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28 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

En azýndan son iki gündeki düþüþ

sonrasýnda bugün borsada bir

toparlanma çabasý görebiliriz.

Endeksin 74 bin seviyesinde önemli

bir desteði var. Fakat bugün bu

desteðe kadar gerileme

beklemiyoruz. 74.750 ile 75.500

aralýðýnda hareket beklenebilir.

75.500 üzerinde bir kapanýþ olursa ve

hacimde de net bir artýþ görebilirsek,

kýsa vade için umut artabilir ama

Aralýk beklentileri sona erene kadar

güçlü bir yükseliþ trendi.���..

Amerika Avrupa Asya
10.00�da Tüketici Güven Endeksi ve

TCMB Finansal Ýstikrar Raporu

yayýmlanacak.TCMB bugün ek parasal

sýkýlaþtýrma uygulayacak. Döviz satým

tutarý minimum 100 milyon dolar

olacak.

IMF, Türkiye'nin % 3.8 büyüyeceðini

ve 2013 bütçe hedeflerine ulaþýlacaðýný

öngörüyor.Cumhurbaþkaný Abdullah

Gül, �Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda

Kanun�u onayladý. Kanun, tüketici

kredileri, kredi kartlarý ve birçok

alanda tüketici haklarýný �����

74896,01
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 17 gün ; : 1 hafta  3 Ay 3 aydan uzun süre

ABD piyasalarý, teknoloji hisseleri ve

beklentilerden daha olumlu gelen

verilerin etkisiyle günü yükseliþle

kapattý. S&P 500 %0.25 primle

1.807,23 puandan; Dow Jones

%0.15 primle 16.097,33 puandan ve

Nasdaq da %0.67 primle 4.044,75

puandan günün tamamladý. Haftalýk

iþsizlik maaþý baþvurularý 23 Kasým'da

sona eren haftada 316.000�e

gerileyerek iþ gücü piyasasýnýn direnç

kazandýðýna iþaret etti (Beklenti:

330.000). Tüketici güveni,���..

ECB�nin yýlda iki kez yayýnladýðý

finansal istikrar raporunda, Euro

Bölgesi kaynaklý risklerin azaldýðýna

ancak FED Baþkaný Bernanke'nin

Mayýs'ta parasal geniþlemenin

azaltýlabileceðini açýklamasýyla birlikte

artan dýþ risklerin finans sistemini

tehdit ettiðine dikkat çekildi. Günü

yükseliþle tamamlayan Avrupa

borsalarýnda dün Almanya�nýn 7.1�lik

beklentinin üzerinde gelerek 7.4�e

yükselen GFK tüketici güven endeksi

ve Ýngiltere�nin %1.5 ile ..���..

Bu sabah Asya piyasalarýnda görünüm

pozitif. Beklentileri aþan perakende

satýþlar verisiyle Nikkei endeksi günü

2007�den bu yana en yüksek

seviyeden tamamlarken, Çin sanayi

karlarýnýn Ekim ayýnda artýþ

göstermesiyle birlikte Shanghai

endeksi %1.3 primli iþlem görüyor.

Dolar/Yen paritesi ise Mayýs ayýndan

bu yana en yüksek seviyelere iþaret

ediyor. Verilerin detaylarýna

baktýðýmýzda; Japonya�da Ekim ayýnda

perakende satýþlar ������

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
 Gösterge faizdeki hereketlilik devam

ediyor. Piyasada iþlem hacmi çok

düþtü ve düþük bir iþlem hacmiyle

bile faizde sert deðiþiklikler olabiliyor.

Zayýf likidite þu an tahvil ve bono

piyasasý için en önemli sorun

durumunda. Merkez Bankasý bugün

ek sýkýlaþtýrma yapacak.  6.39

seviyesinde gerçekleþti. Bir önceki

gün yüzde 6.34 civarýndaydý.

Gösterge faizin bugün de yüzde 9

civarýnda hareket etmesini

bekleyebiliriz. .�����.
Devamý için týklayýnýz

VÝOP
ABD hisse senetleri piyasalarýndan

Nasdaq % 0,67, S&P 500 % 0,25

deðer kazandý. Dow Jones ise günü

% 0,15 deðer artýþý ile 16.097

puandan tamamladý. Aralýk vadeli

dolar kontratýnda 27.179 adet iþlem

olurken 234 adet pozisyon kapandý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

129.186 oldu. Aralýk vadeli Euro

Dolar kontratýnda ise 1897 adet

iþlem olurken 1238 adet pozisyon

açýldý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 5.949 oldu�������.
Devamý için týklayýnýz

Fx Piyasalar
Güne 2.0124 seviyesinden baþlangýç

yapan Dolar/TL kuru, gün içinde en

yüksek 2.0283 en düþük 2.0116'yi

görerek günü 2.0208'den tamamladý.

Dün Almanya'nýn olumlu gelen GFK

tüketici güveni ve koalisyon

anlaþmasýnýn açýklanmasýnýn da

etkisiyle 1.3614�e yükselen Eur/Usd

günün devamýnda 1.3559 seviyesine

kadar geriledi. ABD tarafýndan gelen

olumlu verilerin eþliðinde Usd/Jpy

paritesinde yukarý yönlü ����.

Devamý için týklayýnýz
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28 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Borsa dün güne yatay bir

baþlangýç yaptýktan sonra

gözler Amerika�daydý. Haftalýk

iþsizlik baþvurularý

beklenenden daha az arttý. Bu

arada dolardaki yukarý hareket

piyasanýn moralini bozdu ve

endekste 75.500 civarýndaki

tutunma çabasý sýrasýnda

75.700�lü seviyeler görülse de

75.250�nin aþaðý kýrýlmasýyla ,75 bin seviyesinin yaklaþýk 120 puan altýnda kapanýþ oldu.

Bu sabah itibariyle piyasalara baktýðýmýzda ABD kapalý ve yarýn öðlene kadar kapalý kalacak.

Ama ABD vadeli endeksleri iþlem görüyor ve düne göre yüzde 0.19 artýda bulunuyor. Asya

cephesinde ise çok olumlu bir hava var. Çin ve Japonya yüzde 1�den fazla deðer kazanmýþ

durumda. MSCI Asya % 0,9 yükseldi. Bunun sebeplerine baktýðýmýzda ise Japonya

perakende satýþlarda beklentileri aþtý. Çin�de ise sanayi karlarý Ekim ayýnda % 15 arttý.

Dolayýsýyla kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir yükseliþ var ama bizi de olumlu

etkileyeceðini söyleyebiliriz. En azýndan son iki gündeki düþüþ sonrasýnda bugün borsada bir

toparlanma çabasý görebiliriz. Fakat saðlýklý bir yükseliþ trendi olasýlýðý, 75.500 aþaðý kýrýldýðý

için zayýfladý. Bu aþamada, piyasalarýmýz 6 Aralýk�taki tarým dýþý istihdam verisini görmek

istiyor. Ayrýca 17-18 Aralýk�taki FED toplantýsý sonrasýnda dananýn kuyruðu kopacak.

Bugün ABD�den veri açýklanamayacak. Avrupa cephesinden gelecek verilerin çok belirleyici

olmasýný beklemiyoruz. Endeksin 74 bin seviyesinde önemli bir desteði var. Bugün bu

desteðe kadar gerileme beklemiyoruz. 74.750 ile 75.500 aralýðýnda hareket beklenebilir.

75.500 üzerinde bir kapanýþ olursa ve hacimde de net bir artýþ görebilirsek kýsa vade için

umut artabilir ama, Aralýk beklentileri sona erene kadar güçlü bir yükseliþ trendi zor

görünüyor.

: Gösterge faizdeki hereketlilik devam ediyor. Piyasada iþlem hacmi çok düþtü ve

düþük bir iþlem hacmiyle bile faizde sert deðiþiklikler olabiliyor. Zayýf likidite þu an tahvil ve

bono piyasasý için en önemli sorun durumunda. Merkez Bankasý bugün ek sýkýlaþtýrma

yapacak., TCMB aðýrlýklý fonlama maliyeti 6.39 seviyesinde gerçekleþti. Bir önceki gün yüzde

6.34 civarýndaydý. Gösterge faizin bugün de yüzde 9 civarýnda hareket etmesini

bekleyebiliriz.

En azýndan son  iki  gündeki düþüþ sonrasýnda bugün

borsada bir toparlanma çabasý görebiliriz. Endeksin 74

bin seviyesinde önemli bir desteði var., Fakat bugün bu

desteðe  kadar  gerileme  beklemiyoruz.  74.750  ile

75.500  aralýðýnda  hareket  beklenebilir.  75.500

üzerinde bir kapanýþ olursa ve hacimde de net bir artýþ

görebilirsek,  kýsa  vade  için  umut  artabilir  ama  Aralýk

beklentileri sona erene kadar güçlü bir yükseliþ trendi

zor görünüyor.
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28 Kasým 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,67, S&P 500 % 0,25 deðer kazandý.

Dow Jones ise günü % 0,15 deðer artýþý ile 16.097 puandan tamamladý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,66, Ýngiltere % 0,20 deðer kazandý. BIST 100 Endeksi

önceki seansta 74.896 � 75.790 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 0,88 deðer kaybý

ile 74.896 puandan tamamladý.

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 105.263 adet iþlem olurken 64 adet pozisyon

kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 180.904 oldu. Endeks opsiyonlarýnda

aðýrlýklý olarak alým (Call) endeks opsiyonlarý iþlem gördü. Aralýk vadeli 92.000 kullaným

fiyatlý call opsiyonunda 22 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 14�e yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 27.179 adet iþlem olurken 234 adet pozisyon kapandý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 129.186 oldu. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda

ise 1897 adet iþlem olurken 1238 adet pozisyon açýldý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 5.949 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 92,30 USD, Altýn�ýn onsu 1.241 USD

ve Euro/USD paritesi ise 1,3585 seviyesinde. Almanya� da TSÝ 10:55� de Ýþsizlik Oraný

(Kasým), TSÝ 15:00� da TÜFE verileri; Euro Bölgesi� nde TSÝ 12:00� da Ekonomik Güven

Endeksi (Kasým), Ýþ Dünyasý Beklenti Endeksi (Kasým), Sanayi Kesimi Güven Endeksi

(Kasým), Tüketici Güven Endeksi (Kasým), Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Kasým)

verileri açýklanacak. Yurt içinde ise saat 10:00� da Tüketici Güven Endeksi (Kasým) ve

TCMB Finansal Ýstikrar Raporu (Kasým) takip edilecek.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0210,

2,0160, 2,0060 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0280, 2,0330, 2,0370 seviyeleri direnç

olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0325 - 2,0425 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 1,80 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 30 puanlýk deðer artýþý ile devam ediyor.

Aralýk vadeli endeks kontratýnda 92.350 denge seviyesi olmak üzere, yukarý yönlü

hareketlerde 92.700, 93.100, 93.800 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 91.800,

91.300, 90,700 destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne önceki

kapanýþýna yakýn bir seviyeden açýlmasýný bekliyoruz.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

ABD  hisse  senetleri  piyasalarýndan  Nasdaq  %

0,67, S&P 500 % 0,25 deðer kazandý. Dow Jones

ise günü % 0,15 deðer  artýþý  ile  16.097 puandan

tamamladý. Aralýk vadeli dolar kontratýnda 27.179

adet  iþlem  olurken  234  adet  pozisyon  kapandý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 129.186 oldu.

Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda ise 1897 adet

iþlem olurken 1238 adet pozisyon açýldý ve seans

sonunda açýk  pozisyon  sayýsý  5.949 oldu.   Aralýk

vade endeks kontratlarýnýn güne önceki kapanýþýna

yakýn bir seviyeden açýlmasýný bekliyoruz.
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Fx  Piyasalar

:Güne 2.0124 seviyesinden baþlangýç yapan Dolar/TL kuru, gün içinde en yüksek

2.0283 en düþük 2.0116'yi görerek günü 2.0208'den tamamladý. Dün yurt içinde

Dolar/TL kurunu etkileyecek veri akýþý bulunmazken, ABD'de beklentilerin üzerinde

açýklanan iþsizlik maaþý baþvurularý ve tüketici güven endeksi, Dolarýn TL karþýsýnda

güçlü duruþunu korumasý neden oldu. Dolar/TL kuru açýklanan veriler sonrasý 2.02

seviyesinin üzerine çýktý. Bugün ABD piyasalarý tatil nedeniyle kapalýyken yurtiçinde

saat 10:00�da açýklanacak tüketici güven endeksi takip edilecek. Bu sabah saat 08:30

itibariyle 2.0240 seviyesinden iþlem gören kur için 2.0150 seviyesinin üzerinde

kaldýkça yükseliþ baskýsýnýn devam edeceðini düþünüyoruz. Destekler: 2.0150-

2.0000- 1.9930 Direnç: 2.0300- 2.0360- 2.0400

Dün Almanya'nýn olumlu gelen GFK tüketici güveni ve koalisyon

anlaþmasýnýn açýklanmasýnýn da etkisiyle 1.3614�e yükselen Eur/Usd günün devamýnda

1.3559 seviyesine kadar geriledi. Dolar tarafýnda ise ABD'nin haftalýk iþsizlik

baþvurularý ile tüketici güveni ise beklentilerin üzerinde gerçekleþtiðini gördük. Bu

sabah 1.3580 civarýndan iþlem gören paritede gün içinde 1.3600 direncinin yukarý

kýrýlmasý durumunda 1.3630 seviyesi hedeflenebilir. Aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk

destek 1.3560 seviyesinde bulunuyor. Paritenin seyri açýsýndan bugün Euro tarafýnda

ekonomik güven ve Almanya iþsizlik oraný takip edilebilir, Dolar tarafýnda ise

açýklanacak veri bulunmuyor. Destekler: 1.3560 ; 1.3535 ; 1.3520 Dirençler: 1.3600

; 1.3630 ; 1.3660

ABD tarafýndan gelen olumlu verilerin eþliðinde Usd/Jpy paritesinde yukarý

yönlü hareketler görülüyor. Güne 101.27 seviyesinden baþlayan parite, ABD haftalýk

iþsizlik maaþý baþvurularýnýn azalmasý ve Michigan güven endeksinin artýþ

kaydetmesiyle birlikte 102.21 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah gelen perakende

satýþlar verisinin paritenin yönünü bir miktar aþaðýya çevirdiði gözleniyor. Saat 8:30

itibariyle 102.13 seviyesinden iþlem gören paritenin önündeki ilk direnç 102.50

seviyesinden bulunmaktadýr. Aþaðý yönlü hareketlerde ise 101.60 seviyesi takip

edilmelidir. Dirençler;102.29-102.50-102.80 Destekler; 101.60-101.20-101.00

Dün 1230 � 1245 dolar aralýðýnda dalgalanan altýndaki yatay sýkýþýk seyir devam

ediyor. Dün, 1234 dolar desteðine kadar gerileyen kýymetli maden, bu sabah itibariyle

1242 dolar seviyesindeki direncini test ediyor. Þükran Günü tatili nedeniyle ABD

piyasalarýný kapalý olmasý nedeniyle, altýndaki yatay sýkýþýk seyrin bugün de devam

etmesi beklenebilir.

Emin Tay - Kadriye Kavas - Betül Turasoy
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Türkiye

10.00�da Tüketici Güven Endeksi ve TCMB Finansal Ýstikrar Raporu yayýmlanacak.

TCMB bugün ek parasal sýkýlaþtýrma uygulayacak. Döviz satým tutarý minimum 100
milyon dolar olacak. Diðer EPS günü ise 30 Aralýk olarak belirlendi.

Kanun, tüketici kredileri, kredi kartlarý ve birçok alanda tüketici haklarýný koruyacak
yaptýrýmlarý düzenliyor. Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun, kart çýkaran
kuruluþlarýn, tüketicilere yýllýk üyelik aidatý ve benzeri isim altýnda ücret tahsil
etmedikleri bir kredi kartý türü sunmasýný zorunlu kýlýyor. BDDK�nýn kredi kartý
hakkýnda yaptýðý yönetmeliðe göre; kredi kartý genel taksit sayýsý 9 ay ile
sýnýrlandýrýlacak.

 Türk
bankalarýnýn bilançosunun çok saðlýklý olduðunu belirten Þimþek, bu yapýnýn
korunmaya çalýþýldýðýný ifade etti.

Þimþek, ambargonun kaldýrýlmasýnýn Ýran�la Türkiye�nin ticaret hacmini birkaç
kat artýrabileceðini söyledi.

2013'te büyümenin, para politikasý ve kamu
teþvikleri sayesinde hýzlandigini belirten IMF, kiþisel harcamalar ve kamu
yatýrýmlarýnin büyümeyi saðlayan en önemli etkenler olarak öne çýktýðýný soyledi. IMF
tarafýndan yayýmlanan raporun devamýnda; iç talebin gücüne baðlý büyümeye
dönüþün, cari açýðýn artmasýna, büyümeye ve enflasyonun hedefin üzerinde
kalmasýna sebep olduðu belirtildi.

Ayný dönemde çalýþýlan saat %2.9, brüt ücret-maaþ da %14.9 artýþ gösterdi. Ana
sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre üçüncü çeyrekte istihdam endeksinde geçen yýlýn
ayný çeyreðine göre en yüksek artýþ, %5.3 ile sermaye malý imalatýnda gerçekleþti.
Çalýþýlan saat endeksinde de geçen yýlýn ayný çeyreðine göre en yüksek artýþ, % 4.4
ile sermaye malý imalatýnda görüldü.

Türkiye�nin komþusu Ýran'la oluþacak yeni ortamda daha ucuz enerji ithalatý ve artan
sýnýr ticaretinden yararlanabileceðini açýkladý.

10.00�da  Tüketici  Güven  Endeksi  ve  TCMB

Finansal Ýstikrar Raporu yayýmlanacak.

TCMB bugün ek parasal sýkýlaþtýrma uygulayacak.

Döviz  satým  tutarý  minimum  100  milyon  dolar

olacak.

IMF, Türkiye'nin % 3.8 büyüyeceðini ve 2013 bütçe

hedeflerine ulaþýlacaðýný öngörüyor.

Cumhurbaþkaný  Abdullah  Gül,  �Tüketicinin

Korunmasý  Hakkýnda  Kanun�u  onayladý.  Kanun,

tüketici  kredileri,  kredi  kartlarý  ve  birçok  alanda

tüketici haklarýný koruyacak yaptýrýmlarý düzenliyor.
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Amerika-Avrupa-Asya

ABD piyasalarý, teknoloji hisseleri ve beklentilerden daha olumlu gelen verilerin

etkisiyle günü yükseliþle kapattý. S&P 500 %0.25 primle 1.807,23 puandan; Dow

Jones %0.15 primle 16.097,33 puandan ve Nasdaq da %0.67 primle 4.044,75

puandan günün tamamladý. Haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý 23 Kasým'da sona eren

haftada 316.000�e gerileyerek iþ gücü piyasasýnýn direnç kazandýðýna iþaret etti

(Beklenti: 330.000). Tüketici güveni, Washington'daki anlaþmazlýklarýn hafiflemesi ve

iþe alýmlarýn ilerlemesi ile 24 Kasým'da sona eren haftada -34.6'dan -33.7'ye gelerek

Ekim ayýnýn baþýndan bu yana en yükseðe ulaþtý. Öte yandan, dayanýklý tüketim malý

sipariþleri, Ekim ayýnda beklentilere paralel olarak %2.0 düþtü ve hükümet

kapanmasýnýn iþ dünyasý güvenine zarar verdiði sinyalini verdi. ABD piyasalarý, Þükran

Günü tatili nedeniyle bugün kapalý.

Bu sabah Asya piyasalarýnda görünüm pozitif. Beklentileri aþan perakende

satýþlar verisiyle Nikkei endeksi günü 2007�den bu yana en yüksek seviyeden

tamamlarken, Çin sanayi karlarýnýn Ekim ayýnda artýþ göstermesiyle birlikte Shanghai

endeksi %1.3 primli iþlem görüyor. Dolar/Yen paritesi ise Mayýs ayýndan bu yana en

yüksek seviyelere iþaret ediyor.

Verilerin detaylarýna baktýðýmýzda; Japonya�da Ekim ayýnda perakende satýþlar geçen

yýlýn ayný dönemine göre %2,3 artýþ gösterirken, Çin'de sanayi þirketlerinin toplam

karlarý Ekim ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre %15.1 oranýnda yükseldi.

ECB�nin yýlda iki kez yayýnladýðý finansal istikrar raporunda, Euro Bölgesi

kaynaklý risklerin azaldýðýna ancak FED Baþkaný Bernanke'nin Mayýs'ta parasal

geniþlemenin azaltýlabileceðini açýklamasýyla birlikte artan dýþ risklerin finans sistemini

tehdit ettiðine dikkat çekildi. Avrupa borsalarý, Almanya�nýn 7.4 ile beklentileri aþan

GFK tüketici güven endeksi ve Ýngiltere�nin %1.5 ile beklentilere uyumlu gelen 3.

Çeyrek GSYH verilerinin ardýndan günü yükselerek kapattý.  Ýngiltere�de ekonomik

büyümenin yatýrýmlar ve konut inþaatlarýndaki artýþýn desteðiyle hýz kazandýðý belirtildi.

Almanya�da ise koalisyon ortaðý CSU yetkilisi, önümüzdeki 4 yýllýk süreçte vergi

artýrýmýna gidilmeksizin ülkede ek 20 milyar Euro tutarýnda harcama kapasitesinin

saðlanacaðýný açýkladý. Ýtalya'da dün yapýlan oylamada eski baþbakan Berlusconi'nin

senatör üyeliðinden azline karar verildi. Almanya�da dün gerçekleþtirilen 10 yýl vadeli

borçlanma ihalesinde ortalama faiz %1.69 oldu (Önceki: %1.71). Bugün, Euro

Bölgesi�nin Kasým ayý ekonomik güven endeksi (Beklenti: 98), Ýspanya GSYH büyüme

verisi, Almanya�da ise Kasým ayý iþsizlik oraný (Beklenti: %6.9) ve TÜFE açýklanacak.

Erol Gürcan - Betül Turasoy - Kadriye Kavas

ABD  piyasalarý,  teknoloji  hisseleri  ve

beklentilerden  daha  olumlu  gelen  verilerin

etkisiyle günü yükseliþle kapattý. S&P 500 %0.25

primle  1.807,23  puandan;  Dow  Jones  %0.15

primle 16.097,33 puandan ve Nasdaq da %0.67

primle 4.044,75 puandan günün tamamladý.

Bu  sabah  Asya  piyasalarýnda  görünüm  pozitif.

Beklentileri  aþan  perakende  satýþlar  verisiyle

Nikkei  endeksi  günü  2007�den  bu  yana  en

yüksek  seviyeden  tamamlarken,  Çin  sanayi

karlarýnýn  Ekim  ayýnda  artýþ  göstermesiyle

birlikte  Shanghai  endeksi  %1.3  primli  iþlem

görüyor.  ECB�nin  yýlda  iki  kez  yayýnladýðý

finansal istikrar raporunda, Euro Bölgesi kaynaklý

risklerin  azaldýðýna  ancak  FED  Baþkaný

Bernanke'nin  Mayýs'ta  parasal  geniþlemenin

azaltýlabileceðini açýklamasýyla birlikte artan dýþ

risklerin  finans  sistemini  tehdit  ettiðine  dikkat

çekildi.
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Haberi KAP

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK)

bayilerin denetlenmesine yönelik otomasyon sisteminin kurulumuna iliþkin

akaryakýt sektörü genelinde incelemeler gerçekleþtirmiþtir. EPDK

tarafýndan dün þirkete gönderilen bildirimde; 01.07.2011 tarihi itibariyle 22

istasyonda otomasyon sisteminin düzenlemelere uygun kurulmadýðý

deðerlendirmesi ile þirkete toplam 16.272.652 TL idari para cezasý

uygulandýðý belirtilmiþtir. Þirket, söz konusu idari para cezasýna iliþkin Kurul

nezdinde itiraz baþta olmak üzere, tüm yasal haklarýný kullanacaðýný

açýklamýþtýr.

þirketin sanayi grubu baþkaný Mehmet Pekarun,

sanayi grubunda karlarda iyileþme gördüklerini ve 2014 yýlýnda sanayi

alanýnda iyileþmenin süreceðini, %30�luk iyileþme beklediklerini açýkladý.

Hammadde maliyetlerinin iyi yönetilmesi gerektiðini belirten Pekarun,

mevcut pazarlarda paylarýn artýrmayý sürdürdüklerini, Kordsa Global için

ise Türkiye tesisindeki geniþleme yatýrýmýnýn sürdüðünü ifade etti. Pekarun,

Sanayi grubunun halka açýk olmayan tek þirketi Temsa�da ise önümüzdeki

vadede halka arzýn planlarýn içinde olmadýðýný belirtti.

Koç Holding CEO'su Durak, 2014'te bu yýldan daha az yatýrým

yapacaklarýný söyledi ve elektrik üretim özelleþtirmeleriyle ilgilendiklerini

açýkladý.

Grup þirketlerinden Star Rafineri A.Þ.'nin %100'üne sahip olan

Socar Turkey Yatýrým A.Þ.'nin (STYAÞ) sermayesinin 3.859.090.000 TL'ye

çýkarýlmasý kapsamýnda, STYAÞ�ýn %40 ortaðý olan Azerbaycan

Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlýðý 475 milyon USD tutarla sermaye

artýrýmýna katýldý.

Net Holding, þans oyunlarýnýn lisans verilmesi

suretiyle özelleþtirilmesi ihalesi için þartname aldý.

Niðbaþ Beton ve

Özýþýk Ýnþaat ve Enerji�nin Niðbaþ bünyesinde birleþtirilmesi izni için dün

Sermaye Piyasasý Kurulu�na baþvurulmuþtur.

 Þirket, nitelikli yatýrýmcýlara 150.000.000

TL nominal deðerine kadar borçlanma aracýný ihracý için Genel

Müdürlüðü�ne yetki vermiþtir.

Þirket, Frankfurt�ta bulunan ve 242.000 metrekare

arsa üzerinde 291.000 metrekare kiralanabilir ofis ve lojistik alana sahip

tesisi satýn almak üzere 250.000 TL sermaye ile Ýstanbul�da kurulacak olan

��Deks Lojistik ve Yatýrým Anonim Þirketi��ne %53.6 oranýnda iþtirak

etmeye, söz konusu þirketin kuruluþu ile ilgili iþlemlerin yürütülmesi için

þirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiþtir.

Þirket, tarafýndan halka arz edilmeksizin

sadece nitelikli yatýrýmcýlara satýlmak üzere 5-6-9 Aralýk 2013 talep toplama

tarihli, vade vaþlangýç tarihi 10 Aralýk 2013, vade bitiþ tarihi 6 Haziran 2014

olan 75.000.000 TL (Talep toplama aþamasýnda fazla teklif gelmesi halinde

miktar 100.000.000 TL'ye artýrýlabilecektir) nominal deðerli, 6 ay vadeli,

iskontolu borçlanma aracý ihracý yapýlacak olup söz konusu ihraca iliþkin

olarak Garanti Yatýrým Menkul Kýymetler A.Þ. aracý kurum olarak

yetkilendirilmiþtir.

Oyak Giriþim Danýþmanlýðýbtarafýndan; sahibi olduðu %

81.54 oranýndaki Tukaþ Gýda Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin hisselerinin

potansiyel satýþýna yönelik çalýþmalara baþlanýlmasý yönünde karar alýnmýþtýr.

Þirket, Diyarbakýr�da bulunan fabrikayý

1.800.000 TL bedelle Mes Hazýr Beton�a satmýþtýr.

Þirketin üretimde ve enerjide verimliliðinin artýrýlmasý

amacýyla boru hatlarýnýn modernizasyonu kapsamýnda T.C. Ekonomi

Bakanlýðý ile yapýlan yazýþmalar çerçevesinde 27.11.2013 tarihinde Yatýrým

Teþvik Belgesi alýnmýþtýr. Yatýrýmýn planlanan baþlama tarihi 10.03.2014�tür.

Þirket Yönetim Kurulu, tutarý daha sonra belirlenmek üzere tahsisli

sermaye artýrým kararý ile %300 bedelli sermaye artýrým kararý aldý.
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Haftalýk Veri Takvimi

09:45/Fransa/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: 97/Önceki: 98 Gerçekleþen: 98

13:30/Ýngiltere/BBA Konut Kredileri/Ekim/Beklenti: 44,500/Önceki: 42,990

Gerçekleþen: 42,808

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (aylýk)/Ekim/Beklenti: + % 2.0/Önceki: - % 5.6

Gerçekleþen: - % 0.6

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (yýllýk)/Ekim/Beklenti: - % 1.0/Önceki: + % 1.1

Gerçekleþen: - % 2.2

17:30/ABD/Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi/Kasým/Önceki: 3.6 Gerçekleþen: 1.9

11:00/Ýtalya/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Önceki: 97.3 Gerçekleþen: 98.3

16:00/ABD/Konut Fiyat Endeksi (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.4/Önceki: + % 0.3

Gerçekleþen: + % 0.3

16:00/ABD/Konut Fiyat Satýnalma Endeksi (çeyrek)/3. Çeyrek/ Beklenti: + % 2.00

Önceki: + % 2.10 Gerçekleþen: + % 2.00

17:00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: 72.1/Önceki: 71.2 Gerçekleþen: 70.4

09:45/Fransa/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: 85/Önceki: 85 Gerçekleþen: 84

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (yýllýk)/3. Çeyrek/Beklenti: + % 1.5 /Önceki: + % 1.5

Gerçekleþen: + % 1.5

11:30/Ýngiltere/Toplam Ýþletme Yatýrýmlarý (yýllýk)/3. Çeyrek/Önceki: - % 8.5

Gerçekleþen: - % 6.3

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/22 Kasým/Önceki: - % 2.3 Gerçekleþen: - % 0.3

01:50/Japonya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Ekim/Beklenti: - % 0.7/Önceki: + % 1.8/

10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Kasým/Beklenti: % 6.9/Önceki: % 6.9

11:00/Euro Bölgesi/M3 Para Arzý (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 2.1

11:00/Euro Bölgesi/M3 Para Arzý /Ekim/Beklenti: + % 2.0/Önceki: + % 2.2

12:00/Euro Bölgesi/Ýþ Dünyasý Beklenti Göstergesi/Kasým/Beklenti: 0.10/Önceki: - 0.01

12:00/Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: 98.0/Önceki: 97.8

12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Kesimi Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: - 4.5/Önceki: - 4.8

12:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Önceki: - 15.4

12:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: - 3.5/Önceki: - 3.7

13:00/Rusya/Altýn ve Döviz Rezervleri/22 Kasým/Önceki: 507.7 milyar dolar

15:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (aylýk)/Kasým/Beklenti: - % 0.1/Önceki: - % 0.3

15:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (yýllýk)/Kasým/Beklenti: + % 1.3/Önceki: + % 1.2

19:00/Fransa/Ýþ Arayan Sayýsýnda Net Deðiþim/Ekim/Önceki: 60,000

01:30/Japonya/Ýþsizlik Oraný/Ekim/Beklenti: % 3.9/Önceki: % 4.0

01:30/Japonya/TÜFE (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.1/Önceki: + % 1.1

11:30/Ýngiltere/Mortgage Onaylarý/Ekim/Beklenti: 67,000/Önceki: 66,700

12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Ekim/Beklenti: % 12.2/Önceki: % 12.2

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/Kasým/Beklenti: + % 0.8/Önceki: + % 0.7

12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Kasým/Beklenti: + % 0.9

25.11.2013 10:00 Türkiye Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kas. Önceki 103,5

Gerçekleþen 98,2

25.11.2013 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Kas. Önceki 107,5

Gerçekleþen 104,5

25.11.2013 14:30 Türkiye Kapasite Kullaným Oraný Kas. Önceki 74 Gerçekleþen 75,6

26.11.2013 14:00 Türkiye TCMB PPK Toplantý Tutanaklarý Eki.

28.11.2013 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Kas. Önceki 75,5

28.11.2013 10:00 Türkiye TCMB Finansal Ýstikrar Raporu Kas.

29.11.2013 10:00 Türkiye Dýþ Ticaret Açýðý Eki. Beklenti -7,4 Mlr $ önceki  -7,5 Mlr $

29.11.2013 10:00 Türkiye Ýhracat Eki. Önceki 13,12 Mlr $

29.11.2013 10:00 Türkiye Ýthalat Eki. Önceki 20,62 Mlr $

29.11.2013 17:00 Türkiye Hazine Finansman Programý Ara.
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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



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

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

10

28 Kasým 2013

Genel Müdürlük
Cumhuriyet  Mah.E5  Yanyol  No:29  34876

Yakacýk/Kartal/ÝSTANBUL

Tel: (216) 453 00 00 EPosta:  bilgi@gedik.com

Ýstanbul
Altýyol

Hacý  Mehmet  Sok.  24  E  Dalyan  Konut  Sitesi  D:6

34726 Fenerbahçe/Kadýköy

Tel: (216) 360 59 60 EPosta: altiyol@gedik.com

Bakýrköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neþe Han No:1 Kat:3

Bakýrköy

Tel: (212) 660 85 25 EPosta: bakirkoy@gedik.com

Caddebostan

Baðdat  Cad.  Murat  Apt.  K:  2  Daire:10

Erenköy/Kadýköy

Tel: (216) 411 62 53 EPosta:  ykadikoy@gedik.com

Etiler

Aytar Cad. Metro Ýþhaný No: 10, D:7, K: 3 Levent /

Beþiktaþ

Tel: (212) 270 41 00 EPosta:  etiler@gedik.com

Gaziosmanpaþa

Merkez  Mah.  Cami  Karþýsý  No:88  Kat:3

Gaziosmanpaþa

Tel: (212) 497 10 10 EPosta:  gop@gedik.com

Kapalýçarþý

Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalýçarþý

Tel: (212) 513 40 01 EPosta:  kcarsi@gedik.com

Maltepe

Gedik Ýþ Haný Baðdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe

Tel: (216) 399 00 42 EPosta:  maltepe@gedik.com

Perpa

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik Ýþ Merkezi B

Blok No 9/11 Mecidiyeköy

Tel: (212) 356 16 52 EPosta:  perpa@gedik.com

Þaþkýnbakkal

Baðdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Þaþkýnbakkal

Tel: (216) 411 13 67 EPosta:  sbakkal@gedik.com

Tophane

Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040

Tophane/Karaköy

Tel: (212) 251 60 06 EPosta:  tophane@gedik.com

Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdað Cad. No: 122/2 Ümraniye

Tel: (216) 461 33 90 EPosta: umraniye@gedik.com

Ankara
Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya

Tel: (312) 438 27 00 EPosta:  cankaya@gedik.com

Kýzýlay

Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe

Tel: (312) 232 09 49 EPosta:  ankara@gedik.com

Ulus

Ulus Þehir Çarþýsý No: 170 Ulus

Tel: (312) 311 49 59 EPosta:  ulus@gedik.com

Antalya
Tahýl Pazarý Mah.404 Sok.Hafýz Ahmet Bedesteni

No:5/2930

Tel: (242) 248 35 20 EPosta: antalya@gedik.com

Bursa
Þehreküstü  Mah.  Aytý  Plaza  Ýþ  Merkezi  No:  17

Fomara

Tel: (224) 220 51 50 EPosta:  bursa@gedik.com

Denizli
Saraylar Mah.Ýkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4

Tel: (258) 263 80 15 EPosta:  denizli@gedik.com

Düzce
Þerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taþhan Apt. No : 58

59

Tel: (380) 524 08 00 EPosta:  duzce@gedik.com

Elazýð
Yeni Mah.  Gazi  Cd.  No  :  28/3 Tel: (424)  233  28

01/237 09 98 EPosta:  elazig@gedik.com

Eskiþehir
Köprübaþý Þen Sok. Onur Ýþhaný No:1 Kat:4

Tel: (222) 230 09 08 EPosta:  eskisehir@gedik.com

Kocaeli
Hacý Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze

Tel: (262) 642 34 00 EPosta:  gebze@gedik.com

Ýzmir
Cumhuriyet Bulvarý No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4

Alsancak

Tel: (232) 465 10 20 EPosta:  izmir@gedik.com

Konya
Nalçacý Cad. Acentacýlar Sitesi No:81 Selçuklu

Tel: (332) 238 59 60 EPosta:  konya@gedik.com

Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal  Paþa  Cad. Kamil

Menteþ Apt. No:34/1

Tel: (236) 239 42 98 EPosta:  manisa@gedik.com

Uþak
Ýsmetpaþa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza

Tel: (276) 227 27 44 EPosta:  usak@gedik.com
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