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Piyasa Gündemi

FOMC tutanaklarında da mali desteğe vurgu yapılırken, salgın
kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın devamlılığı
konusundaki belirsizlikler gündemdeki yerini korumaya devam
ediyor. Vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu baskıya ek olarak
ABD’deki seçim sürecinin getirdiği belirsizlik ortamı da küresel
çapta volatiliteyi artırıyor. Yurt içinde ise dün kur cephesinde
yaşanan yükselişler dikkat çekerken, bu taraftaki fiyatlamalar
önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Orta

Türkiye 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz’de Türkiye ve
Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin
"NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan’ı bir araya getirmeyi
başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini
azaltmak için bizim ‘ayrıştırma usulleri mekanizması’ olarak
adlandırdığımız mekanizmayı hayata geçirdik." dedi. Yurt içinde
gündeme dair gelişmeler takipe dilecek.

Euro Bölgesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi sanayi üretimine ilişkin Ağustos
2020 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten ve
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta aylık %0,2
ve yıllık %9,6 azaldı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada, ağustosta sanayi üretiminde gerilmenin ana
nedeninin otomotiv sektörünün üretiminde yaşanan %12,5’lik
keskin düşüşün olduğu ifade edildi. Bakanlığın açıklamasında,
ağustos ayında hafif bir düşüş olmasına rağmen, nisanda
koronavirüsün yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlerdeki
kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından, mayıs ayından bu yana
sanayi üretiminde bir toparlanma eğilimi gözlendiği belirtildi. 

ABD

ABD BaşkanıTrump’ın dün yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik
etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan
"teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı vermesi
piyasalarda baskının oluşmasında etkili oldu.  Fakat ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin, hava yolu şirketlerine yönelik yeni bir yasa
için Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
"Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için
25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma
Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı. Bunların ikisi de
CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek." ifadelerini
kullandı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Başkanı
Donald Trump'ın teşvik görüşmelerini durdurma yönünde tek taraflı
kararının ardından yaptığı açıklamada, ABD ekonomik
toparlanmasını desteklemek için ilave mali desteğe acil ihtiyaç
duyulduğunu söyledi.  ABD Merkez Bankasınca, 15-16 Eylül'de
düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları
açıklandı. Mali destek vurgusunun öne çıktığı tutanaklar, Kovid-19
salgınının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin
sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini
ortaya koydu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8851 0.01 1.75 32.54
EURTRY 9.2916 0.15 1.96 39.23
EURUSD 1.1776 0.11 0.26 4.98
GBPUSD 1.2939 0.15 0.40 -2.32
USDJPY 105.96 -0.03 0.40 -2.49

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.5573 10.55 13.47 224.52
Dolar Endeksi 93.5540 -8.70 -20.40 -283.50
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,418.00 0.33 1.49 5.79
DAX Yakın Vade 12,957.00 0.45 2.08 -2.19
Dow Jones Yakın
Vade 28,278.00 0.35 2.13 -0.81

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,889.36 0.09 -0.88 24.48
Gram Altın 478.97 0.11 0.90 64.97
WTI 40.34 0.67 4.46 -34.05
BRENT 42.35 0.01 3.53 -36.61
Bakır 3.00 -0.29 2.08 7.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.1700 27.00 1.00 139.00
Türkiye 10 Yıllık 13.4700 37.00 24.00 126.00
ABD 10 Yıllık 0.7750 -1.20 9.60 -114.40
ABD 2 Yıllık 0.1510 -0.40 2.00 -142.00
Almanya 10 Yıllık -0.4910 2.10 3.50 -30.30
Almanya 2 Yıllık -0.7030 -0.70 0.40 -8.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6086 -0.13 0.06 18.58
USDIDR 14,728.50 0.13 -0.85 6.07
USDTRY 7.8851 0.01 1.75 32.54
USDRUB 78.0677 0.05 1.05 25.76
USDBRL 5.6126 0.03 -0.62 39.63
USDCNY 6.7902 0.00 0.00 -2.48
USDMXN 21.4228 -0.18 -1.86 13.29
USDCZK 23.0070 -0.10 0.63 1.49
USDHUF 304.6600 -0.15 -0.21 3.29
USDPLN 3.8064 -0.13 -0.22 0.34
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Euro/Dolar

Almanya’da sanayi üretimine ilişkin Ağustos 2020 geçici verilerini
açıklandı. Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta aylık %0,2 ve yıllık %9,6
azaldı. Ağustosta sermaye ve tüketim malı üretiminin düşmesinin
etkisiyle sanayi üretimi, art arda 3 aylık artışına ara verdi. Fed’in
son toplantısına ait tutanaklarda, yeni tip koronavirüs salgının
ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde
toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini vurgulandı.  Diğer
yandan ABD Başkanı Trump'ın hava yolu şirketlerine yönelik
destek ile diğer ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaları risk
iştahında toparlanmayı ebraberinde getirdi. Paritede 1,1800 -
1,1825 ve 1,1840 seviyeleri direnç, 1,1755 – 1,1725 ve 1,1700
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1800

  1.1788  

 1.1782   

1.1776    

 1.1765   

  1.1753  

   1.1747

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün güne zayıf bir seyirle başlayarak 1,2850
seviyelerinin altına gelse de ABD spot piyasaların açılışı artan
küresel risk iştahı ve Trump’ın havayolu şirketlerine yardım
taahhüdünün ardından günü 1,29 seviyesinin üzerinde tamamladı.
Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde İngiltere’de Brexit
gelişmeleri ABD’de ise başkanlık yarışına yönelik gündem takip
edildi. Bugün sabah saatlerinde BoE’den Bailey’nin açıklamaları ve
öğleden sonra ABD haftalık istihdam verisi fiyatlamalarda etkili
olabilir. Paritede bugün 1,2955 seviyesinin üzerinde 1,2980 ve
1,3008 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise
1,2920 seviyesinin altında 1,2880 ve 1,2835 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2975

  1.2957  

 1.2948   

1.2939    

 1.2921   

  1.2903  

   1.2894
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7825 ve 7,8940 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8845 seviyesinden tamamladı. Trump’ın
teşvik paketi görüşmelerini ertelemesinin ardından Çarşamba
gününe 7,80 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru S400’lere
yönelik haber akışı ve jeopolitik gündem eşliğinde TL’nin negatif
ayrışmasıyla gün içinde tarihi zirvelerini yeniledi. Önemli bir veri
akışının bulunmadığı günde küresel dolar endeksi Salı günü
akşamı elde ettiği kazançlarının bir kısmını geri verirken gelişmekte
olan para birimlerine karşı da değer kaybetti. Bugün yurtiçinde
önemli bir veri akışı bulunmazken yurtdışında ABD haftalık işsizlik
başvuruları verisi önemli olacak. Sabah 08:25 itibariyle küresel
dolar endeksi 93,5 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,88
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9051

  7.8989  

 7.8920   

7.8851    

 7.8789   

  7.8727  

   7.8658

EUR/TRY

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretimine
ilişkin Ağustos 2020 geçici verilerini açıklandı. Buna göre,
mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi,
ağustosta aylık %0,2 ve yıllık %9,6 azaldı. Avrupa Komisyonu,
İtalya'nın ekonomik toparlanması için Avrupa Bölgesel Gelişim
Fonu'ndan yaklaşık 1,7 milyar euroluk fon sağlanmasını onayladı.
ECB Başkanı Lagarde, gerçekleştirdiği konuşmasında ekonominin
COVID-19 öncesi düzeylere 2022 yılından önce dönemeyeceğini
ancak, ECB'nin elindeki tüm aletleri kullanacağını vurguladı. Yurt
içinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugünde
gündeme dair gelişmeler ön planda olacak. Avrupa’da ise
Almanya’da açıklanacak dış ticaret rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3259

  9.3105  

 9.3010   

9.2916    

 9.2762   

  9.2608  

   9.2513
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altın temkinli seyrini sürdürüyor. Trump'ın
ABD hava yolu şirketleri için söylediği destek paketi, vatandaşlarına
yönelik 1200$ doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir
tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler
dışında, Trump'ın sağlık durumu konusunda şimdilik olumsuz bir
durum bulunmuyor. 15 Ekim günü Biden ile münazaraya
katılacağını da belirttiği için piyasalar Trump ile ilgili gelişmeleri
yakından izliyor. Bu konular ışığında, ons altında yön arayışında.
Bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Verinin
altın üzerinde etkisi pek hissedilmeyebilir. Ons altın için 1895$ -
1903$ - 1912$ direnç noktaları, 1882$ - 1874$ ve 1865$ destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,898.80

  1,894.58  

 1,891.95   

1,889.31    

 1,885.09   

  1,880.87  

   1,878.24

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişelere ek olarak Trump’ın teşvik görüşmelerini
durdurması küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyre neden
oldu. Havayolu şirketlerine destek için ABD’deki girişimler ise risk
iştahının belirli ölçüde toparlanmasına katkı sağlıyor. Avrupa’da ise
artan vaka sayıları en önemli risk faktörü olarak izleniyor. Ekonomik
veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler önemini korumaya
devam ediyor. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yatay bir kapanışla 12.900
puandan kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde 13.030 - 13.130 ve  13.245
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.854
– 12.760 ve 12.650 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,024.17

  12,996.33  

 12,976.67   

12,957.00    

 12,929.17   

  12,901.33  

   12,881.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %1.91 yükselişle 28.303
seviyesinden kapattı. ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi ve
Senato'nun, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve
küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar
doları hemen onaylamalı açıklamasında bulundu. Bunların ikisi de
CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek şeklinde ifade
etti. Hava yolu şirketlerine yönelik destek, ABD borsalarının günü
pozitif kapatmasını destekledi. Ayrıca, Trump, ABD vatandaşlarına
yönelik 1200$ doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir
tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu ekledi. Bu sabah, ABD
vadeliler hafif alıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 28.406 - 28.521 -
28.649 dirençler, 28.156 - 28.008 - 27.849 destekler olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,456.67

  28,377.33  

 28,327.67   

28,278.00    

 28,198.67   

  28,119.33  

   28,069.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %1.67 artışla 3.416 puandan tamamladı.
ABD Başkanı Trump'ın hava yolu şirketlerine yönelik destek
paketine dair yapmış olduğu açıklama, ABD borsalarını olumlu
etkiledi. Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun, Hava Yolu Maaş
Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik
Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı
açıklamasında bulundu. Bunların ikisi de CARES yasasında
kullanılmayan fonlarla ödenecek şeklinde ifade etti. Bunun dışında,
Trump, ABD vatandaşlarına yönelik 1200$ doğrudan ödeme
yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır
olduğunu belirtti. Bu sabah, vadeli piyasada S&P 500 endeksi
sınırlı yükselişte. Sözleşme için 3.429 - 3.446 - 3.468 direnç
noktaları, 3.402 - 3.390 - 3.377 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,440.50

  3,431.00  

 3,424.50   

3,418.00    

 3,408.50   

  3,399.00  

   3,392.50
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Brent Petrol

Bu hafta, Norveç'teki grevin etkisiyle petrol fiyatlarında sınırlı da
olsa yükseliş görüldü. Norveç dışında gözler ABD'de yaklaşan
kasırgada. ABD'de Delta kasırgası bekleniyor. Delta Kasırgası,
Meksika körfezindeki üretim tesislerinin kapanmasına neden
olabilir. Bu durum, ilerleyen günlerde petrolün bir miktar daha
yükselmesini tetikleyebilir. Ancak, Ağustos ayında da Kasırga
nedeniyle yükselen petrol fiyatları sonrasında normale dönmüştü.
Bunu da unutmamak gerekiyor. Brent petrol için 42,32$ - 42,62$ ve
42,89$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 41,82$
- 41,54$ ve 41,24$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.81

  42.60  

 42.47   

42.35    

 42.14   

  41.93  

   41.80

USD/JPY

Fed Başkanı Powell önceki gün gerçekleştirdiği konuşmasında
ekonomik toparlanmanın uygun bir politika ile desteklenmesi
gerektiğini ifade ederken, aşırı destek vermenin riskinin az destek
vermekten daha düşük olacağını söyledi. Ekonomik toparlanma için
devletin ilave desteğine ihtiyaç duyulduğunu yineleyen Powell’ın
ardından ABD Başkanı Trump’ın mali teşvik paketi görüşmelerini
durdurduğuna ilişkin haber akışı dün küresel risk iştahı üzerinde
baskı yarattı. Bu sabah Başkanı Trump'ın hava yolu şirketlerine
yönelik destek ile diğer ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaları risk
iştahının toparlanma kaydetmesinde etkili oldu. Paritede yükselişin
devamında 106,10 – 106,38 ve 106,64 seviyeleri direnç, 105,80 –
105,55 ve 105,26 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.25

  106.18  

 106.07   

105.96    

 105.89   

  105.82  

   105.71
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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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