmeye devam ettiðini belirtti.

● Çin Maliye Bakanlýðý araþtýrma görevlisi Kang, Çin'in vergi sistemininin

reforma ihtiyacý olduðunu söyledi.

● Çin Bankacýlýk Düzenleme Komisyonu'nun verilerine göre, belediye

yetkililerinin finansal birimlerinin bankalara borcu 2013 ortasý itibariyle 9.7

trilyon yuan seviyesinde. Bu rakam, toplam kredilerin %14'ünü

oluþturuyor.

● Güney Kore Merkez Bankasý 6. ayýnda da politika faizini %2.5�da sabit

býraktý.

Dün 99.64 seviyesinden açýlan Usd/Jpy paritesi gün boyu aþaðý

yönlü hareketini sürdürerek 99.28 seviyesinden kapanýþ yaptý. 99.75 seviyesi

Japonya büyüme verisiyle birlikte yükseliþe geçen parite önünde direnç

oluþturmaktadýr. Paritenin 99.45 seviyesinin altýna sarkmasý halinde ise 99.10

seviyesine kadar geri çekilme olabilir.   Destek: 99.45- 99.10- 98.85 Direnç: 99.75

-100.00- 100.25
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Haberi KAP

Galatasaray Kulübü Kasým ayý Olaðan Divan Kurulu

Toplantýsý, Galatasaray Lisesi'nde yapýldý. Radikal Gazetesi�nin internet

sitesinde yer alan habere göre; toplantýnýn ilk bölümünde yönetim kurulu

üyesi Mete Ýkiz, kulüp ve baðlý ortaklýklarýnýn Eylül 2013 sonu itibariyle 9

aylýk döneme ait kesin olmayan hesap özeti ile özet yönetsel, sportif

faaliyet raporlarýný divan kurulu üyelerine aktardý. Ýlk 9 aylýk dönemde

195.257.585 lira alacak, 401.405.578 lira da borç oluþtuðunu aktaran Ýkiz,

eylül ayý sonu itibariyle konsolide net borç alacak farkýnýn 522.083.452 lira

(256.652.961 ABD Dolarý) olarak gerçekleþtiðini dile getirdi.

Þirketin %100 baðlý ortaklýðý olan

Global Liman Ýþletmeleri A.Þ., dünyanýn önde gelen kruvaziyer

þirketlerinden Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte ortak olduklarý

Barcelona Port Investments, S.L vasýtasýyla, Avrupa'nýn en büyük yolcu

limaný olan ve 1.8 milyon yolcu kapasiteli Barselona Limanýný iþleten, Malaga

Limanýnýn çoðunluk hissesine ve Singapur Yolcu Limanýnýn azýnlýk

hisselerine sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")

unvanlý þirketin %23 hissesini devraldýðýný ve Creuers'deki hisse oranýný

yükseltmek için diðer ortaklarla görüþmelere devam ettiðini þirkete

bildirmiþtir. Barcelona Limaný, Malaga Limaný ve Singapur Yolcu Limanýnýn

Global Liman Ýþletmeleri A.Þ.'nin portföyüne eklenmesi ile Global Liman

Ýþletmeleri A.Þ.'nin toplam yolcu trafiði 2013 yýl sonu itibari ile 3.5 milyona

ulaþacak olup, geliþmeler hakkýnda kamuoyuna bilgi verilmeye devam

edecektir.

  Rekabet Kurulu�nun, Ttnet ve Türk

Telekomünikasyon hakkýnda yürütülen soruþturmanýn sözlü savunmasý 17

Aralýk 2013 tarihinde yapýlacaktýr.

Dünya Gazetesi haberine göre Zorlu Enerji,

rekabetçi fiyattan elektrik üretebilmek için, yurtdýþýnda uygun þartlarda

kömür havzasý satýn alma peþinde.

 Yönetim Kurulu, Endeks Türev Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.

paylarýnýn satýn alýnmasý hakkýndaki kararýn iptaline karar verdi.

Trabzon Köprübaþý'nda yatýrýma devam edilen 8 MW

kapasiteli hidroelektrik santralinin elektromekanik ekipman tedariði ve

süpervizörlük iþleri kapsamýnda Temsan Türkiye Sanayi ile %90 iþtiraki

Küçük Enerji arasýnda 1.465.000 Euro tutarýnda  sözleþme imzalanmýþtýr.



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

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

10

14 Kasým 2013

Haftalýk Veri Takvimi

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

Gerçekleþen: - 125.2 mlr Yen

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

Gerçekleþen: - 874.8  Mlr Yen

07:00 Japonya Ekonomi Gözlemcileri Anketi Eki. 54,2 Gerçekleþen: 51.8

07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Eki. Önceki 45,4 Gerçekleþen: 41.2

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

Gerçekleþen: + % 8.4

09:00 Almanya TÜFE Eki. Beklenti -0,2%  önceki -0,2% Gerçekleþen: - % 0.2

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

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

01:50 Japonya Makine Sipariþleri Eyl. Beklenti -2,0%  önceki 5,4% Gerçekleþen 11,4%

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

Gerçekleþen -0,1%

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

Gerçekleþen  7,6%

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

12:30 Ýngiltere Merkez Bankasý (BOE) Enflasyon Raporu

14:00 ABD MBA Mortgage Baþvurularý önceki -2,8% Gerçekleþen -0,5%

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

Gerçekleþen -91,6 Mlr $

01:50 Japonya GSYH 3Ç  beklenti 0,4%  önceki 0,9%

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

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

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

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

08:30 Fransa GSYH 3Ç beklenti 0,1%  önceki 0,5%

08:30 Fransa GSYH-Yýllýk 3Ç beklenti 0,2%  önceki 0,4%

09:00 Almanya GSYH 3Ç beklenti 0,3%  önceki 0,7%

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

11:00 AB Merkez Bankasý(AMB) Aylýk Raporu

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

15:30 ABD Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý beklenti  330 Bin  önceki 336 Bin

15:30 ABD Devam Eden Ýþsizlik Baþvurularý  önceki 2.868 Bin

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

16:00 AB Avro Bölgesi Maliye Bakanlarý Toplantýsý

12:00 AB TÜFE Eki.  Beklenti -0,1%  önceki 0,5%

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

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

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

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

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

12.11.2013 10:00 Türkiye Perakende Satýþ Hacmi Eyl. Önceki  4,5% Gerçekleþen 4.7%

13.11.2013 10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Eyl.  Önceki 138,9 Gerçekleþen 172,2

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

önceki -2 Mlr $ Gerçekleþen -3,28 Mlr $

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

15.11.2013 11:00 Türkiye Bütçe Gerçekleþmeleri Eki. Önceki -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
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