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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında ekonomik toparlanma
konusundaki belirsizliklere değinirken, ekonominin uygun
politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte
Trump’ın dün teşvik paketi müzakerelerini durdurduğunu
açıklaması risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Salgın kaynaklı
endişeler, vaka sayılarındaki artış ve ABD’deki seçim öncesinde
gündeme gelen belirsizlikler aşağı yönlü önemli risk unsurları
olarak gündemde kalmaya devam ediyor. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayında Tüketici Fiyat
Endeksi'nin %0,97 arttığını ve yıllık enflasyonun %11,75 olduğunu
açıklamasının ardından TCMB'nin Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri
Raporu da yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık
Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, eylülde yıllık enflasyon temel mal
ve gıdada artarken, doğal gaz fiyatları kaynaklı yüksek baz etkisiyle
enerji ile hizmet gruplarında geriledi. TCMB tarafından yayımlanan
geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, eylül ayında
62,2 ile tarihi düşük seviyeye geriledi

Euro Bölgesi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişleri
%2,8'lik beklentilerin üzerine çıkarak %4,5 artış kaydetti. İhracat
siparişleri özellikle Euro Bölgesi'nden %20 artan yatırım ürünleri ile
birlikte artış kaydetti. Almanya endüstrisi son aylarda ihracat
siparişlerinin yurt içi taleple desteklenmesi ve şirketlerin gelecekte
daha fazla toparlanma beklemelerinden güçlü destek buldu. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsü kontrol
altına almaya yönelik tedbirlerin bölgenin ekonomik toparlanması
için risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, hükümetlere mali
desteği yakın zamanda sonlandırmama çağrısında bulundu.
Lagarde, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. 

ABD

ABD BaşkanıTrump koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle
mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik
paketi"ne yönelik müzakereleri durdurduğunu açıkladı. Temsilciler
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki
eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve
bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6
trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi
niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu. ABD’de
mal ve hizmetlerin dış ticaret dengesi ağustos ayında 67,1 milyar
dolara çıktı. Dış ticaret açığı ağustos ayında, tatil-alışveriş sezonu
yaklaşırken talep artışının olduğu ortamda, rekor miktarda
gerçekleşen tüketici malları ithalatının etkisi ile 2006'dan bu yana
en yüksek seviyesine tırmandı. Fed Başkanı Powell dün
gerçekleştirdiği konuşmasında hane halkının daha fazla teşviğe
ihtiyaç duyabileceğini belirtirken, görünüme dair belirsizliğin devam
ettiğini ve salgına karşı her aracın kullanıldığını vurguladı. Powell
ekonomik toparlanmanın uygun bir politika ile desteklenmesi
gerektiğini ifade ederken, aşırı destek vermenin riskinin az destek
vermekten daha düşük olacağını söyledi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.7945 -0.06 0.95 31.02
EURTRY 9.1492 -0.07 1.03 37.09
EURUSD 1.1740 0.05 0.15 4.65
GBPUSD 1.2904 0.22 -0.15 -2.58
USDJPY 105.74 0.11 0.23 -2.69

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.4518 1.85 -5.08 213.98
Dolar Endeksi 93.8020 -2.20 -1.30 -258.70
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,367.50 0.42 0.46 4.22
DAX Yakın Vade 12,862.00 -0.29 0.65 -2.90
Dow Jones Yakın
Vade 27,831.00 0.47 0.60 -2.37

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,886.57 0.45 0.06 24.29
Gram Altın 472.76 0.40 1.00 62.83
WTI 40.10 0.43 0.54 -34.44
BRENT 42.32 0.50 0.57 -36.66
Bakır 2.93 -0.18 -2.57 4.88

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.9000 1.00 -34.00 112.00
Türkiye 10 Yıllık 13.1000 -1.00 -42.00 89.00
ABD 10 Yıllık 0.7540 1.50 6.80 -116.50
ABD 2 Yıllık 0.1490 0.00 1.80 -142.20
Almanya 10 Yıllık -0.5120 -0.80 3.50 -32.40
Almanya 2 Yıllık -0.7070 -0.60 0.10 -9.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6212 -0.66 -0.77 18.67
USDIDR 14,754.00 -0.15 -0.95 6.26
USDTRY 7.7946 -0.06 0.95 31.02
USDRUB 78.2440 -0.12 0.77 26.04
USDBRL 5.5943 0.02 -0.29 39.17
USDCNY 6.7908 0.00 0.00 -2.48
USDMXN 21.5857 -0.65 -2.39 14.16
USDCZK 23.0166 -0.17 -0.36 1.53
USDHUF 307.0000 -0.13 -1.01 4.08
USDPLN 3.8198 -0.13 -1.22 0.69
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Euro/Dolar

ECB Başkanı C. Lagarde, dün salgını kontrol altına almaya yönelik
tedbirlerin bölgenin ekonomik toparlanması için risk oluşturduğu
uyarısında bulunarak, hükümetlere mali desteği yakın zamanda
sonlandırmama çağrısında bulundu. ABD’de dış ticaret dengesi
ağustos ayında 67,1 milyar dolara çıkarak, rekor miktarda
gerçekleşen tüketici malları ithalatının etkisi ile 2006'dan bu yana
en yüksek seviyesine tırmandı. Fed Başkanı Powell, konuşmasında
ekonomik toparlanma için devletin ilave desteğine ihtiyaç
duyulduğunu yineledi. ABD Başkanı Trump’ın ekibine mali teşvik
paketi görüşmelerini durdurmasını söylemesi paritede geri
çekilmeyi beraberinde getirdi. Geri çekilmenin kaydedildiği paritede
1,1718 – 1,1695 ve 1,1675 seviyeleri destek, 1,1755 – 1,1775 –
1,1800 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1762

  1.1752  

 1.1746   

1.1740    

 1.1729   

  1.1719  

   1.1713

GBP/USD

Dün güne yukarı yönlü başlayan ve 16 Eylül’den bu yana ilk kez
1,30 seviyesinin üzerini test eden GBPUSD paritesi gün içinde
dalgalı bir seyir izlese de akşam ABD başkanı Trump’ın
Koronavirüs salgını kapsamında yapılması planlanan teşvik paketi
müzakerelerini durdurma kararının ardından sert geriledi ve günü
1,29 seviyelerinin altında tamamladı. Gün içinde ECB’den Lagarde
ve Powell’ın açıklamaları izlenirken parite yatay seviyelerde
dalgalandı. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken
ABD’de FOMC eylül ayı toplantı tutanakları açıklanacak. Paritede
bugün 1,2915 seviyesinin üzerinde 1,2953 ve 1,3008 seviyeleri
önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,2867 seviyesinin
altında 1,2835 ve 1,2805 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2956

  1.2931  

 1.2918   

1.2904    

 1.2879   

  1.2854  

   1.2841
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7425 ve 7,8063 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7994 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
veri akışının zayıf kaldığı Salı gününü kapanışa doğru TL
varlıklarda kayıpların etkili olmasıyla yükselişle tamamladı. Dolar
endeksinin yön bulmakta zorlandığı günde gün içinde Lagarde ve
Powell’ın açıklamaları takip edilirken öğleden sonra TL varlıklardaki
zayıf seyir kurda Ekim ayının zirveleri olan 7,80 seviyelerinin test
edilmesini sağladı. Bugün akşam saatlerinde açıklanacak FOMC
toplantı tutanakları takip edilecek. Akşam Trump’ın teşvik paketi
müzakerelerini durdurmasının ardından dolar endeksinde yukarı
yönlü hareket görüldü. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi
93,8 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,79 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8326

  7.8202  

 7.8074   

7.7945    

 7.7821   

  7.7697  

   7.7568

EUR/TRY

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişleri
ağustos ayında %2,8'lik beklentilerin üzerine çıkarak %4,5 artış
kaydetti. Siparişlerdeki artış ihracat siparişlerinin yurt içi taleple
desteklenmesinden güç buldu. Yurtiçinde ise TCMB'nin eylül ayı
fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Rapora göre, eylülde yıllık
enflasyon temel mal ve gıdada artarken, doğal gaz fiyatları kaynaklı
yüksek baz etkisiyle enerji ile hizmet gruplarında geriledi. Bugün
yurtiçinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler ön planda olacak. Avrupa’da ise Almanya’da
açıklanacak sanayi üretimi rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1938

  9.1784  

 9.1638   

9.1492    

 9.1338   

  9.1183  

   9.1037
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XAU/USD

Fed Başkanı Powell'ın ekonomi için desteğe ihtiyaç bulunduğunu
ifade etmesinin ardından, ABD Başkanı D. Trump ise
Demokratların onayladığı teşvik paketini durdurma talimatı kararı
verdi ve seçimi kazanması durumunda kendisinin daha büyük bir
paketi hayata geçirebileceğini belirtti. Ayrıca, 15 Ekim günü Biden
ile münazara yapacağını ekledi. Dışarıda siyasi gündem oldukça
yoğun, piyasalarda endişe var. Avrupa'da kısıtlamalar yavaş yavaş
artıyor. Panik havası eğer hisse senetlerinden çıkışa neden olursa,
emtia açısından da olumsuz olabilir. Ons altın dün 1900$ üzerinde
yerleşik bir alan oluşturamadı ve yeniden 1900$ altına doğru
gevşedi. Bugün, eylül ayı Fed toplantısının tutanakları var. Ancak,
altın üzerinde etki sınırlı kalabilir. Altın için 1891$ - 1898$ ve 1904$
dirençler, 1872$ - 1864$ ve 1857$ destekler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,905.83

  1,896.56  

 1,891.57   

1,886.57    

 1,877.31   

  1,868.04  

   1,863.05

DAX Yakın Vade

ECB Başkanı Lagarde, koronavirüsü kontrol altına almaya yönelik
tedbirlerin bölgenin ekonomik toparlanması için risk oluşturduğu
ifade ederken, hükümetlere mali desteği yakın zamanda
sonlandırmama çağrısında bulundu. Küresel hisse piyasalarında
dün dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler önemini koruyor. Avrupa borsaları günü genel
olarak hafif alıcılı bir seyirle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%0,62’lik yükselişle 12.900 puandan kapattı. Trump’ın teşvik paketi
görüşmelerini durdurmasının ardından bu sabah hafif satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 12.750 –
12.710 ve 12.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 12.883 – 12.950 ve 13.040 seviyeleri direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,975.33

  12,920.67  

 12,891.33   

12,862.00    

 12,807.33   

  12,752.67  

   12,723.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %1.34 düşüşle 27.772 seviyesinden
kapattı. ABD Başkanı Trump, Demokratların onay verdiği 2,2
Trilyon Dolarlık teşvik paketine dair müzakereleri durdurma talimatı
verdi ve seçimi kazanmasının ardından kendisinin daha büyük bir
paketi hayata geçirebileceğini ifade etti. Bu haberin etkisiyle, ABD
borsaları günü ekside tamamladı. Fed Başkanı Powell ise
ekonominin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu
ifade etti. Bugün içinde Fed'in eylül ayı toplantısının tutanakları
açıklanacak. Sürpriz bir veri olmadığı için etkisi sınırlı kalabilir. Bu
sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için
27.849 - 28.008 - 28.156 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde, 27.648 - 27.524 - 27.365 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,245.33

  28,045.67  

 27,938.33   

27,831.00    

 27,631.33   

  27,431.67  

   27,324.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %1.40 kayıpla 3.360 puandan tamamladı.
Trump'ın, Demokratların onayladığı 2,2 Trilyon Dolarlık teşvik
paketine dair müzakereleri durdurma talimatı ve seçimi
kazanmasının ardından kendisinin daha büyük bir paketi hayata
geçireceğini belirtmesi, piyasalar açısından olumsuz yorumlandı.
Fed Başkanı Powell ise ekonominin toparlanması için daha fazla
desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bugün, Fed'in eylül ayı
toplantısının tutanakları açıklanacak. Tutanaklar kaynaklı, fiyatlar
üzerinde etki sınırlı kalabilir. Bu sabah, vadeli piyasada S&P 500
Endeksi hafif alıcılı seyrediyor. Sözleşme için 3.334 - 3.318 - 3.295
destekler, 3.375 - 3.393 ve 3.418 dirençler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,417.67

  3,393.58  

 3,380.42   

3,367.25    

 3,343.17   

  3,319.08  

   3,305.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, bu haftaya Norveç'teki grevin etkisiyle yükselişle
başlamıştı. Ancak, ABD Başkanı D. Trump, evde karantinada
olmasına rağmen sert söylemlerine devam ediyor. Trump,
Demokratların onayladığı teşvik paketi müzakerelerini durdurma
talimatı verdi ve seçimi kazanmasının ardından kendisinin daha
büyük bir paketi hayata geçireceğini bildirdi. Bu haberin etkisi, ABD
borsalarına satışları beraberinde getirdiği gibi, petrol açısından da
olumsuz fiyatlandı. Dolayısıyla, petrol yükselişinde zayıfladı.
Başkan Trump'ın açıklamaları bundan sonraki süreç içinde
yakından takip edilmeli. Brent petrol için 42,13$ - 42,44$ ve 42,77$
dirençler, 41,66$ - 41,37$ ve 41,04$ destekleri olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.02

  42.70  

 42.51   

42.32    

 41.99   

  41.66  

   41.47

USD/JPY

ABD’de mal ve hizmetlerin dış ticaret dengesi ağustos ayında 67,1
milyar dolara çıktı. JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 6 milyon 493
bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi. Bu
dönemde açık iş sayısı inşaat ve enformasyon sektörlerinde azaldı.
Fed Başkanı Powell dün gerçekleştirdiği ekonomik toparlanmanın
uygun bir politika ile desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, aşırı
destek vermenin riskinin az destek vermekten daha düşük
olacağını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın mali teşvik paketi
görüşmelerini durdurduğuna yönelik haber akışı risk iştahı üzerinde
baskı yarattı. Bugün FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması
bekleniyor. Paritede yükselişin devamında kısa vadede 105,80 –
106,00 ve 106,10 seviyeleri direnç, 105,26 – 105,00 ve 104,78
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.99

  105.88  

 105.81   

105.74    

 105.63   

  105.53  

   105.46
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, 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 ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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