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18 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Bu sabah, Çin yüzde 2�nin üzerinde

artýda bulunurken, Japonya Cuma

günkü seviyesinde, ABD vadelieri ise

önceki kapanýþa göre %0.08 aþaðýda

bulunuyorlar. BIST-100 endeksinin

74 bin ile 75 binaralýðýnda bir süre

dalgalanmasý ve sonra 74 binin altýna

sarkma yapmasý beklenebilir. J.P.

Morgan�ýn Türk hisseleri için önerisini

�Aðýrlýðýný Arttýr��dan �Nötr�e

düþürmesi açýlýþta endekste geri

çekilmelere neden olabilir.

Amerika Avrupa Asya
Bu hafta Türkiye�de en önemli

gündem maddeleri Salý günü

gerçekleþecek TCMB PPK Toplantýsý

ve hazinenin gerçekleþtireceði tahvil

ihaleleri olacak. Merkez Bankasý

bugün ve yarýn ek parasal sýkýlaþtýrma

uygulayacak. Hazine bugün 2018 ve

2023 Vadeli Tahvil Ýhalesi

gerçekleþtirecek.

Türkiye�de iþsiz sayýsý Aðustos ayýnda

geçen yýlýn ayný dönemine göre 361

bin kiþi artarak 2 milyon 806 bin kiþiye

yükseldi.

74273,24
8.71
2.0303

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

Yeni haftada ekonomi gündeminin en

önemli konularý Ekim ayý perakande

satýþ verileri ve Fed FOMC

tutanaklarý olacak. Ekim ayý enflasyon

verileri, haftalýk iþsizlik maaþý

baþvurularý ve Kasým ayý öncü PMI

verisi de haftanýn diðer önemli

verileri.

Hisse senedi piyasalarý, Janet Yellen'ýn

senatoda yaptýðý konuþmada verdiði

mesajlarýn etkisiyle coþkulu bir hafta

geçirdi.

Geçen hafta Euro Bölgesi�nin 3.

çeyrek büyüme ve Ekim ayý  TÜFE

verilerini takip ettik. Euro

Bölgesi�nde enflasyon son dört yýlýn

en düþük seviyesine gerilemiþ

durumda. ECB üyesi Asmussen, tek

çözüm mekanizmasýnda yýl sonuna

kadar anlaþmaya varýlmasý gerektiðini

söyledi.  Bugün Euro Bölgesi�nin cari

iþlemler (Önceki: 17.4 mlr Euro) ve

dýþ ticaret dengesi (Önceki: 12.3 mlr

Euro) açýklanacak.

Fed�in varlýk alým programýnda bir

süre daha kesintiye gitmeyeceði

beklentisiyle Asya piyasalarý geçen

haftayý yükseliþle tamamladýlar.

Hafta sonu, Çin�de devletin

ekonomideki rolünün azaltýlmasýný

kapsayan reformlara iliþkin gelen

detaylarla birlikte Asya borsalarý yeni

haftaya yükseliþle baþladýlar.

Çarþamba günü açýklanacak Japonya

dýþ ticaret dengesi, Perþembe BOJ

faiz kararý ve Cuma BOJ aylýk raporu

haftanýn gündemini oluþturmaktadýr.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Tahvil piyasasý genel anlamda haftayý

hisse senedi piyasalarýna paralel

olarak deðer kazanarak kapattý. ABD

10 yýllýklarý %2.70'e inerken

Türkiye'de 2 yýl vadeli gösterge

tahvilin bileþik faizi ise %9�un üzerine

çýktýðý haftada %8.71 seviyesinden

kapanýþ yaptý. Bu hafta TCMB faiz

kararý açýklanacak. Faizlerde herhangi

bir deðiþiklik beklenmiyor ancak

zorunlu karþýlýklarda yapýlacak

düþüþle TL'nin deðerlenmesinin

desteklenmesi de olasý.
Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli 86.000 kullaným fiyatlý

opsiyonda 10 adet iþlem olurken açýk

pozisyon sayýsý 161�e yükseldi. Aralýk

vadeli Euro Dolar kontratýnda ise 948

adet iþlem olurken 472 adet pozisyon

açýldý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 2.931 oldu. Aralýk vade endeks

kontratlarýnýn güne 100 - 300 puan

artýþla baþlamasýný bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
J. Yellen geçen haftanýn gündemine

tam anlamýyla tek baþýna oturdu.

Hafta boyunca merakla beklenen

konuþmasýnda oldukça güvercin

açýklamalar yapan J.Yellen'ý piyasa çok

sevdi. Güvercin söylemler Altýn ve

hisse senedi piyasalarýnda yükseliþi

saðlarken TL'nin de tekrar kýymete

binmesini saðladý. Dolar/TL hafta

boyunca en yüksek 2.0609 seviyesini

görmesine karþýn haftayý 2.0303�ten

kapattý.

Devamý için týklayýnýz
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18 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Geçen hafta BIST-100

endeksi yüzde 0.48 primle

74.273 seviyesinden kapanýþ

yaptý. Oldukça dalgalý geçen

haftanýn özellikle son iki

gününde 70.950

seviyelerinden 74 bine

kadar sert bir yükseliþ

gördük. Yeni FED baþkan

adayý Janet Yellen�in tahvil

azaltýmýný erteleyebileceði

beklentisi olumlu havanýn temel sebebiydi. Bu haftaya baþlarken en önemli gündem

maddeleri Çarþamba günü açýklanacak olan FED tutanaklarý ve FED baþkanlarýnýn hafta

boyunca yapacaðý konuþmalar olacak. Bugün William Dudley, Cahrles Plosser ve Narayan

Kocherlakota�nýn konuþmalarý var. Yarýn Cahrles Evans ve Ben Bernanke konuþacak .

Piyasalar, bu konuþmalarda FED baþkanlarýnda acaba tahvil azaltýmý Aralýk veya Ocak�ta mý

baþlar, yoksa Mart ayýna mý kalýr? konusunda ipuçlarýný almaya çalýþacaktýr. Ýçeriye

baktýðýmýzda, yarýn PPK toplantýsý var. Bu toplantýdan faizde bir deðiþim çýkmasý

beklenmiyor. Aralýk ayýnda munzam karþýlýklarda deðiþiklik olabilir.

Teknik olarak bakýldýðýnda endeks için 75 bin civarýnda önemli bir direnç var. Hafta içinde

gelen veriler ve açýklamalar göre bu direnç yukarý yönde kýrýlabilir fakat çok kýsa vadede

endeksin iki günlük yükseliþinin ardýndan bir bekleme dönemi geçirmesi de söz konusu

olabilir. Bu hafta için 73.500 seviyesinde önemli bir desteðimiz var. Bu desteðin altýna sarkma

olabilir ama altýnda kapanýþ olasýlýðý þu an için zayýf. Fakat ilerideki günlerde, endeks 72.300

ile 73.500 aralýðýndaki 1200 puanlýk boþluðu doldurmak isteyebilecektir. Bu sabah dýþ

piyasalara baktýðýmýzda, Çin reformlar sonrasýnda borsanýn olumlu etkilenmesiyle yüzde

2�nin üzerinde artýda bulunurken, Japonya Cuma günkü seviyesinde bulunuyor. Cuma

akþamý Dow ve S&P endeksleri yeni rekorlar kýrdýlar. ABD vadelieri  Cuma gününe göre

yüzde 0.08 aþaðýda bulunuyorlar. Hindistan bu sabah yüzde 1.73 artýda bulunuyor.

Geliþmekte olan piyasalara ilgi var. Biz de bundan olumlu etkilenebiliriz.  BIST-100

endeksinin 74.500 civarýnda bir açýlýþ yaptýktan sonra 74 bin ile 75 bin aralýðýnda bir süre

dalgalanmasý ve sonra net yönünü belirlemesi beklenebilir.  Genellikle dýþ piyasalardaki

hareketlere paralel bir seyir izleriz ama eðer imkan verirse, 73.500-74.000 aralýðý yeni orta

vadeli alýmlar için uygun seviyeler olarak telaffuz edilebilir. Hazine ihaleleri önemli olacaktýr.

Hazine genel olumlu havdan yararlanarak beklenenden fazla borçlanma yapabilir.  J.P.

Morgan�ýn Türk hisseleri için önerisini �Aðýrlýðýný Arttýr��dan �Nötr�e düþürmesi açýlýþta

endekste geri çekilmelere neden olabilir.

Bu  sabah, Çin  yüzde  2�nin  üzerinde  artýda  bulunurken,

Japonya  Cuma  günkü  seviyesinde  bulunuyor.  ABD

vadelieri  ise  Cuma  gününe  göre  yüzde  0.08  aþaðýda

bulunuyorlar.  BIST100  endeksinin  74  bin  ile  75

binaralýðýnda  bir  süre  dalgalanmasý  ve  sonra  74  binin

altýna sarkma yapmasý beklenebilir. J.P. Morgan�ýn Türk

hisseleri  için  önerisini  �Aðýrlýðýný  Arttýr��dan  �Nötr�e

düþürmesi  açýlýþta  endekste  geri  çekilmelere  neden

olabilir. 73.50074.000 aralýðý yeni orta vadeli alýmlar için

uygun olabilir.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,33, S&P 500 %

0,42 deðer kazandý. Dow Jones ise günü % 0,54 deðer artýþý ile 15.961 puandan

tamamladý. Avrupa borsalarýndan Almanya % 0,21, Ýngiltere % 0,41 deðer kazandý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 74.273 � 74.887 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 0,40 deðer artýþý ile 74.273 puandan tamamladý. Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda

132.586 adet iþlem olurken 1.107 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 182.870 oldu. Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý olarak satým (put) endeks opsiyonlarý

iþlem gördü. Aralýk vadeli 86.000 kullaným fiyatlý opsiyonda 10 adet iþlem olurken açýk

pozisyon sayýsý 161�e yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 14.624 adet iþlem olurken

4.293 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 125.924 oldu. Aralýk

vadeli Euro Dolar kontratýnda ise 948 adet iþlem olurken 472 adet pozisyon açýldý ve

seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 2.931 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 93,48 USD,

Altýn�ýn onsu 1.287 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3501 seviyesinde. Euro Bölgesi� nde

TSÝ 11:00� da Cari Ýþlemler Dengesi (Eylül), TSÝ 12:00� da Dýþ Ticaret Dengesi (Eylül),

ABD� de TSÝ 17:00� da NAHB Konut Piyasasý Fiyatlarý Endeksi (Kasým) verileri

açýklanacak. Ayrýca TSÝ 10:00� da Boston FED Baþkaný Eric Rosengren, TSÝ 19:15� de

New York FED Baþkaný William Dudley ve TSÝ 20:30� da Philadelphia FED Baþkaný

Charles Plosser konuþacak. Yurt içinde ise saat 10:00� da Özel Sektörün Orta Vadeli Dýþ

Borç Stoku (Eylül) ve saat 13:00� da Hazine 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri takip

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

2,0220, 2,0130, 2,0060 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0320, 2,0440, 2,0520

seviyeleri direnç olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0410 � 2,0510 bandýnda iþlem

görebilir. Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da iþlemler yatayda devam ediyor. ABD' de

Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarýnda 10 puanlýk deðer kaybý mevcut. Aralýk vadeli

endeks kontratýnda denge seviyesi 91.650 seviyesinde bulunurken yukarý yönlü

hareketlerde 92,050, 92.675, 93.600 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 91,025,

90,625, 88,300 destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 100 - 300

puan artýþla baþlamasýný bekliyoruz.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Aralýk  vadeli  86.000 kullaným  fiyatlý  opsiyonda 10

adet  iþlem  olurken  açýk  pozisyon  sayýsý  161�e

yükseldi.  Aralýk  vadeli  Euro Dolar  kontratýnda  ise

948 adet iþlem olurken 472 adet pozisyon açýldý ve

seans  sonunda  açýk  pozisyon  sayýsý  2.931  oldu.

Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 100  300

puan artýþla baþlamasýný bekliyoruz.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

J. Yellen geçen haftanýn gündemine tam anlamýyla tek baþýna oturdu. Hafta boyunca

merakla beklenen konuþmasýnda oldukça güvercin açýklamalar yapan J.Yellen'ý piyasa

çok sevdi. Tahvil alýmýna destek çýkmasýnýn yaný sýra, varlýklarda balon oluþtuðuna

inanmadýðýný vurgulayan FED baþkan adayý Yellen, böylece süregelen tartýþmanýn

fitilini tekrar ateþlemiþ oldu.

Güvercin söylemler Altýn ve hisse senedi piyasalarýnda yükseliþi saðlarken TL'nin de

tekrar kýymete binmesini saðladý. genel anlamda haftayý hisse senedi

piyasalarýna paralel olarak deðer kazanarak kapattý. ABD 10 yýllýklarý %2.70'e

inerken Türkiye'de 2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik faizi ise %9�un üzerine çýktýðý

haftada %8.71 seviyesinden kapanýþ yaptý. Ayrýca iç piyasamýzda

Faizlerde herhangi bir deðiþiklik beklenmiyor ancak zorunlu

karþýlýklarda yapýlacak düþüþle TL'nin deðerlenmesinin desteklenmesi de olasý.

Ancak Altýn'a kýyasla TL'ye

daha sert tepki geldi.

hafta boyunca en

yüksek 2.0609 seviyesini

görmesine karþýn haftayý

2.0303�ten kapattý.

Yellen'ýn tahvil

alýmýný destekleyen

açýklamalarýna zayýf tepki verdi ve 1300'ün üzerine çýkamadý. En yüksek 1294, en

düþük 1261 seviyesi görüldü.

Bu haftanýn en önemli günü Çarþamba olacak. Ayný günde ABD perakende satýþlarý

ve mevcut ev satýþlarý açýklanacaðý gibi FOMC tutanaklarý da yayýnlanacak.

J. Yellen geçen haftanýn gündemine tam anlamýyla
tek  baþýna  oturdu.  Hafta  boyunca  merakla
beklenen  konuþmasýnda  oldukça  güvercin
açýklamalar  yapan  J.Yellen'ý  piyasa  çok  sevdi.
Güvercin  söylemler  Altýn  ve  hisse  senedi
piyasalarýnda yükseliþi saðlarken TL'nin de tekrar
kýymete binmesini saðladý. Dolar/TL hafta boyunca
en  yüksek  2.0609  seviyesini  görmesine  karþýn
haftayý 2.0303�ten kapattý.
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Türkiye

Bu hafta Türkiye�de en önemli gündem maddeleri Salý günü gerçekleþecek TCMB
PPK Toplantýsý ve hazinenin gerçekleþtireceði tahvil ihaleleri olacak. Merkez Bankasý
bugün ve yarýn ek parasal sýkýlaþtýrma uygulayacak. MB'nin bugün açacaðý döviz satým
ihalesinde tutar minimum 100 milyon dolar olacak. Hazine bugün 2018 ve 2023
Vadeli Tahvil Ýhalesi gerçekleþtirecek. Çarþamba günü ise IMF "Türkiye Gözden
Geçirme Raporu"nu yayýnlayacak.

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.

Türkiye�de iþsiz sayýsý Aðustos ayýnda geçen yýlýn
ayný dönemine göre 361 bin kiþi artarak 2 milyon 806 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik oraný
ise 1 puan artarak %9.8�e yükseldi. (beklenti: %9.5)

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.

yýl sonu TÜFE beklentisi %7.71.

Kasým ayý TÜFE beklentisi ise %0.59 seviyesinde.

 Ekim ayýnda bütçe gelirleri, bir

önceki yýlýn ayný ayýna göre %9.8 oranýnda artarak 30 milyar lira, bütçe giderleri ise

%4.5 artarak 33.2 milyar lira olarak gerçekleþti.

Bu hafta Türkiye�de en önemli gündem maddeleri

Salý günü gerçekleþecek TCMB PPK Toplantýsý ve

hazinenin gerçekleþtireceði  tahvil  ihaleleri olacak.

Merkez  Bankasý  bugün  ve  yarýn  ek  parasal

sýkýlaþtýrma uygulayacak. Hazine bugün 2018  ve

2023 Vadeli Tahvil Ýhalesi gerçekleþtirecek.

Türkiye�de iþsiz sayýsý Aðustos ayýnda geçen yýlýn

ayný dönemine göre 361 bin kiþi artarak 2 milyon

806 bin kiþiye yükseldi.
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Amerika

Yeni haftada ekonomi gündeminin en önemli konularý açýklanacak olan Ekim ayý

perakande satýþ (Beklenti: %0.0 Önceki: -%0.1) ve Fed FOMC tutanaklarý olacak.

Yaklaþan tatil sezonunun da etkisiyle tüketici sektörünün ekonomideki aðýrlýðý

sürüyor. Piyasalar açýsýndan Fed'in azaltýma ne zaman baþlayacaðý halen en büyük

soru iþareti olarak kalmaya devam ediyor. FOMC tutanaðýnda yer alacak ifadeler bu

konuya ýþýk tutabileceðinden son derece önemli. Ekim ayý enflasyon verileri, haftalýk

iþsizlik maaþý baþvurularý (Beklenti: 335.000 Önceki: 339.000) ve Kasým ayý öncü

PMI (Beklenti: 53.0 Önceki: 51.1)verisi de haftanýn diðer önemli verileri.

Önemli bir veri akýþýnýn bulunmadýðý yeni haftanýn ilk iþlem gününde; Boston Fed

Baþkaný Eric Rosengren�in, New York Fed Baþkaný William Dudley�nin, Philadelphia

Fed Baþkaný Charles Plosser�ýn ve Minneapolis Fed Baþkaný Narayana

Kocherlakota�nýn konuþmalarý takip edilmeli.

Geçen haftanýn en önemli olayý, Ben Bernanke'nin ardýndan gelecek dönem Fed

Baþkaný olacak olan Janet Yellen'ýn senatoda yaptýðý konuþmaydý. Piyasalar, Fed'in

mevcut politikalarýnýn yakýn dönemde sürmeye devam edeceði beklentisiyle

coþkulu bir hafta geçirdi.

Quantative Easing olarak adlandýrýlan Fed'in geniþleyici para politikasýnýn birkaç ay

daha süreceði beklentisiyle hisse senedi piyasalarý geçen haftayý önemli kazançlarla

tamamladý. Dow Jones %1.3; S&P 500 %1.6; Nasdaq %1.7; the Russell 2000 %1.5

ve Wilshire 5000 %1.6 primle haftayý tamamladý.

Önceki hafta beklentilerin bir hayli üzerinde gelerek adeta ýþýk saçan Ekim ayý

büyüme verisinin ardýndan; geçen hafta açýklanan Kasým ayý imalat verileri ayný

doðrultuda gelmedi.

* JP Morgan, mortgage davalarýný kapamak için 4.5 milyar dolar ödeyecek

* ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry'nin, Almanya ile "dinleme" skandalýyla bozulan

iliþkilerini düzeltmek için Berlin'e gideceði iddia edildi

Yeni  haftada  ekonomi  gündeminin  en  önemli

konularý Ekim ayý perakande satýþ verileri ve Fed

FOMC  tutanaklarý  olacak.  Ekim  ayý  enflasyon

verileri, haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý ve Kasým

ayý  öncü  PMI  verisi  de  haftanýn  diðer  önemli

verileri.

Hisse senedi piyasalarý, Janet Yellen'ýn senatoda

yaptýðý  konuþmada  verdiði  mesajlarýn  etkisiyle

coþkulu bir hafta geçirdi.
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Avrupa

Geçen hafta Avrupa tarafýnda Euro Bölgesi�nin 3. çeyrek büyüme ve Ekim ayý
TÜFE verilerini takip ettik. Bugün Euro Bölgesi cari iþlemler (Önceki: 17.4 mlr
Euro) ve dýþ ticaret dengesi (12.3 mlr Euro) açýklanacak. Haftanýn devamýnda ise,
Almanya Zew Beklentiler Endeksi, Ýngiltere�de BOE toplantý tutanaklarý, perþembe
günü Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi Kasým ayý PMI verileri, Cuma günü ise
Almanya�nýn IFO iþ dünyasý güveni ve 3. Çeyrek GSYH verileri öne çýkýyor.

ECB�nin düþük enflasyonun Bölge�de büyümeye zarar vermesini önlemek adýna 25
bp�lýk faiz indiriminin ardýndan geçen hafta açýklanan

Ekim�de -%0.1 oldu. Yýllýk bazda %0.7 olarak açýklanan enflasyon son dört
yýlýn en düþük seviyesine gerilemiþ durumda. Bölge�de düþük büyümeden çýkmanýn
hýzlý bir yolu olmadýðý belirtilirken, açýklanan büyüme verileri de Euro Bölgesi�nde
toparlanmanýn ivme kaybettiðini göstermiþ oldu.
Fransa ekonomisi yýllýk bazda -%0.1 ile beklenmedik þekilde küçüldü. ECB
üyelerinin Cumartesi günü yaptýklarý açýklamalarda ülke içinde yatýrým ve tüketimi
artýmasý gerektiði belirtilen ve Avrupa komisyonu tarafýndan cari fazlasý mercek
altýna alýnan Almanya ekonomisi ise yýllýk bazda %1.1 büyüdü. Euro Bölgesi
ekonomisi yýllýk bazda -%0.4 daralma gösterdi.

* , Yunanistan�ýn Troyka ile anlaþma konusunda
çabalarýný artýrmasý gerektiðini belirtirken, Ýrlanda ve Ýspanya ekonomilerinin
yeniden toparlanma sürecine girdiðini söyledi.
* Avrupa Merkez Bankasý'nýn Euro Bölgesi bankalarýnýn denetimini üstlenmesi
adýna , tek çözüm mekanizmasýnda yýl sonuna kadar
anlaþmaya varýlmasý gerektiðini söyledi.

Geçen haftanýn son iþlem gününde Euro Bölgesi tüketici fiyat
endeksi beklentilere paralel açýklanýrken; ABD�de Ekim ayý sanayi üretiminin
beklentilerin gerisinde kaldýðýný gördük. Hafta boyunca en düþük 1.3345 ve en
yüksek 1.3505�I gören Eur/Usd bu sabah 1.3501�den iþlem görüyor. Paritenin seyri
açýsýndan bugün Euro Bölgesi�nde cari denge ve dýþ denge rakamlarý takip edilebilir,
Dolar tarafýnda ise veri gündemi sakin olacak. Teknik açýdan yukarý kanalda hareket
eden paritede, 1.35 desteði üzerinde tutunmaya devam ettiði takdirde gün içinde
1.3525 direnci hedeflenebilir. Aþaðý yönlü hareketlerde ise Eur/Usd, yukarý kanalýn
alt noktasý olan 1.3455 desteðine kadar çekilebilir. Bu seviyeyi aþaðý kýrmasý
durumunda ise ilk destek 1.3390 seviyesidir.
Destekler: 1.3455 ; 1.3390  Dirençler: 1.3525 ; 1.3555

Geçen hafta Euro Bölgesi�nin 3. çeyrek büyüme ve

Ekim  ayý    TÜFE  verilerini  takip  ettik.  Euro

Bölgesi�nde  enflasyon  son  dört  yýlýn  en  düþük

seviyesine  gerilemiþ  durumda.  ECB  üyesi

Asmussen, tek çözüm mekanizmasýnda yýl sonuna

kadar  anlaþmaya  varýlmasý  gerektiðini  söyledi.

Bugün Euro Bölgesi�nin cari iþlemler (Önceki: 17.4

mlr Euro) ve dýþ  ticaret dengesi (Önceki: 12.3 mlr

Euro) açýklanacak.
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Asya

Fed�in  varlýk  alým  programýnda  bir  süre  daha

kesintiye gitmeyeceði beklentisiyle Asya piyasalarý

geçen haftayý yükseliþle tamamladýlar.

Hafta  sonu,  Çin�de  devletin  ekonomideki  rolünün

azaltýlmasýný  kapsayan  reformlara  iliþkin  gelen

detaylarla  birlikte  Asya  borsalarý  yeni  haftaya

yükseliþle baþladýlar. Çarþamba günü açýklanacak

Japonya  dýþ  ticaret  dengesi,  Perþembe  BOJ  faiz

kararý  ve  Cuma  BOJ  aylýk  raporu  haftanýn

gündemini oluþturmaktadýr.

Fed�in varlýk alým programýnda kesintiye gitmeyeceði beklentisiyle Asya piyasalarý

geçen haftayý yükseliþle sonlandýrdýlar. Hafta sonu, devletin ekonomideki rolünün

azaltýlmasýný kapsayan reformlara iliþkin gelen detaylarla birlikte Asya borsalarý yeni

haftaya yükseliþle baþladýlar. Çarþamba günü açýklanacak Japonya dýþ ticaret dengesi,

Perþembe BOJ faiz kararý ve Cuma BOJ aylýk raporu haftanýn gündemini

oluþturmaktadýr.

 Yeni reformlar devletin ekonomideki rolünü

azaltýlmasý, uzun süredir devam eden tek çocuk politikasýnýn esnetilmesi, özel

yatýrýmlar için kolaylýk saðlanmasý gibi detaylarý içeriyor.

Eylül ayýnda

%9.10 artýþ gösteren konut fiyatlarý, bu ay %9.6 arttý.

● 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. Japonya'nýn cari iþlemler fazlasý ise Eylül

ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre %14.3 artarak 587.3 milyar Yen oldu.

● Japonya�da çekirdek makine sipariþleri Eylül ayýnda bir önceki  aya göre %2.1

oranýnda geriledi. (Beklenti: -%1.4) Tüketici güven endeksi ise Ekim ayýnda 4.2

puan azalýþla 41.2'ye geriledi.

Çin Komünist Parti  Merkez Komite toplantýsýndan çýkan sonuçlara göre,

dünyanýn en büyük 2. ekonomisi Çin�de piyasanýn kaynak daðýlýmýnda belirleyici

rol oynamasý kararlaþtýrýlsa da ekonomi stratejilerinde devlet baskýn güç olmayý

sürdürecek.

Geçen hafta Usd/Jpy paritesi yükseliþine devam etti. Haftaya 99.16

seviyesinden baþlayan parite en düþük 98.92, en yüksek 100.44 seviyelerini gördü.

Haftanýn ilk iþlem gününde paritede bir miktar satýþlar hakim. 99.97-100.41

bandýnda hareket eden paritenin önündeki ilk destek 99.80 seviyesinde

bulunmaktadýr. Yukarý yönlü hareketlerde ilk direnç noktasý 100.50 seviyesinde

bulunmaktadýr. Bu hafta dolar tarafýnda Fed Baþkanlarýndan gelecek konuþmalar ve

enflasyon verisi, yen tarafýnda ise Perþembe günü açýklanacak BOJ faiz kararý önem

taþýmakta. Destek: 99.80-99.55-99.15 Direnç: 100.50-100.85-101.30
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Haberi KAP

Þekerbank (SKBNK): Þekerbank�ýn 2013/9 aylýk konsolide net karý

136.348.000 tl (2012/9 aylýk: 185.151.000 tl)olarak açýklandý.

Pegasus Havayollarý (PGSUS): Pegasus ile CFM Ýnternational, 100 Airbus

A320neo/A321neo uçaðý için leap-1a motor sipariþ anlaþmasý imzaladý.

Uzun süreli servis hizmetini de kapsayan anlaþmanýn yaklaþýk olarak deðeri

liste fiyatý ile 4,3 milyar dolardýr.

Tat Konserve (TATKS): Ýþlem Kodu-Bülten Adý Deðiþecek Pay: Borsamýz

Ulusal Pazar'da iþlem görmekte olan "Tat Konserve Sanayii A.Þ."nin

ünvanýnýn "Tat Gýda Sanayi A.Þ." olarak deðiþmesi nedeniyle 02.12.2013

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevcut "TATKS" iþlem kodu,

"TATGD" olarak; 18.11.2013 tarihinden itibaren  ise bülten adý "TAT

GIDA" olarak deðiþtirilecektir.

Global Yatýrým Holding (GLYHO): Global Liman, Karadað Bar Limaný

ihalesi ile ilgili Sözleþmenin Özelleþtirme ve Sermaye Yatýrýmlarý Kurumu

ile Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylandýðýný ve Bar Limaný'nýn Genel Yük ve

Kargo Terminalini iþleten þirketin %62,09 hissesinin devrine iliþkin

Sözleþmenin Cuma günü itibariyle imzalandýðýný bildirmiþtir. Bu aþamadan

sonra, hisse devri izni için Rekabetin Korunmasý Kurumuna baþvurulacak

olup, gerekli iznin alýnmasýndan ve Ýmtiyaz Sözleþmesi'nin imzalanmasýndan

sonra hisseler Global Limana devredilecektir.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi (ASUZU): 12 Kasým 2013 tarihli özel

durum açýklamasýnda belirtildiði üzere  D-Max pick-up araçlarýn Türkiye

Pazarýna yönelik üretilmesine iliþkin olarak 14 Kasým 2013 tarihinde

Ýstanbul'da düzenlenen Comvex Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi

Fuarýnda niyet mektubu þirket ile  Isuzu Motors International Thailand

(IMIT) arasýnda imzalanmýþ olup 2014 yýlý Mart ayýndan itibaren D-Max

model pick-up araçlarýn üretimine ve satýþýna baþlanabilmesi için gerekli

hazýrlýklara baþlanmasý konusunda taraflar arasýnda mutabakat saðlanmýþtýr.

Aygaz Petrol Ofisi (PTOFS)(AYGAZ): Basýnda Enerji Piyasasý Düzenleme

Kurumu'nun (EPDK), teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün

bulundurma gerekçesiyle aralarýnda Aygaz ve Petrol Ofisi�nin de bulunduðu

toplam 16  tesisin depolama lisanslarýný sonlandýrdýðý haberlerine Aygaz ve

Petrol Ofisi konuyla ilgili resmi tebligatýn kendilerine ulaþmadýðýný kamuya

bildirmiþlerdir.

Turcas Petrol (TRCAS ): Þirketin %30 oranýnda iþtiraki Shell & Turcas

Petrol A.Þ.'ne Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan

bayilerde otomasyon sistemlerinin kurulmasý ile ilgili ceza kesildiði yönünde

basýn yayýn organlarýnda yer alan muhtelif haberler üzerine þirket

kendilerine ulaþan herhangi bir tebligat olmadýðýný böyle bir tebligat olmasý

durumunda kamuoyuna zamanýnda bilgilendireceklerini açýkladýlar.

Tümosan (TMSN): Tümosan, Tunus'a teslim edilmek üzere 70 adet

traktör ve 70 adet ekipman alýmý ihalesini kazandý.

Trakya Cam (TRKCM): Trakya Cam Sanayii�nin yaptýðý baþvuru üzerine

Romanya menþeli renksiz düzcam için ithalatta haksýz rekabetin

önlenmesine iliþkin teblið ile baþlatýlan damping soruþturmasý Ekonomi

Bakanlýðý Ýthalat Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülerek tamamlandý.

Migros Perakende (MGROS): Habertürk Gazetesi internet sitesinde

yayýnlanan habere göre; Sabancý Holding�den Haluk Dinçer, �Migros için

satýn alma fýrsatýnýn þu an için öncelikleri olmadýðýný, zamaný gelince

bakacaklarýný ve bunun þu anda ilgilendikleri anlamýna gelmediðini söyledi.

Karsan (KARSN): Milliyet Gazetesi�nin haberine göre; Karsan New York�a

giriþ yolunu arýyor.
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Haftalýk Veri Takvimi

01:50/Japonya/Konut Kredileri (yýllýk)/3. Çeyrek/Önceki: + % 3.2

11:00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Eylül/Önceki: + 17.4 milyar euro

12:00/Euro Bölgesi/Dýþ Ticaret Dengesi/Eylül/Önceki: + 12.3 milyar euro

16:00/ABD/Toplam Yabancý Sermaye Giriþi/Eylül/Önceki: - 2.9 milyar dolar

16:00/ABD/Net Uzun Vadeli yabancý Sermaye Giriþi/Eylül/Önceki: - 8.9 milyar dolar

07:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Eylül/Önceki: 109.5

11:00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 2.0

11:00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 6.8

11:00/Ýtalya/Sanayi Satýþlarý (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 1.0

12:00/Euro Bölgesi/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.5

12:00/Euro Bölgesi/OECD Kasým Ekonomik Görünüm Raporu

15:30/ABD/Ýstihdam Maliyet Endeksi/3. Çeyrek/Beklenti: + % 0.5/Önceki: + % 0.5

15:45/ABD/Hazine Bakaný Lew ABD Ekonomik Görünümü Konusunda Konuþacak

01:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Ekim/Beklenti: - 834.0 milyar yen/Önceki: - 932.1

milyar yen/Revize: - 934.3 milyar yen

01:50/Japonya/Ýhracat (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 16.2/Önceki: + % 11.5

01:50/Japonya/Ýthalat (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 18.8/Önceki: + % 16.5

15:30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/Ekim/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.1

15:30/ABD/TÜFE (aylýk)/Ekim/Beklenti: % 0.0/Önceki: + % 0.2

15:30/ABD/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.7

15:30/ABD/Çekirdek Tüketici Fiyatlarý Endeks Deðeri/kim/Önceki: 234.589

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Kasým/Beklenti:

51.6/Önceki: 51.3

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Nakit Ýhtiyacý/Ekim/Önceki: - 0.6 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý/Ekim/Önceki: 9.4 milyar sterlin

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/15 Kasým/Önceki: 339,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/8 Kasým/Önceki: 2,874,000

15:30/ABD/ÜFE /(aylýk)/Ekim/Beklenti: - % 0.2/Önceki: - % 0.1

 15:30/ABD/Çekirdek ÜFE /(aylýk)/Ekim/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.1

15:30/ABD/Çekirdek ÜFE /(yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.3/Önceki: + % 1.2

17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: - 14.0/Önceki: - 14.5

07:00/Japonya/Japonya Merkez Bankasý Kasým Ayý Ekonomi Raporu

09:00/Almanya/GSYÝH (çeyrek)/3. Çeyrek/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.3

09:00/Almanya/Ýhracat (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 2.2

09:00/Almanya/Ýthalat (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 2.0

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Önceki: % 0.0

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.2

18.11.2013 10:00 Türkiye Özel Sektörün Orta Vadeli Dýþ Borç Stoku Eyl. 145,8 Mlr $

18.11.2013 13:00 Türkiye Hazine 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri

19.11.2013 10:00 Türkiye Kýsa Vadeli Borç Stoku Eyl. 127 Mlr $

19.11.2013 13:00 Türkiye Hazine 2015, 2020 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri

19.11.2013 14:00 Türkiye TCMB Para Politikasý Kurulu Faiz Kararý 4,5% 4,5%

19.11.2013 14:00 Türkiye TCMB Para Politikasý Kurulu Faiz Koridoru %3,5-%7,75

%3,5-%7,75

20.11.2013 09:00 Türkiye Hazine Ýç Borç Ýtfasý (13,98 mlr TL)

20.11.2013 17:00 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku Eki. 576,2 mlr TL

20.11.2013 Türkiye IMF "Türkiye Gözden Geçirme Raporu"nu yayýnlayacak

22.11.2013 11:00 Türkiye Yabancý Ziyaretçi Sayýsý Eki. 6,88%
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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
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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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