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20 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Teknik olarak, BIST-100�ün daha

önce oluþturmuþ olduðu boþluklarý

doldurmasý olasýlýðý arttý.  Açýlýþta

aþaðý yönlü bir hareket göreceðimizi

ve endeksin 73.500 desteði üzerinde

tutunmaya çalýþacaðýný söyleyebiliriz.

73.500-74.000 aralýðýnda  alýmlar

görebiliriz fakat izlemek gerekiyor.

Bugün olumlu bir haber gelmediði

sürece  piyasadan fazla beklentili

olmamak gerekiyor. Piyasa bu akþam

açýklanacak FED tutanaklarýný

beklemeyi tercih edebilir.

Amerika Avrupa Asya
Hazine bugün piyasaya iç borç

ödemesi yapacak ve 17.00'da Ekim ayý

Merkezi Hükümet Borç Stoku

açýklanacak.

Merkez Bankasý faiz oranlarýnda

deðiþikliðe gitmedi. Para Politikasý

Kurulu temkinli duruþu güçlendirmek

ve faiz oranlarýndaki oynaklýðýn

azaltýlmasý amacýyla 1 ay vadeli repo

ihalesine son verildiðini açýkladý.

OECD Türkiye için yýl sonu büyüme

beklentisini %3.6�ya çýkardý. (önceki

tahmin: %3.1)

74617,72
8.78
2.0088

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

FED Baþkaný Bernanke'nin yapacaðý

konuþma öncesinde ABD borsalarý

günü düþüþle kapattý. ABD'de bugün

ekonomi gündemi yoðun. TSÝ

15:30'da Ekim ayý Tüketici Fiyatlarý

Endeksi (TÜFE); Ekim ayý Perakende

Satýþ verileri; TSÝ 17:00'da Ekim ayý

varolan konut satýþlarý  açýklanacak.

TSÝ 21:00'da Ekim ayý FOMC

tutanaklarý yayýnlanacak. Ayrýca Fed

yetkililerinin konuþmalarý da takip

edilmeli.

Avrupa borsalarý Almanya�da dün

beklentilerin üzerinde gelen Zew

Ekonomik Beklentiler Endeksi,

OECD ekonomik beklentiler

raporunun Euro Bölgesi�ne iliþkin

açýklamalarý ve ECB üyeleri

tarafýndan yapýlan konuþmalarýndan

ardýndan günü düþüþle tamamladýlar.

Bugün, Ýngiltere merkez bankasý�nýn

toplantý tutanaklarý ve Almanya�da

Ekim ayý üretici fiyat endeksi

açýklanacak (Önceki: -%0.5)

Bu sabah Asya piyasalarýnda aþaðý

yönlü bir seyir hakim. Rekor seviyeye

týrmanan dýþ ticaret açýðýnýn etkisiyle

Nikkei endeksinde düþüþ yaþanýrken,

Çin�de uygulamaya konulacak yeni

reformlarýn piyasaya olan pozitif

etkisinin azaldýðý görülüyor.

Sabah 8.30 itibariyle 100.06

seviyesinden iþlem gören Usd/Jpy

paritesi önündeki ilk destek 99.80

seviyesinde bulunurken, yukarý yönlü

hareketlerde 100.25 ve 100.45

seviyeleri direnç oluþturmaktadýr.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
TCMB dün politika faizi ve faiz

koridorunda beklendiði gibi

deðiþikliðe gitmedi. Ancak haftalýk

repo ihalelerinin sonlandýrýldýðýný

açýkladý. Böylece TCMB'nin hali

hazýrda %6.5 civarýnda olan ortalama

fonlama maliyetinin gecelik borç

verme faizi olan %7.75'e yaklaþmasý

bekleniyor. Dolayýsýyla reel olarak

faize doðrudan müdahale

yapýlmamasýna raðmen dolaylý olarak

piyasada faizlere yukarý yönlü

müdahale edilmiþ oldu.
Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli 92.000 kullaným fiyatlý

put opsiyonunda, 60 adet iþlem

olurken açýk pozisyon sayýsý 81�e

yükseldi.  Aralýk vadeli Euro Dolar

kontratýnda ise 1.099 adet iþlem

olurken 207 adet pozisyon kapandý

ve seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

3.890 oldu.  Aralýk vade endeks

kontratlarýnýn güne 100 - 300 puan

düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
TCMB kararlarýnýn ardýndan TL'ye

olan ilgi arttý ve kýsa zamanda

Dolar/TL hýzla 2.0220 direncinden

2.0100 seviyesine kadar geriledi ve

gün içinde en düþük 2.0055 seviyesi

görüldü.

Biz alçalan kanal içinde hareketine

devam eden Dolar/TL�de 2.0220

direncini takip ederek 2.00 TL'yi

hedeflemeye devam edeceðiz.

Devamý için týklayýnýz
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20 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Borsa,  dün sabah aslýnda yatay

bir açýlýþ yaptý ve genel olarak

stressiz bir görünümdeydi.

Öðleden sonra PPK

kararlarýnýn açýklanmasýyla

birlikte bankalar baþta olmak

üzere, genel olarak satýþ baskýsý

hakim oldu. Merkez Bankasý

faizleri deðiþtirmedi ama 1 aylýk

repo ihalelerine son vererek

her ay ortalama 14 milyar TL fonlamayý da geri çekmiþ oldu. Bu durum piyasadaki TL

miktarýný azaltacaðý için, TL deðerlendi. Bundan sonra fonlama maliyetinin 7.50 üzerinde ve

7.75�e yakýn oluþmasý bekleniyor. Bu durum banka karlýlýklarýný da olumsuz etkileyebileceði

için piyasa satýþ yedi. Fakat bir önemli nokta daha var. Erdem Baþçý daha önceki bir

konuþmasýnda �Aralýk toplantýsýný bekleyin� demiþti. Kurlarý 1.92�ye doðru çekmeye kararlý

görünüyor. Tahminen Aralýk toplantýsýnda da ek sýkýlaþtýrma tedbirleri gelebileceði için

(munzam vs..) Piyasanýn bundan da rahatsýz olduðunu düþünebiliriz. Aslýnda bu geliþmeler

kýsa vadede olumsuz ama makro dengeler için orta ve uzun vadede olumlu olabilir. Fakat

bekleyip görmek gerekecek.

Teknik olarak bakýldýðýnda BIST-100 endeksinin daha önce oluþturmuþ olduðu boþluklarý

doldurmasý olasýlýðý daha fazla arttý. Dün ABD borsa endekslerinde hafif gerilemeler vardý.

Bernanke konuþmasýnda, �sýfýr� faiain çok daha uzun süre böylece kalabileceðini belirtti ve

çok önemli bir þey daha söyledi. Haziran ayýnda kendisi konuþtuktan sonra faizlerin bu

derece yükselmesini beklemediklerini vurguladý. Zannedersem bu yüzden Eylül pas geçildi

ve piyasalarýn bu konuya ne kadar hassas olduðu da görülmüþ oldu. Artýk hem tahvil

azaltýmýný erken yapmak hem de faizleri yukarý çekmeye baþlamak çok daha zor bir karar

olarak görülebilir. Janet Yellen ise senatoya gönderdiði mektupta  tahvil azaltýmýnýn

gecikgtirilmesi gerektiði mealine yakýn þeyler belirtti. Dolayýsýyla Mart ayýna kadar tahvil

azaltýmýnýn rafa kaldýrýlmýþ olduðunu söyleyebiliriz. BIST-100�de geri çekilmeler olacaktýr

ama orta vadeli resim çok olumsuz deðil. Bu sabah ABD vadelileri hafif aþaðýda. Çin yüzde

0.30 artýda ve Japonya yüzde 0.33 ekside bulunuyor. Borsada açýlýþta aþaðý yönlü bir hareket

göreceðimizi ve 73.500 desteði üzerinde tutunmaya çalýþacaðýný söyleyebiliriz. 73.500-

74.000 aralýðýnda yeniden alýmlar görebiliriz fakat izlemek gerekiyor. Bugün için, çok olumlu

bir haber gelmediði sürece  piyasadan fazla beklentili olmamak gerekiyor. Piyasa bu akþam

açýklanacak FED ttanaklarýný beklemeyi tercih edebilir.

Teknik olarak, BIST100�ün daha önce oluþturmuþ olduðu

boþluklarý doldurmasý olasýlýðý arttý.  Açýlýþta aþaðý yönlü

bir  hareket  göreceðimizi  ve  endeksin  73.500  desteði

üzerinde  tutunmaya  çalýþacaðýný  söyleyebiliriz.  73.500

74.000 aralýðýnda yeniden alýmlar görebiliriz fakat izlemek

gerekiyor.  Bugün  için,  çok  olumlu  bir  haber  gelmediði

sürece    piyasadan  fazla  beklentili  olmamak  gerekiyor.

Piyasa  bu  akþam  açýklanacak  FED  tutanaklarýný

beklemeyi tercih edebilir.
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20 Kasým 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,44, S&P 500 %

0,20 deðer kaybetti. Dow Jones ise günü % 0,06 deðer kaybý ile 15.967 puandan

tamamladý. Avrupa borsalarýndan Almanya % 0,35, Ýngiltere % 1,12 deðer kaydetti.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 74.510 � 75.554 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 1,30 deðer kaybý ile 74.617 puandan tamamladý.  Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda

130.515 adet iþlem olurken 4.171 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 177.852 oldu. Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý olarak satým (Put) endeks opsiyonlarý

iþlem gördü. Aralýk vadeli 92.000 kullaným fiyatlý put opsiyonunda, 60 adet iþlem olurken

açýk pozisyon sayýsý 81�e yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 25.750 adet iþlem olurken

519 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 126.150 oldu. Aralýk vadeli

Euro Dolar kontratýnda ise 1.099 adet iþlem olurken 207 adet pozisyon kapandý ve

seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 3.890 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 93,52 USD,

Altýn�ýn onsu 1.274,09 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3542 seviyesinde.  Almanya� da

TSÝ 09:00� da ÜFE (Ekim), Ýngiltere� de TSÝ 11:30� da Merkez Bankasý (BOE) Toplantý

Tutanaklarý, ABD� de TSÝ 14:00� da MBA Mortgage Baþvurularý, TSÝ 15:30� da

Perakende Satýþlar (Ekim), TÜFE (Ekim), TSÝ 17:00� da Ýkinci El Konut Satýþlarý (Ekim),

Ýþletme Stoklarý (Eylül), TSÝ 21:00� da FED 29-30 Ekim Toplantýsý Tutanaklarý

açýklanacak. Ayrýca TSÝ 17:00� da New York FED Baþkaný William Dudley ve St. Louis

FED Baþkaný James Bullard konuþacak.  Yurt içinde ise saat 09:00� da Hazine Ýç Borç

Ýtfasý (13,98 mlr TL), saat 17:00� da Merkezi Hükümet Borç Stoku (Ekim) ve ilerleyen

saatlerde IMF, Türkiye Gözden Geçirme Raporunu yayýnlayacak.  Serbest piyasa

Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0060, 2,000, 1,9980

seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0180, 2,0240, 2,0320 seviyeleri direnç olacaktýr.

Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0250 - 2,0350 bandýnda iþlem görebilir.  Uzak Doðu

borsalarýndan Japonya'da % 0,33 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones en yakýn

vadeli kontratlarý güne 2 puanlýk deðer kaybý ile devam ediyor.  Aralýk vadeli endeks

kontratýnda denge seviyesi 92.250 seviyesinde bulunurken yukarý yönlü hareketlerde

92,775, 93.100, 93.625 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 91,700, 91,375, 90,800

destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 100 - 300 puan düþüþle

baþlamasýný bekliyoruz.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Aralýk  vadeli  92.000  kullaným  fiyatlý  put

opsiyonunda, 60 adet iþlem olurken açýk pozisyon

sayýsý  81�e  yükseldi.    Aralýk  vadeli  Euro  Dolar

kontratýnda ise 1.099 adet iþlem olurken 207 adet

pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý  3.890  oldu.    Aralýk  vade  endeks

kontratlarýnýn  güne  100    300  puan  düþüþle

baþlamasýný bekliyoruz.
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20 Kasým 2013

Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

TCMB dün politika faizi ve faiz koridorunda (gecelik borç alma ve borç verme faizi)

beklendiði gibi deðiþikliðe gitmedi. Ancak haftalýk repo ihalelerinin sonlandýrýldýðýný

açýkladý. Böylece TCMB'nin hali hazýrda %6.5 civarýnda olan ortalama fonlama

maliyetinin gecelik borç verme faizi olan %7.75'e yaklaþmasý bekleniyor. Dolayýsýyla

reel olarak faize doðrudan müdahale yapýlmamasýna raðmen dolaylý olarak piyasada

faizlere yukarý yönlü müdahale edilmiþ oldu.

Bu kararýn ardýndan 2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik faizinde önemli bir deðiþiklik

gözlenmezken, TL'ye olan ilgi arttý ve kýsa zamanda Dolar/TL hýzla 2.0220

direncinden 2.0100 seviyesine kadar geriledi ve gün içinde en düþük 2.0055 seviyesi

görüldü. Biz alçalan kanal içinde hareketin de devam ettiði Dolar/TL�de 2.0220

direncini takip ederek 2.00 TL'yi hedeflemeye devam edeceðiz. Olasý yükseliþlerde

diðer direnç noktalarý ise 2.0250 ve 2.0315'te bulunuyor.

TCMB bugün saat 16.30´da yapacaðý döviz satým ihalesi tutarýný minimum 100

milyon dolar olarak açýkladý. Dün de 100 milyon dolarlýk döviz ihale yoluyla piyasaya

sürüldü.

Bugün ABD'de bir çok veri açýklanýyor ve iyi gelen veriler Altýn için satýþ baskýsý

oluþturmaya devam edebilir. Bu veriler perakende satýþlar, TÜFE ve mevcut ev

satýþlarý..

Söz konusu verilerden belki de daha önemlisi ise yayýnlacak FOMC tutanaklarý

olacak. Tutanaklarda dikkat çekecek þahince tutumlar tahvil alým programýnýn Aralýk

ayýnda azaltýlmaya baþlanabileceði endiþelerini kuvvetlendireceðinden Altýn'da satýþ

görebiliriz. Haftalardýr zayýf bir görüntü verdiðini düþündüðümüz Altýn, 1274

desteðine tutunmaya çalýþsa da, bahsettiðimiz durumda bu desteði kýrabilir ve 1260

seviyesini test ettiðini görebiliriz. Tersi durumda alýþlarýn tekrar cýlýz kalmasý

muhtemel. 1287 ve 1294 önemli direnç noktasý.

TCMB kararlarýnýn ardýndan TL'ye olan ilgi arttý ve
kýsa  zamanda Dolar/TL  hýzla  2.0220  direncinden
2.0100 seviyesine kadar geriledi ve gün içinde en
düþük 2.0055 seviyesi görüldü.

Biz  alçalan  kanal  içinde  hareketine  devam  eden
Dolar/TL�de  2.0220  direncini  takip  ederek  2.00
TL'yi hedeflemeye devam edeceðiz.
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20 Kasým 2013

Türkiye

Hazine bugün piyasaya iç borç ödemesi yapacak ve 17.00'da Ekim ayý Merkezi
Hükümet Borç Stoku açýklanacak. Türkiye'de bugün için takip edilecek diðer gündem
ise IMF'nin yayýmlayacaðý "Türkiye Gözden Geçirme Raporu" olacak.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oraný
%4.5, gecelik borç verme faiz oraný %7.75, Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný
%3.5, açýk piyasa iþlemleri çerçevesinde piyasa yapýcýsý bankalara repo iþlemleri
yoluyla tanýnan borçlanma imkaný faiz oraný %6.75�te sabit tutuldu.

TCMB enflasyon görünümünün orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para
politikasýndaki temkinli duruþun korunmasý gerektiðini ve son aylarda yaþanan döviz
kuru oynaklýðýna baðlý olarak enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde
seyredeceðini açýkladý.

Böylece, bankalararasý para piyasasýndaki gecelik faiz oranlarýnýn %7.75�e
yakýn seviyelerde oluþmasý saðlanacaðý belirtildi.

 Türkiye�nin yýl sonunda %3.6 büyümesi bekleniyor.
(önceki tahmin: %3.1)  2014-2015 yýllarýnda ise büyümenin %4 olmasý öngörülüyor.
2013 yýlý için enflasyon beklentisi %6.7'den %7.5'e, cari açýðýn milli gelire oraný
öngörüsü ise %6.2'den %7.1'e çýkarýldý. OECD raporunda; Türkiye'nin, dýþ
finansman ihtiyacýnýn büyüklüðü ile reel sektörün net döviz pozisyonu ve uluslararasý
sermaye akýþlarýyla kýrýlgan bir tablonun içine sürüklendiðini belirtildi. Türkiye'de
Merkez Bankasý'nýn sermaye piyasalarýna yönelik tavrý nedeniyle finansal þartlarýn
giderek sýkýlaþtýðýna vurgu yapýlan raporda, verimliliði ve rekabet gücünü artýrmak
için, birtakým yapýsal reformlarýn gerektiði ifade edildi.

3 ihalede toplam 2 milyar 10.1 milyon TL borçlanýldý. Ýhaleler öncesinde
kamu kuruluþlarýna ve piyasa yapýcýlara 3 milyar 756.3 milyon TL net rot satýþ yapýldý.

6 ayda bir kupon ödemeli 7 Ekim 2015 itfa tarihli, sabit kuponlu devlet tahvilinin
yeniden ihracýnda net 861.5 milyon TL satýþ yapýldý. Ortalama basit faiz %8.52,
ortalama bileþik faiz %8.71 oldu. 11 Kasým 2020 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli
deðiþken faizli devlet tahvilinin ilk ihracýnda net 578.1 milyon TL�lik satýþ yapýldý.
Ortalama dönemse faiz %4.25 oldu. 27 Eylül 2023 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon
ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracýnda ise net 570.5 milyon TL�lik
satýþ yapýldý. Ortalama basit faiz %8.89, ortalama bileþik faiz %9.08 olarak
gerçekleþti.

Hazine bugün piyasaya iç borç ödemesi yapacak

ve 17.00'da Ekim ayý Merkezi Hükümet Borç Stoku

açýklanacak.

Merkez  Bankasý  faiz  oranlarýnda  deðiþikliðe

gitmedi.  Para  Politikasý  Kurulu  temkinli  duruþu

güçlendirmek  ve  faiz  oranlarýndaki  oynaklýðýn

azaltýlmasý amacýyla 1 ay vadeli repo ihalesine son

verildiðini açýkladý.

OECD  Türkiye  için  yýl  sonu  büyüme  beklentisini

%3.6�ya çýkardý. (önceki tahmin: %3.1)
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20 Kasým 2013

Amerika

FED Baþkaný Bernanke'nin yapacaðý konuþma öncesinde ABD borsalarý günü

düþüþle kapattý. Dow Jones endeksi %0.06 oranýnda düþüþle 15.967 puanda, S&P

500 endeksi %0.20 oranýnda düþüþle 1.787 puanda, Nasdaq endeksi %0.44

oranýnda düþüþle 3.931 puandan iþlem gördü.

ABD'de bugün ekonomi gündemi yoðun. TSÝ 15:30'da Ekim ayý Tüketici Fiyatlarý

Endeksi (TÜFE) (Beklenti: %0.0 Önceki:% 0.2); Ekim ayý Perakende Satýþ verileri

(Beklenti: % 0.0 Önceki: -% 0.1); TSÝ 17:00'da Ekim ayý varolan konut satýþlarý

(Beklenti: 5.13 milyar dolar Önceki: 5.29 milyar dolar) açýklanacak. TSÝ 21:00'da

Ekim ayý FOMC tutanaklarý yayýnlanacak. Ayrýca New York Fed Baþkaný William

Dudley ve St Louis Fed Baþkaný James Bullard'ýn konuþmalarý da takip edilmeli.

ABD merkez bankasý Fed'in bir sonraki baþkan adayý Janet Yellen, bir ABD

senatörüne yazdýðý mektupta, bankanýn yürüttüðü tahvil alýmlarýný savunarak

"Parasal geniþleme ekonomik büyümeyi destekledi ve faydalarý risklerinden daha

fazla" dedi. Yellen, mektupta, "Fed'in varlýk alýmlarý, daha güçlü bir ekonomik

toparlanmayý, iþ gücü piyasasýnda ilerlemeyi ve enflasyonun yüzde 2 hedefine

yaklaþmasýný desteklerken, uzun vadeli faiz oranlarýnda aþaðý yönlü baský

uygulayarak finansal þartlarý daha geniþlemeci hale getimeye yardýmcý oluyor"

ifadelerini kullandý.

* JP Morgan, mortgagelara dayalý varlýklarýnda geçmiþteki uygulamalarý nedeniyle

açýlan soruþturmalarda anlaþma yoluna giderek 13 milyar dolar ceza ödemeyi kabul

etti.

* Fed Baþkaný Bernanke, dünkü konuþmasýnda faizler yerine sözlü yönlendirmeyi

tercih edeceðinin sinyalinin verirken, sýfýr faiz politikasýnýn da uzun süre devam

edeceðini altýný çizdi.

* Chicago Fed Baþkaný Evans, tahvil alýmlarýnýn 1.5 trilyon dolarýn üzerine

çýkabileceðini söyledi. Evans, Fed�in tahvil alým programýný sona erdirmeye

baþlamadan önce muhtemelen Mart ayýna kadar beklemesinin gerekebileceðini

söyledi.

FED  Baþkaný  Bernanke'nin  yapacaðý  konuþma

öncesinde  ABD  borsalarý  günü  düþüþle  kapattý.

ABD'de  bugün  ekonomi  gündemi  yoðun.  TSÝ

15:30'da  Ekim  ayý  Tüketici  Fiyatlarý  Endeksi

(TÜFE);  Ekim  ayý  Perakende  Satýþ  verileri;  TSÝ

17:00'da  Ekim  ayý  varolan  konut  satýþlarý

açýklanacak.  TSÝ  21:00'da  Ekim  ayý  FOMC

tutanaklarý  yayýnlanacak. Ayrýca  Fed  yetkililerinin

konuþmalarý da takip edilmeli.
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Avrupa

Avrupa borsalarý Almanya Zew Ekonomik Beklentiler Endeksi, OECD ekonomik
beklentiler raporunun Euro Bölgesi�ne iliþkin açýklamalarý ve ECB üyelerinin
açýklamalarý sonrasýnda günü düþüþle tamamladýlar.  BOE toplantý
tutanaklarý ve Almanya�da Ekim ayý üretici fiyat endeksi açýklanacak (Önceki: -%0.5)

 (Beklenti: 54). Cari durum endeksi ise 29.7�den
28.7�ye geriledi. Zew ekonomistleri, ECB�nin faiz indiriminin, sorun varlýðý olarak
algýlanmasý sebebiyle cari durum göstergelerinin bir miktar bozulduðuna
deðindiler. Euro Bölgesi için açýklanan Zew Beklentiler Endeksi ise beklentilerden
daha az yükseldi ve Kasým�da 60.2 oldu.
Bölge�de büyümenin ýlýmlý ancak kýrýlgan olduðuna deðinirken, ECB�nin 25 bp�lýk
sürpriz faiz indirimine karar verdiði son toplantýsýnda ana tartýþma konusunun
indirimin zamanlamasý olduðunu söyledi. Bir diðer de
enflasyon verileri gerektirirse yeniden harekete geçeriz dedi.

*Euro Bölgesi�nde inþaat sipariþleri Eylül�de -%0.2 azalýrken, Ýtalya�da sanayi
sipariþleri yýllýk bazda %7.3 artýþ gösterdi (Önceki: -%6.8).

* Avrupa parlamentosu üye devletlerin AB bütçesine katýlýmlarýnýn 960 milyar Euro
seviyesine indirilmesi için dün onay verdiler.

* OECD tarafýndan dün yayýnlanan küresel ekonomik görünüm raporunda, Euro
Bölgesi�nde deflasyon riskinin arttýðý ve ECB�nin negatif mevduat faizlerine ve varlýk
alýmlarýna açýk olmasý gerektiði ifadeleri yer aldý. Euro Bölgesi için 2014 büyüme
beklentisi %1.1�den %1.0�e çekildi.

Almanya�nýn Zew Ekonomik Beklentiler Endeksi beklentilerden
olumlu gelirken, Dolar tarafýnda FED baþkaný Bernanke dünkü konuþmasýnda varlýk
alýmlarý sonlanana kadar faizlerin muhtemelen düþük kalacaðýný söyledi. Dün en
düþük 1.3488�i gören Eur/Usd, günün sonuna doðru ise 1.3525 direncini yukarý
kýrarak 1.3547 seviyesine kadar yükseldi. Paritenin seyri açýsýndan bugün
Almanya�da ÜFE, ABD�de ise Ekim ayý TÜFE verileri takip edilebilir, akþam
saatlerinde FOMC toplantý tutanaklarý açýklanacak. Teknik açýdan yukarý yönlü
trend hareketini sürdüren parite 1.35 seviyesi üzerinde tutunduðu sürece 1.3580
direncini hedefleyebilir. Aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk destek 1.3500 seviyesidir.
Destekler: 1.3500 ; 1.3450  Dirençler: 1.3580 ; 1.3600

Avrupa  borsalarý  Almanya�da  dün  beklentilerin

üzerinde gelen Zew Ekonomik Beklentiler Endeksi,

OECD  ekonomik  beklentiler  raporunun  Euro

Bölgesi�ne  iliþkin  açýklamalarý  ve  ECB  üyeleri

tarafýndan yapýlan konuþmalarýndan ardýndan günü

düþüþle  tamamladýlar.  Bugün,  Ýngiltere  merkez

bankasý�nýn  toplantý  tutanaklarý  ve  Almanya�da

Ekim ayý üretici fiyat endeksi açýklanacak (Önceki:

%0.5)
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Asya

Bu sabah Asya piyasalarýnda aþaðý yönlü bir seyir

hakim. Rekor seviyeye týrmanan dýþ ticaret açýðýnýn

etkisiyle  Nikkei  endeksinde  düþüþ  yaþanýrken,

Çin�de  uygulamaya  konulacak  yeni  reformlarýn

piyasaya olan pozitif etkisinin azaldýðý görülüyor.

Sabah  8.30  itibariyle  100.06  seviyesinden  iþlem

gören Usd/Jpy  paritesi  önündeki  ilk  destek  99.80

seviyesinde bulunurken, yukarý yönlü hareketlerde

100.25 ve 100.45 seviyeleri direnç oluþturmaktadýr.

Bu sabah Asya piyasalarýnda aþaðý yönlü bir seyir hakim. Rekor seviyeye týrmanan dýþ

ticaret açýðýnýn etkisiyle Nikkei endeksinde düþüþ yaþanýrken, Çin�de uygulamaya

konulacak yeni reformlarýn piyasaya olan pozitif etkisinin azaldýðý görülüyor.

Japonya'da Ekim ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre %18.6 artýþla 6.1

trilyon yen olurken, ithalat %26.1 yükseldi. Ekim ayýnda dýþ ticaret açýðý ise geçen

yýlýn ayný dönemine göre ikiye katlanarak 556.2 milyar yen seviyesinden 1 trilyon 91

milyar yen düzeyine çýktý. Piyasa beklentisi ticaret açýðýnýn 810 milyar yen

seviyesinde olacaðý yönündeydi.

 Dün 100.01 seviyesinden açýlýþ yapan Usd/Jpy paritesi 99.57

seviyesine geriledikten sonra gelen alýmlarla birlikte 100.27�ye yükseldi. Bu sabah

saatlerinde ise parite 100 düzeyine yakýn seviyelerden iþlem görüyor. Bu noktada

paritenin önündeki ilk destek 99.80 noktasýnda bulunurken, yukarý yönlü

hareketlerde 100.25 ve 100.45 dirençleri takip edilecektir. Bu akþam saat 21:00�da

açýklanacak Fed toplantý tutanaklarý paritenin yönünde etkili olabilir.Tutanaklara ek

olarak ABD tarafýndan gelecek perakende satýþlar ve TÜFE verisi de önem

taþýmaktadýr.Destek: 99.80-99.50-99.30 Direnç: 100.00-100.40-100.85
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Haberi KAP

 25. Kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla dün

gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Brisa Genel Müdürü Hakan

Bayman, 2018�de Aksaray�da hayata geçirilmesi planlanan yeni üretim

tesisinin, þirketin gelecek iddiasýný gösterdiðini söyledi. Bayman, giderek

artan lastik talebini karþýlamak amacýyla, yýllýk 10 milyon adet üretim

kapasitesine sahip olan Ýzmit�teki üretim tesislerine ek olarak, yaklaþýk 300

milyon dolar yatýrýmla kurulacak fabrikada kapasitenin 4.2 milyon adet

olacaðýný belirtti.

 Himmetdede projesinde plana uygun þekilde

faaliyete baþlanmýþ ve altýn üretimine geçilmiþtir.

Matriks�te yer alan habere göre Türk Hava

Yollarý 17 Airbus A330, 25 adet Airbus A320, 20 adet Boeing 777 ve 30

adet Boeing�in yeni nesil 737 modeli uçaðý için tam taramalý tehdit algýlama

sistemi, GLU-925 multi-mode alýcý ve uydu iletiþim (SATCOM) sistemleri

alýmý konusunda Rockwell Collins ile anlaþma saðladý. Sistemlerin THY�ye

teslimatýna 2014 yýlýnda baþlanmasý bekleniyor.

 Þirket baðlý ortaklýðý Avea Ýletiþim Hizmetleri

A.Þ. 2.645.413.675,41 TL olan þirket esas sermayesinin, iç kaynaklar

kullanýlmak suretiyle, 5.554.667.172,54 TL artýrýlarak 8.200.080.847,95

TL'ye çýkarýlmasýna iliþkin Yönetim Kurulu teklifi onaylanmýþtýr.

Türkiye�nin ilk entegre demir çelik fabrikasý olan

Kardemir, �3 milyon ton kapasite� hedefiyle baþlattýðý yatýrýmlarý devreye

almaya devam ediyor. Þirket, yeni sinter fabrikasý, yeni hava ayrýþtýrma

tesisi, yeni kireç fabrikasý, yeni sürekli dokum tesisi ve 50 mw�lýk yeni enerji

santralinden sonra 70 fýrýndan oluþan yeni kok bataryalarý da tamamlayarak

geçen ay iþletmeye aldý. Halen yapýmý suren ve 2014�un ilk yarýsýnda

tamamlanmasý planlanan 5�inci yüksek fýrýn ile birlikte Kardemir�in,

hedeflediði 3 milyon tonluk kapasiteye ulaþmasý bekleniyor.

Erdemir Grubu Türkiye�de üretimi

gerçekleþmediði için ithalat ile ihtiyacý karþýlanan ürünlerin grup tesislerinde

üretimini hedefliyor. Buna göre yýl içinde çift bazlý çeliklerin üretimini yapan

Erdemir, Dünya Gazetesi haberine göre ürünlerin seri imalatýna baþladý,

galvanizli dýþ yüzey kaporta sacý üretimi kapasitesini artýrmak için

sürdürdüðü iyileþtirme yatýrýmlarýný tamamladý.

Þirket bugün hisse baþýna net nakit 0,0984 TL temettü ödemesi

yapacak.

 Ýzmir Demir Çelik orta profil haddehanesi

yýlda 400 bin ton üretim hedefliyor.

Þirket portföyünde olan

"Salýpazarý" binasýnýn kiralanabilir katlarý, 5 yýllýk süre için Halkbank A.Þ.' ne,

kiraya verilmiþtir. Sözleþme 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle yürürlüðe girecek

olup, kiraya verilen gayrimenkulümüzden aylýk 149.000 TL + KDV gelir

elde edilecektir.

 Þirket, 01 Ocak - 31 Ekim 2013 tarihleri itibariyle, toplamda

4.659.814.372 TL (KDV Hariç) tutarýnda baðýmsýz bölümün satýþý (ön

satýþlar dahil) gerçekleþtirildiðini açýkladý.

Þirket, 58.812.500.-TL olan

çýkarýlmýþ sermayesini % 20 oranýnda 11.762.500.- TL bedelsiz artýrýlarak

tamamýnýn sermaye düzeltmesi olumlu farklarýndan karþýlanmak üzere

70.575.000.-TL'sýna çýkarýlmasýna karar verilmiþtir.

 Þirket hissedarlarýndan

Anadolu Giriþim Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý A.Þ.'nin sahip olduðu toplam

69.945 adet B Grubu ve 1.132.030 adet C grubu paylardan  34.973 adet B

Grubu 566.015 adet C grubu payýn Evren Karaca'ya, 34.972 adet B Grubu

ve 566.015 adet C Grubu payýn Reþat Korkmaz'a, B Grubu paylar için pay

baþýna 8,04 TL ve C Grubu paylar için pay baþýna 3,75 TL olmak üzere,

genel toplamda 4.807.470,30 TL bedel ile satýþý konusunda satýþ sözleþmesi

imzalanmýþtýr.

Þirket, arsasý bitiþiðinde bulunan

Kocaeli�ndeki 1.912 metrekare arsayý 1.250.000,00 TL toplam bedelle

satýn almýþ almýþtýr.
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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 Gerçekleþen: 109.2

11:00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 2.0 Gerçekleþen: + % 1.6

11:00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 6.8 Gerçekleþen: + % 7.3

11:00/Ýtalya/Sanayi Satýþlarý (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 1.0 Gerçekleþen: + % 0.1

12:00/Euro Bölgesi/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.5 Gerçekleþen: - % 1.3

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

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

Gerçekleþen: + % 0.4

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% Gerçekleþen:  4,5 %

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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