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19 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Son dört günde yaklaþýk 4500 puan

artýþ yapan endeks bugün bir

dinlenme ve hafif bir geri çekilme

yapabilir fakat 73.500�ün aþaðý

kýrýlmasýný beklemiyoruz. seans içi

hareketlere odaklanacak olursak, ilk

seansýn en önemli desteði 74.500-

74.750 aralýðýnda bulunuyor. Kýsa

vadede dünkü seviyelerden bir

miktar aþaðý yönlü hareket

görebiliriz, fakat 73.500 altýnda bir

kapanýþ olasýlýðý netleþmeden

pozisyonlarý azaltmak anlamlý deðil.

Amerika Avrupa Asya
14.00�da TCMB Para Politikasý Kurulu

faiz kararýný açýklayacak. Faizlerde

deðiþiklik beklenmese de karar

sonrasýnda para politikasýndaki duruþa

yönelik yapýlacak açýklamalar ve

verilecek mesajlar piyasalar açýsýndan

önem taþýyor. Ekim ayýnda

gerçekleþtirilen toplantýda faizlerde

deðiþikliðe gidilmemiþti. Hazine�nin

dün düzenlediði tahvil ihalelerinde

toplam satýþ tutarý 4 milyar 550.1

milyon TL�ye ulaþtý. Hazine bugün 3

adet tahvil ihracý gerçekleþtirecek.

75597,68
8.68
2.0208

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

Önceki hafta Janet Yellen'ýn

teþviklere devam edeceði

iþaretleriyle zirve rekorunu kýran

ABD borsalarý, yeni haftanýn ilk

gününde karýþýk bir seyir izledi. Dow

Jones ve S&P 500 tarihi zirve

seviyelerini test ettikten sonra bir

miktar gevþedi.

Önemli bir veri akýþýnýn olmadýðý

günde; Fed Baþkaný Ben Bernanke ve

Chicago Fed Baþkaný Charles

Evans�ýn konuþmalarý takip edilmeli.

Avrupa borsalarý Eylül�de 14.3 mlr

Euro fazla veren Euro Bölgesi dýþ

ticaret dengesi ve ECB üyelerinden

gelen açýklamalarýn ardýndan dünü

yükseliþle tamamladýlar. Bundesbank

tarafýndan gelecek aylarda

ekonomideki canlanmanýn daha

belirgin hale geleceði belirtilen

Almanya�da bugün Zew Ekonomik

Beklentiler Endeksi açýklanacak

(Beklenti: 54.0). Ýtalya�da sanayi

sipariþleri ve Euro Bölgesi Zew

Beklentiler Endeksi takip edilecek.

Bu sabah Asya borsalarýnýn çoðunda

yön aþaðý doðru. Yen�in dolar

karþýsýnda güçlenmesiyle birlikte

Nikkei endeksi %0.20 deðer

kaybederken, Shanghai endeksi

%0.22 düþüþle iþlem görmeye

devam ediyor.

Sabah itibariyle 99.85�ten iþlem

gören Usd/Jpy paritesinin önündeki

ilk direnç 100.00 seviyesinde

bulunmaktadýr. Bu seviyenin

üzerinde tutunulmasý halinde tekrar

100.40 seviyeleri hedeflenebilir.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Baþarýlý geçen Hazine ihalesinin

ardýndan, 2 yýl vadeli gösterge tahvilin

bileþik faizi %8.59 seviyesine indi ve

günü %8.68�den kapattý. Bugün

Türkiye faiz oraný kararý açýklanacak.

Faizlerde herhangi bir deðiþiklik

beklenmezken, TCMB sürpriz yapýp

döviz munzam karþýlýklarý azaltarak

TL'ye destek çýkabilir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli 96.000 kullaným fiyatlý

call opsiyonunda, 30 adet iþlem

olurken açýk pozisyon sayýsý 141�e

yükseldi. Aralýk vadeli Euro Dolar

kontratýnda ise 1.801 adet iþlem

olurken 1.166 adet pozisyon açýldý ve

seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

4.097 oldu. Aralýk vade endeks

kontratlarýnýn güne 100 � 300 puan

düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
TCMB faiz kararý öncesi baþarýlý

geçen hazine ihaleleri ve küresel

anlamda döviz bolluðuna devam

edileceðine olan inanç, haftanýn ilk

iþlem gününde geçen hafta

bültenimizde belirttiðimiz 2.0220

hedefinin dün görülmesini tetikleyen

nedenler arasýnda sýralanabilir. Bugün

2.0220�nin direnç olma özelliðini test

edeceðiz. Bu seviye aþýlamazsa 2.00

seviyesine doðru geri çekilmeyi hafta

boyunca takip edeceðiz.

Devamý için týklayýnýz
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19 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Endeks dün JP Morgan�dan

gelen olumsuz yoruma

raðmen, hazine ihalelerindeki

baþarýyla  75.500�de bulunan

direncin üzerinde kapanýþ

yaparak, teknik açýdan olumlu

bir görünüm sergiledi. TKE

göstergesi 80.500 seviyesinden

bu yana ilk defa 20 çizgisinin

üzerine geçti. 75.500

sonrasýnda kýsa vadede en önemli Fibonacci direnci 76.750 seviyesinde bulunuyor. Bu sabah

dýþ piyasalara baktýðýmýzda ABD borsa endeksleri yükseliþe ara verdiler. Ama bu sabah ABD

vadelileri yüzde 0.08 civarýnda yukarýda bulunurken, Asya cephesinde hafif gerilemeler var.

Çin ve Japonya yüzde 0.20 civarýnda geri çekilme yaparken, Güney Kore ve Hindistan

borsalarý yukarýda bulunuyor.

Bugün Merkez Bankasý�nýn para politikasý kararlarý önemli olacaktýr.  Faizde bir deðiþim

beklenmese de, Merkez Bankasý büyük olasýlýkla parasal sýkýlaþtýrmanýn devam edeceði

yönünde mesaj verecektir. Ayrýca bir haftalýk repo oranlarý ve fonlama maliyeti üzerine

açýklamalar piyasa tarafýndan dikkatle izlenecektir. Aralýk ayýnda para ve kur politikasý

açýklanacak olup, bundan önce Merkez Bankasý öngörülebilirliði artýrmak adýna önemli

açýklamalar yapabilir. Sýkýlaþtýrma konusunda çok katý tedbirler ortaya çýkmadýðý sürece

borsa üzerinde net negatif etki görmeyiz ama en azýndan PPK kararlarýna kadar piyasa

bekleme modunda olabilir.  Dýþ verilere baktýðýmýzda ise Almanya�dan gelecek Zew endeksi

verileri piyasalarýmýz açýsýndan önemli olacaktýr. Genel görünüme biraz daha orta vadeli

baktýðýmýzda ise, Janet Yellen�in açýklamalarý kanýmýzca tahvil azaltým programýnýnýn en

azýndan Mart ayýna kadar ertelendiði izlenmini veriyor ve bu yüzden geliþmekte olan ülkeler

içinde yeniden Türk hisselerine talep oldu.  Son dört günde yaklaþýk 4500 puan artýþ yapan

endeks bugün bir dinlenme ve hafif bir geri çekilme yapabilir. Fakat 73.500�ün aþaðý

kýrýlmasýný beklemiyoruz. Hisse pozisyonlarý korunmaya devam edebilir. Çok daha kýsa

vadeli seans içi hareketlere odaklanacak olursak, ilk seansýn en önemli desteði 74.500-

74.750 aralýðýnda bulunuyor. Kýsa vadede dünkü seviyelerden bir miktar aþaðý yönlü hareket

görebiliriz, fakat 73.500 altýnda bir kapanýþ olasýlýðý netleþmeden pozisyon bozmak veya

boþaltmak  anlamlý deðil. Çünkü endeks 71 bin testi sonrasýnda çok kýsa sürede 73.500

üzerine çýktý ve bir bakýma V tipi bir yükseliþ gördük. Þimdi bu yükseliþin hazmedildiði bir

seans olasýlýðýnýn daha yüksek olduðunu söyleyebiliriz.

Son dört günde yaklaþýk 4500 puan artýþ yapan endeks

bugün  bir  dinlenme  ve  hafif  bir  geri  çekilme  yapabilir,

fakat 73.500�ün aþaðý kýrýlmasýný beklemiyoruz. Seans içi

hareketlere  odaklanacak  olursak,  ilk  seansýn  en  önemli

desteði 74.50074.750 aralýðýnda bulunuyor. Kýsa vadede

dünkü  seviyelerden  bir  miktar  aþaðý  yönlü  hareket

görebiliriz,  fakat  73.500  altýnda  bir  kapanýþ  olasýlýðý

netleþmeden pozisyonlarý azaltmak anlamlý deðil.
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19 Kasým 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,93, S&P 500 %

0,37 deðer kaybetti. Dow Jones ise günü % 0,09 deðer artýþý ile 15.976 puandan

tamamladý. Avrupa borsalarýndan Almanya % 0,62, Ýngiltere % 0,45 deðer kazandý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 74.523 � 75.597 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 1,78 deðer artýþý ile 75.597 puandan tamamladý.Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda

102.726 adet iþlem olurken 847 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 182.023 oldu. Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý olarak alým (Call) endeks opsiyonlarý

iþlem gördü. Aralýk vadeli 96.000 kullaným fiyatlý call opsiyonunda, 30 adet iþlem olurken

açýk pozisyon sayýsý 141�e yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 13.393 adet iþlem olurken

293 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 125.631 oldu. Aralýk

vadeli Euro Dolar kontratýnda ise 1.801 adet iþlem olurken 1.166 adet pozisyon açýldý

ve seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 4.097 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 92,83 USD,

Altýn�ýn onsu 1.272 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3509 seviyesinde. Euro Bölgesi� nde

TSÝ 09:00� da Birinci El Araç Kayýtlarý (Ekim), TSÝ 12:00� da Ýnþaat Üretimi (Eylül), ZEW

Beklentiler Endeksi (Kasým) ve OECD Ekonomik Görünüm Raporu (Kasým), Almanya�

da TSÝ 12:00� da ZEW Cari Durum ve Beklentiler Endeksi (Kasým), ABD� de TSÝ 15:30�

da 3. Çeyrek Ýþgücü Maliyeti Endeksi takip edilecek. Ayrýca TSÝ 15:45� de Hazine Bakaný

Jack Lew, ABD Ekonomisi hakkýnda konuþacak. Yurt içinde ise saat 10:00� da Kýsa Vadeli

Borç Stoku (Eylül), saat 14:00� da TCMB Para Politikasý Kurulu Faiz Kararý ve Koridoru

açýklanacak. Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 2,0180, 2,0130, 2,0000 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0240, 2,0320, 2,0440

seviyeleri direnç olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0350 � 2,0450 bandýnda iþlem

görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,25 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 14 puanlýk deðer artýþý ile devam ediyor.

Aralýk vadeli endeks kontratýnda denge seviyesi 92.550 seviyesinde bulunurken yukarý

yönlü hareketlerde 93,475, 94.050, 94.500 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 91,950,

91,625, 91,050 destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 100 � 300

puan düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.

.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Aralýk  vadeli  96.000  kullaným  fiyatlý  call

opsiyonunda, 30 adet iþlem olurken açýk pozisyon

sayýsý  141�e  yükseldi.  Aralýk  vadeli  Euro  Dolar

kontratýnda ise 1.801 adet iþlem olurken 1.166 adet

pozisyon  açýldý  ve  seans  sonunda  açýk  pozisyon

sayýsý 4.097 oldu. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn

güne  100  �  300  puan  düþüþle  baþlamasýný

bekliyoruz.
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19 Kasým 2013

Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Döviz satým ihalesinin yaný sýra, baþarýlý geçen hazine ihaleleri ve küresel anlamda

döviz bolluðuna devam edileceðine olan inanç, haftanýn ilk iþlem gününde geçen

hafta bültenimizde belirttiðimiz 2.0220 hedefimizin görülmesine neden oldu. 2.0220

desteðini kýrmakta da zorlanmayan Dolar/TL'de satýþlarýn hýz kazandýðýna þahit

olduk. Bugün 2.0220�nin direnç olma özelliðini test edeceðiz.

 Dün görülen en

düþük 2.0173 seviyesi bugün ara destek noktasý olacak.

TCMB'nin dün düzenlediði 100 milyon dolarlýk döviz satým ihalesinde en düþük fiyat

2,0179 TL, teklif 205 milyon dolar oldu.

Altýn'da Ons bazýnda zayýflýk devam ediyor. J.Yellen sunumuna göreceli olarak güçlü

tepki veremeyen Altýn, "yükselemeyince düþtü". 1280 desteðinin kýrýlmasýyla 1270

seviyesi görüldü. Bu sabah itibariyle yeni dip arayýþlarý 1270 civarýndan devam

ediyor.

Bugün Bernanke'nin yapacaðý konuþmada tahvil alýmlarýnýn nasýl devam edeceði ile

ilgili ipuçlarý aranacak. Tüm küresel piyasalarda olduðu gibi bu durum Altýn, Dolar ve

tahvil piyasasýný yakýndan ilgilendiriyor.

Baþarýlý geçen Hazine ihalesinin ardýndan, 2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik faizi

%8.59 seviyesine indi ve günü %8.68�den kapattý. Bugün Türkiye faiz oraný kararý

açýklanacak.

Hazine'nin 5 yýllýk tahvil ihalesinde ortalama bileþik faiz %8,76 ve TÜFE'ye endeksli

10 yýllýk tahvil ihalesinde ortalama reel bileþik faiz %2,60 olarak gerçekleþti. Nominal

teklif, 5 yýllýkta 2.35 milyar lira, TÜFE'ye endekslide 5.2 milyar lira olurken; nominal

satýþ, 5 yýllýkta 1.15 milyar lira, TÜFE'ye endekslide 1.35 milyar lira oldu.

TCMB  faiz  kararý  öncesi  baþarýlý  geçen  hazine
ihaleleri  ve  küresel  anlamda  döviz  bolluðuna
devam  edileceðine  olan  inanç,  haftanýn  ilk  iþlem
gününde  geçen  hafta  bültenimizde  belirttiðimiz
2.0220  hedefinin  dün  görülmesini  tetikleyen
nedenler arasýnda sýralanabilir. Bugün 2.0220�nin
direnç  olma  özelliðini  test  edeceðiz.  Bu  seviye
aþýlamazsa  2.00  seviyesine  doðru  geri  çekilmeyi
hafta boyunca takip edeceðiz.
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19 Kasým 2013

Türkiye

Faizlerde deðiþiklik
beklenmese de karar sonrasýnda para politikasýndaki duruþa yönelik yapýlacak
açýklamalar ve verilecek mesajlar piyasalar açýsýndan önem taþýyor.

Ekim ayýnda gerçekleþtirilen toplantýda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale
faiz oraný deðiþtirilmeyerek %4.5�te býrakýlmýþtý. Gecelik borçlanma faiz oraný
%3.50�te, borç verme faiz oraný ise %7.75�te tutularak deðiþtirilmemiþti.

Para Politikasý Kurulu enflasyon görünümün orta vadeli hedeflere uyumlu olana
kadar para politikasýndaki temkinli duruþun korunacaðýna vurgu yaparak gerekli
görülen sýklýkta ek parasal sýkýlaþtýrmaya devam edileceðini açýklamýþtý.

Hazine Müsteþarlýðý, birinci ihalede 2 yýl vadeli, 6 ayda bir %4.15 kupon ödemeli,
sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek. Ýkinci ihalede 7 yýl
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli deðiþken faizli devlet tahvilinin ilk ihracý, üçüncü
ihalede ise 10 yýl vadeli, 6 ayda bir %4.40 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet
tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek.

Ýhaleler öncesinde ise 2 milyar 472 milyon TL ROT satýþ yapýldý ve toplam
satýþ tutarý 4 milyar 550.1 milyon TL�ye ulaþtý.

TL cinsi 5 yýl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 1 milyar
24 milyon TL net, 1 milyar 14.8 milyon TL nominal satýþ yapýldý. Ýhaleye 2 milyar
353.7 milyon TL teklif gelirken, rtalama basit faiz %8.57 oldu.

TL cinsi 10 yýl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde gelen 5 milyar 195.8 milyon
TL'lik teklife karþýlýk, net 1 milyar 54.1 milyon TL'lik satýþ yapýldý. Ýhalede satýþlarýn
nominal tutarý 1 milyar 34.5 milyon TL oldu.

 Eylül sonu itibariyle, özel
sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, bir önceki yýl sonuna göre
8.6 milyar dolar artarak 147.8 milyar dolara yükseldi. Borçluya göre daðýlým
incelendiðinde 2012 yýl sonuna göre bankalarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý 6.3
milyar dolar, finansal olmayan kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý ise 1.1
milyar dolar artýþ gösterdi.

TCMB dün 100 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi açtý.

14.00�da TCMB Para Politikasý Kurulu faiz kararýný

açýklayacak.  Faizlerde  deðiþiklik  beklenmese  de

karar  sonrasýnda  para  politikasýndaki  duruþa

yönelik  yapýlacak  açýklamalar  ve  verilecek

mesajlar  piyasalar  açýsýndan önem  taþýyor. Ekim

ayýnda  gerçekleþtirilen  toplantýda  faizlerde

deðiþikliðe gidilmemiþti.

Hazine�nin  dün  düzenlediði  tahvil  ihalelerinde

toplam  satýþ  tutarý  4  milyar  550.1  milyon  TL�ye

ulaþtý.  Hazine  bugün  3  adet  tahvil  ihracý

gerçekleþtirecek.
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19 Kasým 2013

Amerika

Önceki hafta Janet Yellen'ýn teþviklere devam edeceði iþaretleriyle zirve rekorunu

kýran ABD borsalarý, yeni haftanýn ilk gününde karýþýk bir seyir izledi. Emtialardaki

düþüþün hammadde üreticileri ile enerji þirketleri hisselerini aþaðý çekmesi seyir

üzerinde etkili oldu.

Dow Jones endeksi tarihi zirvesi olan 16.000 puaný test etmesinin ardýndan günü

%0.09 oranýnda yükseliþle 15.975 puandan, ilk defa 1.800 puana ulaþan S&P 500

endeksi %0.37'lik geri çekilmeyle 1.791 puandan, Nasdaq endeksi ise %0.93

oranýnda düþüþle 3.949 puandan iþlem gördü.

Önemli bir veri akýþýnýn olmadýðý günde; Fed Baþkaný Ben Bernanke ve Chicago Fed

Baþkaný Charles Evans�ýn konuþmalarý takip edilmeli.

Janet Yellen'ýn Fed baþkanlýðýna adaylýðýnýn bu hafta Senato Bankacýlýk Komitesi'nde

oylanmasý planlanýyor. Bankacýlýk Komitesi'ndeki oylama 21 Kasým'da yapýlacak ve

bu oylama, bu yýlýn ilerleyen dönemlerinde tüm Senato'nun oylamasý için zemin

hazýrlayacak. Demokratlar, 22 üyeli Komite'te 2 oy önde görünüyor ve hiçbir

Demokrat Yellen'ýn adaylýðýna karþý deðil. Oylama sonucu adaylýðýn onanmasý

durumunda, halihazýrda Fed'de baþkan yardýmcýlý görevini yürüten Yellen, ABD

merkez bankasýnýn ilk kadýn baþkaný olacak. 67 yaþýndaki Yellen, Ocak ayýnda görev

süresi, dolacak olan Ben S. Bernanke'den görevi devralacak.  Yellen, Fed'in son para

politikasýna karþý olmalarýndan dolayý bazý Cumhuriyetçilerin muhalefeti ile karþý

karþýya.  Yellen, Senato'da çoðunluðu saðlamaya yetecek 60 oyu almasý için 5

Cumhuriyetçi'nin oyuna ihtiyacý var.

* New York Fed Baþkaný William C. Dudley, ABD ekonomisinin güç kazandýðýna

dair umutlarýnýn giderek yükseldiðini söyledi.

* Philadelphia Fed Baþkaný Charles Plosser, merkez bankasýnýn aylýk 85 milyar dolar

tutarýndaki tahvil alým programýna artýk son vermesi gerektiðini ifade etti.

* JP Morgan, tüketicileri rahatlatmak için 4 milyar dolar ödemek üzere ABD

hükümeti ile anlaþtý.

Önceki  hafta  Janet  Yellen'ýn  teþviklere  devam

edeceði  iþaretleriyle  zirve  rekorunu  kýran  ABD

borsalarý, yeni haftanýn ilk gününde karýþýk bir seyir

izledi.  Dow  Jones  ve  S&P  500  tarihi  zirve

seviyelerini test ettikten sonra bir miktar gevþedi.

Önemli  bir  veri  akýþýnýn  olmadýðý  günde;  Fed

Baþkaný Ben Bernanke ve Chicago Fed Baþkaný

Charles Evans�ýn konuþmalarý takip edilmeli.
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Avrupa

Avrupa borsalarý Eylül�de 14.3 mlr Euro fazla veren Euro Bölgesi dýþ ticaret dengesi
ve ECB üyelerinden gelen açýklamalarýn ardýndan dünü yükseliþle tamamladýlar.
Bundesbank tarafýndan gelecek aylarda
ekonomideki canlanmanýn daha belirgin
hale geleceði belirtilen

 (Beklenti: 54.0). Gün içinde
Ýtalya�da sanayi sipariþleri ve Euro
Bölgesi�nin Zew Beklentiler Endeksi takip
edilecek.

Eylül ayýnda ihracatýný %1 artýran Euro Bölgesi�nde dýþ ticaret fazlasý 14.3 milyar
Euro oldu (Önceki: 12.3 mlr Euro). Bölge�de cari iþlemler dengesi ise 13.7 milyar
euro fazla verdi. ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Nowotny dün son 4 yýlýn en
düþüðüne gerileyen enflasyonun ECB�nin fiyat istikrar seviyesinin açýkça altýnda
olduðunu belirtti. ECB�nin orta vadeli enflasyon hedefine ulaþýlamadýðý takdirde
hemen tepki verilmesinin gereksiz olduðunu söyleyen üye, ECB�nin mühimmatýnda
gerektiði takdirde kullanýlabilecek bir dizi önlemleri de olduðunun altýný çizdi.

* Ýspanya�da kötü banka kredilerinin oraný Eylül�de toplam krediler içinde
%12.7�ye yükseldi. AB Komisyonu dünkü açýklamasýnda bankacýlýk sektörünün
Ýspanya ekonomisi için risk olmayý sürdürdüðüne deðindi.

* Derecelendirme kuruluþu Fitch dün Portekiz�in borç dinamiklerinin zayýf
olduðunu ancak, istikrar iþaretleri olduðunu açýkladý. Fitch�e göre, Portekiz 2014
Haziran�da IMF-AB programý sona erince yeni kredi hattý açabilir.

Dün Euro Bölgesi�nde Eylül ayý dýþ ticaret rakamlarýný; Dolar
tarafýnda ise FED üyelerinden gelen açýklamalarý takip ettik. FED üyesi Dudley,
ABD ekonomisinin güç kazandýðýna dair umutlarýnýn giderek arttýðýný belirtti. Dün
en düþük 1.3475�i gören Eur/Usd gün içinde 1.3542�ye kadar yükselse de, bu sabah
1.3509 civarýna gerilemiþ durumda. Paritenin seyri açýsýndan bugün Almanya�nýn
Zew Beklentiler Endeksi, Dolar tarafýnda ise yine FED üyelerinin açýklamalarý takip
edilebilir. Teknik açýdan yukarý yönlü trend hareketini sürdüren parite gün içinde
yeniden 1.3525 direncini hedefleyebilir ve yukarý kýrarsa 1.3560 seviyesini
görebilir. Aþaðý yönlü hareketlerde ise paritenin çekilebileceði ilk destek 1.3450
seviyesidir. Destekler: 1.3450 ; 1.3390  Dirençler: 1.3525 ; 1.3560

Avrupa borsalarý Eylül�de 14.3 mlr Euro fazla veren

Euro  Bölgesi  dýþ  ticaret  dengesi  ve  ECB

üyelerinden  gelen  açýklamalarýn  ardýndan  dünü

yükseliþle  tamamladýlar.  Bundesbank  tarafýndan

gelecek  aylarda  ekonomideki  canlanmanýn  daha

belirgin hale geleceði belirtilen Almanya�da bugün

Zew  Ekonomik  Beklentiler  Endeksi  açýklanacak

(Beklenti: 54.0). Ýtalya�da sanayi sipariþleri ve Euro

Bölgesi Zew Beklentiler Endeksi takip edilecek.
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Asya

Bu  sabah  Asya  borsalarýnýn  çoðunda  yön  aþaðý

doðru.  Yen�in  dolar  karþýsýnda  güçlenmesiyle

birlikte Nikkei endeksi %0.20 deðer  kaybederken,

Shanghai  endeksi  %0.22  düþüþle  iþlem  görmeye

devam ediyor.

Sabah  itibariyle  99.85�ten  iþlem  gören  Usd/Jpy

paritesinin önündeki  ilk direnç 100.00 seviyesinde

bulunmaktadýr. Bu seviyenin üzerinde tutunulmasý

halinde tekrar 100.40 seviyeleri hedeflenebilir.

Bu sabah Asya borsalarýnýn çoðunda yön aþaðý doðru. Yen�in dolar karþýsýnda

güçlenmesiyle birlikte Nikkei endeksi %0.20 deðer kaybederken, Shanghai endeksi

%0.22 düþüþle iþlem görmeye devam ediyor.

Japonya Ekonomi Bakaný Amari, tüketim vergilerindeki artýþýn ekonomi üzerinde

yarattýðý olumsuz etkileri önlemek için hazýrlanacak yeni canlandýrma paketinin

Aralýk ayýnda tamamlanmasý için diðer bakanlardan destek istedi. Paketin

büyüklüðünün 5 trilyon yen civarýnda olmasý bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlýðý verilerine göre Çin�de doðrudan yabancý yatýrýmlar Ekim

ayýnda yýllýk bazda %1.24 oranýnda artýþla 8.42 milyar dolar oldu.

 Dün 100.29 seviyesinden açýlýþ yapan Usd/Jpy paritesi en yüksek

100.41 seviyesini gördükten sonra gelen satýþlarla yönünü aþaðýya çevirdi ve 100

seviyesinin altýnda kapanýþ yaptý. Bu sabah itibariyle 100 seviyesini aþamayan parite

99.57 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyeden gelen alýmlarla tekrar yukarý yönlü

hareket içine girme çabasýnda olan paritenin önündeki ilk direnç 100 seviyesinde

bulunuyor. 100 seviyesinin üzerinde tutunulmasý halinde tekrar 100.40 seviyeleri

hedeflenebilir. 99.50 seviyesi ise önemli destek konumundadýr. Destek: 99.50-

99.30-99.15 Direnç: 100.00-100.40-100.85
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Haberi KAP

Halkbank�ýn 2013/9 aylýk konsolide net karý

2.061.470.000 tl (2012/9 aylýk: 1.866.360.000 tl)olarak açýklandý.

Þirket, %400 oranýnda bedelli sermaye artýrýmý kararý

almýþtýr.

 Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Ýstanbul'da 3.

havalimanýnýn açýlýþýndan sonra da Atatürk Havaalanýnýn kapatýlmayacaðýný

ve tarifesiz uçuþlar ile iþlevini sürdüreceðini açýkladý. Bakan tarifeli uçuþlarýn

ise yeni havalimanýndan yapýlacaðýný bildirdi.

Þirket, 2014 yýlýnda baþlamasý düþünülen EÜAÞ�a

ait elektrik üretim santrallarýnýn özelleþtirilmesine iliþkin bir takým ön

çalýþmalara baþladýklarýný açýkladý.

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, ADÜAÞ�tan

devraldýklarý 15 MW kapasiteli Kýzýldere 1 ve 80 MW güce sahip Kýzýldere

2 projelerinin bulunduðu Jeotermal sahasýnda yýl sonunda 95 MW kurulu

kapasiteye ulaþmayý hedeflediklerini belirtti.

 Türkiye�de yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý

yatýrým yapan ilk özel þirketlerden olan Akenerji, 2011 yýlýnda baþladýðý

Egemer Doðalgaz Santrali�ni gelecek yýlýn üçüncü çeyreðinde tamamlamayý

planlýyor. Firma, toplam 930 milyon dolara mâl olacak bu santralle Türkiye

enerji ihtiyacýnýn yüzde 2.6�sýný karþýlamayý hedefliyor.

 Emlak Konut Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý

(GYO), 20 ülkeden 100�ün üzerinde yatýrýmcýdan ilgi gördü. Halka arzýn

büyüklüðü 1.6 milyar dolar, yani 3 milyar 250 milyon lirayý buldu. Þirket,

arzdan saðlanan gelirin yanýnda kasasýndaki 1.5 milyar lira ve projelerinden

gelecek kâr oraný ile 10 milyar liralýk nakite ulaþacak. Emlak Konut GYO

Genel Müdürü Murat Kurum, bunun 30 milyarlýk iþ hacmi anlamýna

geldiðini ifade etti. Arsa alýmý için TOKÝ ve Maliye Bakanlýðý ile görüþmelere

baþladýklarýný belirten Kurum, �Sermayemizin yüzde 80�ini Ýstanbul için

kullanacaðýz. Önce þehrin merkezi noktalarýna odaklanýp sonra Avrupa ve

Anadolu Yakasý�ndaki yeni þehir alanlarýnda büyümeye devam edeceðiz.

Þirketimizin mevcut 8.5 milyon metrekare arsasý da var� dedi. Ýnþaatýn

Türk ekonomisi için lokomotif sektör olduðuna dikkat çeken Kurum,

yapacaklarý yatýrýmlarla sektöre katký saðlayacaklarýný dile getirdi. Kurum,

arsa aldýklarýnda yüklenici þirketlerin  ve yan sektörlerin de

hareketleneceðini ifade etti.

Türkiye Elektrik Piyasasýnýn önde gelen

oyuncularýndan olan Enerjisa, kurulu gücünü bu yýl yaptýÐý santral

yatýrýmlarýyla 2 bÝn 328 mw�a çýkardý. Ýnþaa halindeki ve mühendislik

çalýþmalarý devam eden projelerinin tamamlanmasýyla 2015 yýlýnda 5 bin

mw�lýk kurulu güce ulaþmayý hedefleyen firma, 2020 yýlýnda kurulu gücünü

7 bin 500 mw�a çýkarmayý amaçlýyor.

Þirket yaptýðý özel durum açýklamasýyla,

Hindistan pazarýna dönük olarak busbar üretimi için Hindistan�da kurulu

olan Rainbow-Ra Power Gen Pvt Ltd. firmasý ile ortak olarak kurulacak

yeni þirket için görüþmelere baþladýðýný açýklamýþtýr.  Görüþmelerin olumlu

sonuçlanarak anlaþma saðlanmasý halinde, kurulacak yeni þirkete iþtirak

edilmesi ve know-how sözleþmesinin imzalanmasý sonrasýnda ise üretime

baþlanmasý öngörüldüðü belirtilmiþtir.

Kombassan Grup Þirketlerinden Bera

Turizm Ýnþaat Seyahat Ticaret A.Þ.; Double Tree by Hýlton Ankara Otel

hisselerinin satýn alýnmasý için  þirket ortaklarý ile görüþmelere baþlamýþtýr.

Diyarbakýr Bismil�de bulunan 24.086 m²

alana arazisinin ilçe merkezi içinde kalmasý sebebiyle çýrçýr fabrikasýnýn

taþýnmasýna, arazinin satýþý için ekspertiz yaptýrýlmasýna karar verildi.

***VERUS.E*** Verusa Holding A.Þ., VERUS.E iþlem

koduyla 19.11.2013 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ýkinci Ulusal Pazar'da

iþlem görmeye baþlayacaktýr.
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Haftalýk Veri Takvimi

01:50/Japonya/Konut Kredileri (yýllýk)/3. Çeyrek /Önceki: + % 3.2 Gerçekleþen: + % 3.0

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

+ 14.0 milyar euro

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

17.9 milyar euro/ Gerçekleþen: + 13.7 milyar euro

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

+ 14.3 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 13:00 Türkiye Hazine 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri

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 beklenen 4,5%

önceki  4,5% 19.11.2013

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
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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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