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NAHBKonut Endeksi
56
55
Dudley-Plosser-Kocherlakota Konuşmaları
19 Kasım2013 Salı

Türkiye Eylül
Đtalya Eylül
Đtalya Eylül
AB
Eylül
Almanya Kasım
AB
Kasım
Türkiye Kasım

AÇIKLANACAKVERĐ

Kısa Vadeli Dış Borç
Sanayi Siparişleri
Sanayi Satışları
Đnşaat Üretimi
ZEWEkonomi Endeksi
ZEWEkonomi Endeksi
TCMBPPKFaiz Kararı
FED/Evans-Bernanke Konuşmaları
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Değ. (%)

Hacim (TL)

BAKAN

6.98

-6.9%

21,279

AVOD

1.76

-4.3%

2,789,183

TGSAS

6.60

-3.5%

1,111,527

MAALT
AKGUV

14.85
15.05

-2.9%
-2.9%

2,339,570
4,868,810

Haftanın ilk gününe JPMorgan’ın Türkiye tavsiyesini “nötr” seviyeye düşürmesine rağmen,
%1.78 yükselerek başlayan BIST100 Endeksi, dün TCMB Para Politikası Kurulu (PPK)
toplantısından sıkılaştırma sinyali çıkması sonrasında ise ikinci günde %1.30 değer kaybetti.
Bankacılık hisseleri borçlanma maliyetlerinin yükseleceği beklentisiyle ortalama %2.11
düşerken, sanayi hisseleri de %0.66 oranında geriledi.
Endeksin TL ve döviz sepeti bazında kısa vadeli güçlü bir direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz
ve hemen aşılmasını beklemediğimiz 75.700 seviyesinin dün çalışması, aynı zamanda kâr
satışlarını da hızlandırdı. Geçtiğimiz Cuma günü hemen altında kapandığı 74.300-400
seviyesini Pazartesi günü açılışta aşan ve hızla bu seviyeden uzaklaşan endeks, dün yeniden
bu seviyeye yaklaştı. Söz konusu bölgenin, 100-günlük (ağırlıklı) HO’sı ile Ichi Moku destekdirenç bulutunun kesiştiği bir bölge olması nedeniyle, endekse kısa vadeli destek işlevi
görebileceğini düşünüyoruz. Ancak altında bir kapanış olması halinde düşüş eğiliminin 72.30073.500 aralığında oluşan fiyat boşluğuna doğru devam edeceğini tahmin ediyoruz.
TCMB dünkü PPK toplantısında kısa vadeli faizlerde ve makro-ihtiyati tedbirler cephesinde
(ZK ve ROK) bir değişikliğe gitmezken, likidite yönetimi cephesindeki adımlarına ise aylık repo
ihalelerine son vererek devam etti. Bu yolla bankalar arası para piyasasında gecelik faizlerin
%7.75’e yakın seviyelerde oluşmasını hedefleyen TCMB, böylelikle belirgin bir sıkılaştırma
sinyali vermiş oldu. TCMB’nin Eylül ayında kur oynaklığının faiz oynaklığına (artışına) tercih
ediliyor olduğu yönündeki iletişiminin artık geçersiz olduğuna işaret eden bu değişikliği önemli
buluyoruz. Ayrıca 1-haftalık repo ihaleleri için kullanılan “politika faizi” ifadesinin duyuru
metninden çıkarılmış olmasını ise anlamlı buluyoruz. Uluslararası yatırım bankalarının
raporlarında ise dünkü PPK toplantısında alınan kararlar, TCMB’nin para politikasında örtük
olarak bir değişikliğe gitme ve net bir sıkılaştırma sinyali olarak değerlendirildi.
Bugün saat 21.00’de Fed’in Ekim ayındaki son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar
açıklanacak. Bir süredir Mart-2014 ile Aralık-2013 tarihleri arasında pinpon topu gibi gidip
gelen takvim beklentilerinin bugün açıklanacak tutanaklar sonrasında bir miktar daha netlik
kazanacağını düşünüyoruz. Önceki tutanakları ve son açıklanan ekonomik verileri dikkate
aldığımızda ise bugünkü tutanaklarda, piyasaları negatif etkileyecek “şahin” ifadelerin yer
alabileceğinden hareketle, risklerin düşük tutulması gerektiğini düşünüyoruz.

Bugün Açıklanacak Veriler
09.00 Almanya ÜFE Ekim (B:0%)
11.30 Đngiltere BoE Toplantı Tutanakları
15.30 ABD TÜFE Ekim (B:0%)
15.30 ABD Perakende Sat. Ekim (B:0.1%)

17.00 ABD Đşletme Stokları Eylül (B:0.4%)
17.00 ABD 2. El Konut Sat. Eki. (B:5.15 mn)
21.00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
FED/Dudley-Bullard Konuşması

Öne Çıkan Haberler
• Yellen bir senatöre yazdığı mektupta tahvil alımlarını savunarak büyümeyi desteklediklerini ve faydaların risklerden
daha fazla olduğunu belirtti. Ayrıca otomobil ve mortgage faizlerini düşürerek hane halkına ve şirketlere fayda
sağladıklarını söyledi.*BloombergHT.
• FED/Evans merkez bankasının ekonominin tam toparlanma içinde olduğuna inanıncaya kadar mevcut politikayı
sürdüreceğini söyledi. Varlık alımlarında geri adıma başlamayı gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti.
• FED/Bernanke işsizlik oranının %6.5’in altına gerilese de faiz oranlarının düşük kalabileceğini söyledi. Đşsizlik oranı
hedef seviyeye geldikten sonra istihdam piyasasının diğer göstergelerine bakılacağını belirtti.
• Obama Ocak ayında Ekim ayındakine benzer bir borç tavanı krizinin tekrarını beklemediğini söyledi.
• Barnier hazırladığı tasarının kabul edilmesi durumunda bankaların spekülatif ve riskli faaliyetlerini düzenli bankacılık
faaliyetlerinden ayırmak zorunda kalacaklarını belirtti.
• AB yasa koyucuları birliğin uzun vadeli bütçesindeki ilk kesintiye onay verdi.
• AB ve Japon Liderler Çin’e yönelik silah ihracatı ve teknoloji kısıtlamalarının sürmesi konusunda anlaşmaya vardılar.
• Fosil yakıt ithalatındaki artışın ve Çin ve ABD'ye yapılan ihracatı gölgelemesiyle Japonya Ekim'de rekor seviyede dış
ticaret açığı verdi.*BloombergHT.
• Çin’de Ekim ayında öncü göstergeler endeksindeki artışın yavaşlaması son çeyrekte ekonomi faaliyetlerinin
yavaşlayacağına işaret olarak algılandı.
• Dünya bankası başkanı FED’in kademeli çıkış yapması durumunda gelişmekte olan ülkelerin küresel düzeyde daha
yüksek faiz dalgasına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
• Merkel öncülüğündeki muhafazakâr blok ve Sosyal Demokratların (SPD) temsilcilerinin hazırladığı dış politika
belgesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri 'ucu açık' olarak nitelendirildi.*EurActiv.
• OECD Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye için 2014-2015'de yüzde 4 oranında ekonomik büyüme
öngörüldü.*BloombergHT.

Şirket ve Sektör Haberleri
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• Eylül ayında başlayan Türkiye’nin ham çelik üretimindeki toparlanma eğilimi, Ekim ayında da devam atmıştır. Eylül ayında bir önceki aya göre % 17.1
oranında artış gösteren ham çelik üretimi, Ekim ayında % 2.1 oranında ilave artışla, 2013 yılının en yüksek aylık üretim miktarı olan 3.08 milyon tona
yükselmiştir. Söz konusu üretim, 2012 yılının eylül ayına kıyasla da % 6.9 oranında bir artısı ifade etmektedir.*TÇÜD.
• Zor günler geçiren Avrupa otomobil pazarı bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 3 daraldı. ODD açıklamasına göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına
göre otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,1 küçüldü.
• Çalışma Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda taraflarla son kez bir araya geleceklerini belirterek, "Taraflar uzlaşma sağlarsa düzenleme
Meclis'e gelecek, eğer uzlaşmazsa sağlanmazsa gündemden düşecek" dedi.*Sabah.
• Dünya güçleriyle yapılacak nükleer enerji görüşmeleri öncesinde Đran'da ekonomik sıkıntılar artıyor. Đran'da yaptırımların vurduğu devlete ait gaz şirketi
batmak üzere olduğunu duyurdu.*Sabah.
• Türkiye ürettiği insansız hava araçlarını Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satmak için görüşmeler yürütüyor.*Sabah.
• SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, 5 sene içinde Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi şirketi olacaklarını belirtti.*Star.
• Taner Yıldız Kuzey Irak ile yapılacak petrol anlaşmasından sağlanacak gelirin üç kamu bankasından birinde tutulacağını belirtti.
• AGYO: Atakule AVM kiracılarının tahliye süreci tamamlanmıştır.
• ALARK: Đtalyan CID’yi satın alan Alvimedica, sağlık yatırımına hız verdi. Şirket, ABD’nin en büyük üniversitelerinden biriyle Çatalca’da hastane kurmaya
hazırlanıyor.*Star.
• ARSAN: 58.8 mn TL ödenmiş sermayesinin %20 bedelsiz sermaye artışıyla 70.57 mn TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
• BRISA: Brisa’nın 25. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantısında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 milyon dolarlık başlangıç
yatırımı ile ikinci fabrikanın açılacağı duyuruldu. Yıllık 4.2 milyon adet binek lastiğinin üretimini kapsayacak yeni fabrika yatırımı 2018 yılında
tamamlanması planlanıyor.*Hürriyet.
• EKGYO: 2013 yılı 11 aylık süre zarfında ön satışlar dâhil olmak üzere 4.66 milyar TL’lik satış yapılmıştır. Ekim ayında 861 ünite satılmıştır. 2013 yılının
ilk 10 ayında 11,298 ünite satış yapılırken 2012 yılının aynı döneminde 9,151 ünite satılmıştı.
• ENKAI: Uluslararası bir aracı kurum şirketi en beğendiği hisseler listesinden çıkardı.
• EREGL: Erdemir Grubu’nun en önemli hedeflerinden biri, Türkiye’de üretimi gerçekleştirilemediği için ithalat ile ihtiyacı karşılanmakta olan ürünlerin grup
tesislerinde üretimi. Bu kapsamda, 2013 yılı içinde, otomotiv sektörünün önemli ihtiyaçları arasında olan bh ve dp (çift fazlı) çeliklerin üretimini
gerçekleştiren Erdemir, ürünlerin seri imalatına başladı. Ayrıca, otomotiv sektörüne yönelik olarak galvanizli dış yüzey kaporta sacı üretim kapasitesini
artırmak için sürdürdüğü iyileştirme yatırımlarını tamamlayan Erdemir, yine aynı sektör için, yüksek mukavemetli s700mc çeliklerinin de üretimine
başladı. Bunların yanı sıra ERDEMĐR’in, petrol ve doğalgaz boru hatlarında kullanılan çelikler ve beyaz eşya sektöründe kullanılan emaye kaplamaya
uygun yassı çelik kaliteleri gibi birçok diğer alanda da geliştirme çalışmaları devam ediyor.*Matriks Haber.
• GDKGS: Organik gıda perakendeciliğinde faaliyet gösteren Orya Organik Gıda ortaklarından pay satın alarak ve şirkete 5.94 mn TL yatırım yaparak
şirketin %66 oranına sahip olmak için sözleşme imzalamıştır.
• HLGYO: Đstanbul Beyoğlu Salıpazarı’nda bulunan binasının 6 katı 5 yıllık süreyle Halk Bankası’na aylık 149 bin TL karşılığında kiraya verilmiştir.
• KERVN: Bağlı ortaklığı Bahar Döşeme 0.59 TL fiyattan 1.5 mn adet hisse satmıştır. Bahar Döşeme’nin sahip olduğu pay oranı %14.35’e gerilemiştir.
• KOMHL: Grup Şirketlerinden Bera Turizm Ankara’da bulunan Double Tree by Hilton markası ile turizm alanında faaliyet gösteren Yenipark Turizm’in
tamamını satın almıştır.
• KOZAL: Himmetdede projesi faaliyete geçmiş olup altın üretimine başlanmıştır. Yorum: Proje 2013 yılı üretimine 10 koz destek vermesi beklenmektedir.
2013 yılı sonunda üretimin 354 koz olmasını tahmin ediyoruz. 4Ç2013 sonuçlarının düşük maliyet ve yüksek üretim ile olumlu sonuçlanacağını
öngörüyoruz.
• KRDMD: Şirket, yeni sinter fabrikası, yeni hava ayrıştırma tesisi, yeni kireç fabrikası, yeni sürekli dokum tesisi ve 50 mw’lık yeni enerji Santrali’nden
sonra 70 fırından oluşan yeni kok bataryaları da tamamlayarak gecen ay işletmeye aldı. Halen yapımı suren ve 2014’un ilk yarısında tamamlanması
planlanan 5’ıncı yüksek fırın ile birlikte KARDEMĐR’in, hedeflediği 3 milyon tonluk kapasiteye ulaşması bekleniyor.*Matriks Haber.
• MEPET: SPK’nın bedelsiz sermaye artışını reddetmesinin ardından şirket 55 mn TL ödenmiş sermayesinin bedelsiz sermaye artışıyla 77 mn TL’ye
çıkarılmasına ve SPK’ya başvuru yapılmasına karar vermiştir.
• TAVHL: DHMĐ Đstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanının yüklenicisi konsorsiyum ile ana sözleşmeyi imzaladı. Arazinin yakında konsorsiyuma
devredilmesi bekleniyor. Kontratın 2014 ilk çeyreğinde başlayacağı ve havalimanının 2019 başında faaliyete geçeceği belirtilmişti.
• TTKOM: Avea 2.64 milyar TL ödenmiş sermayesinin 5.55 milyar TL bedelsiz sermaye artışıyla 8.2 milyar TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir.
• TTKOM: Türk Telekom, Digiturk'e verdikleri teklifin sadece Abdullah Tivnikli'nin değil yönetim kurulunun ortak kararı olduğunu bildirdi. Stratejik
planlarında dijital medyaya girmek olan ve temmuz ayında Digiturk için teklif veren Türk Telekom basında çıkan haberler üzerine süreci hatırlattı. TMSF
yetkilileri ise Digiturk'ün ihalesiz satışının söz konusu olmadığını belirtti.*Sabah.
• UYUM: Đstanbul Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan 39.52 m2 alanlı dükkânı finansman giderlerinin azaltılmasında kullanılmak üzere 250 bin TL
karşılığında satmıştır.
• VESTL: Vodafone Türkiye Đcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, kendi markalı cep telefonlarını bu Aralık ayı itibariyle Türkiye’de Vestel’in tesislerinde
üreteceklerini açıkladı.*Milliyet. Yorum: Vodafone için yapılacak üretim şirketin gelirlerini desteklerken kapasite kullanımını artırarak operasyonel
verimliliğini yükseltecek. Şirket için hafif pozitif olacağını düşünüyoruz.

Makro Haberler
 Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında beklendiği şekilde kısa vadeli faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldı. Komite böylece
politika koridorunun tüm parametrelerini olduğu gibi korurken faiz cephesinde herhangi bir hamle yapmadığı dönem de 3 aya uzamış oldu. 1-haftalık
repo ihalesi oranı %4,5’te yani Nisan-Mayıs dönemindeki indirimler sonrasındaki tarihi düşük seviyesinde korunmuş durumda. Bankanın gecelik
vadedeki borç alma ve borç verme oranları ise sırası ile %3,5 ve %7,75 olarak kalırken koridorun 425 baz puanlık genişliği de muhafaza edilmiş oluyor.
Bu oranlardan ikincisinde en son artışı Ağustos ayında 50 baz puan ile geldiğini hatırlatalım. Bunun haricinde yine beklentiler paralelinde PPK makroihtiyati tedbirler cephesinde de harekete geçmezken, likidite yönetimi cephesindeki adımlarına ise aylık repo ihalelerine son vererek devam etti.
 Daha fazla sıkılaştırma sinyali ve temkinli duruşa yönelik taahhüttün korunmuş olmasının TL’ye destek olması beklenebilir. Öte yandan para piyasası
oranları için yükseltilmiş olan zımni hedefin diğer piyasa faizi oranları üzerindeki etkisi bir miktar daha yükseliş olarak görülebilir. Bunun MB tarafından
Eylül ayında kur oynaklığının faiz oynaklığına (artışına) tercih ediliyor olduğu yönünde yapılan iletişiminin artık geçersiz olduğu yönündeki tespitimizi
desteklediğini düşünüyoruz. Ancak bizce üzerinde durulması gereken esas nokta MB’nin genel yaklaşımında görülen değişim işaretleri. Son senelerde
duyuru metinlerinin vazgeçilmezi olan küresel koşullardaki belirsizliklere yapılan atfın metinden çıkarılmış olması oldukça manidar. Diğer taraftan, aktif
likidite yönetimi ve daha fazla öngörülebilirlik yönündeki mesajların, 2014 Kur ve Para Politikası sunumu ile birlikte bu yönde daha da fazla adım
atılacağı söylenmiş olmasına rağmen, duyurudan çıkmış olması ise oldukça şaşırtıcı.
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Önerilerin Getirisi (100 TL anapara)

11 Temmuz

15 Haziran

20 Mayıs

2 Haziran

7 Mayıs

24 Nisan

29 Mart

11 Nisan

3 Mart

16 Mart

5 Şubat

18 Şubat

23 Ocak

10 Ocak

28 Aralık
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20 Kasım 2013
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / Đstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 317 69 32

strateji@yf.com.tr

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması,
yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer
mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen
ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı
ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan
çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
Emre Birkan

Genel Müdür Yardımcısı

emre.birkan@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 00

Zümrüt Can Ambarcı

Müdür

zumrut.ambarci@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 35

Levent Durusoy

Baş Ekonomist

levent.durusoy@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 33

Hakan Tezcan

Stratejist

hakan.tezcan@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 59

Göksel Tekiner
Hüseyin Sert

Yönetmen
Uzman Yrd.

goksel.tekiner@yf.com.tr
huseyin.sert@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 44
+90 (212) 317 69 47

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 70

oya.pekel@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 62

Araştırma Bölümü

Strateji Bölümü

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Müdür

Türev Ürünleri Bölümü
Oya Altıngözlü Pekel

Müdür

Şubelerimiz
Akmerkez

+90 (212) 317 69 00

Merkez

+90 (212) 263 00 24

Adana

+90 (322) 458 77 55

Ankara – Çankaya

+90 (312) 438 14 37

Ankara – Kızılay

+90 (312) 417 30 46

Antalya

+90 (242) 243 02 01

Bakırköy

+90 (212) 543 05 04

Bursa

+90 (224) 224 47 47

Çiftehavuzlar

+90 (216) 302 88 00

Đzmir

+90 (232) 441 80 72

Đzmit

+90 (262) 325 40 30

Konya

+90 (332) 237 76 77

Kozyatağı

+90 (216) 386 74 00

Samsun

+90 (362) 431 46 71

TSKB (Acente)

+90 (212) 334 50 50

