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Piyasa Gündemi

Artan vaka sayılarına bağlı olarak Avrupa genelinde tedbirlerin
sıkılaştırılması salgın kaynaklı endişeleri gündeme taşırken, risk
iştahı güç kaybetti. Tedbirlerin sıkılaştırılması ekonomik
toparlanmanın gücü ve devamlılığı üzerinde de endişe oluşturuyor.
ABD’deki teşvik paketine ilişkin belirsizlik devam ederken,
taraflardan karışık açıklamalar geliyor. Salgın kaynaklı gelişmeler
ve ABD kaynaklı haber akışları yakından takip edilecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Merkezi Yönetim bütçe dengesi eylül ayında 29,7 milyar TL, faiz
dışı denge 13,5 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından açıklanan verilere göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 78 milyar 916 milyon lira,
bütçe giderleri yüzde 34,4 artışla 108 milyar 580 milyon lira oldu.
Faiz harcamaları 16 milyar 209 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise
92 milyar 371 milyon TL oldu. Türkiye genelinde konut satışları
2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9
azalarak 136 bin 744 oldu. Dün açıklanan verilerde, ipotekli
satışlardaki düşüş dikkat çekerken temmuzda 130 bin olan
rakamlar eylülde 35 bine geriledi. TCMB tarafından haftalık para,
banka ve menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. TCMB’nin toplam
rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595
milyon dolara indi. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 441 milyon dolarlık menkul kıymet
sattı. 

Euro Bölgesi

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın önüne geçebilmek için
daha sıkı önlemlerin uygulanmasıyla birlikte Londralılar için iki farklı
haneden kişilerin kapalı alanda bir araya gelmesi Cumartesi
gününden itibaren yasaklanacak. Almanya Başbakanı Angela
Merkel, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs vaka
sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek ikinci bir dalganın hem
sağlık sistemini hem de ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini bildirdi.
Avrupa Birliği liderleri, Brexit sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek bir
anlaşma üzerinde uzlaşmak için İngiltere ile görüşmelerin
sürmesini istedi

ABD

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada,
ekonomik destek paketinin 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce
çıkmasını beklemediğini söyledi. Mnuchin ve Temsilciler Meclisi
Sözcüsü Nancy Pelosi, ekonomiye desteğe yönelik geniş çaplı bir
paket konusunda anlaşmaya varmada güçlük çekiyor.
 Müzakereciler koronavirüs destek paketi konusunda görüşmelere
tekrar başladı, ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin paketin
içeriği ve büyüklüğüne ilişkin görüş ayrılıkları halen devam ediyor.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 898,000 ile
beklenenden daha yukarıda gerçekleşti. İşsizlik maaşından
yararlanmak için başvuranların sayısı geçen hafta beklenmedik bir
şekilde artarak ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine
çıktı. Bu durum iş gücü piyasasındaki toparlanma hızında son
dönemde görülen yavaşlamayı gösterdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.9421 0.08 1.07 33.50
EURTRY 9.2965 0.04 -0.03 39.30
EURUSD 1.1706 -0.02 -1.06 4.35
GBPUSD 1.2891 -0.10 -1.21 -2.68
USDJPY 105.26 -0.18 -0.33 -3.13

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6033 -0.92 -1.45 229.13
Dolar Endeksi 93.8060 1.30 74.60 -258.30
REK 62.2100 - - -1,407.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,477.75 0.06 0.13 7.64
DAX Yakın Vade 12,753.00 0.66 -2.07 -3.73
Dow Jones Yakın
Vade 28,389.00 0.01 -0.45 -0.42

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,904.76 -0.19 -1.33 25.49
Gram Altın 486.36 -0.12 -0.31 67.52
WTI 40.91 -0.87 0.11 -33.13
BRENT 43.03 -0.79 0.03 -35.60
Bakır 3.05 -0.20 0.96 9.47

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.6000 -2.00 13.00 182.00
Türkiye 10 Yıllık 13.7400 4.00 10.00 153.00
ABD 10 Yıllık 0.7290 -0.80 -4.80 -119.00
ABD 2 Yıllık 0.1390 -0.20 -1.80 -143.20
Almanya 10 Yıllık -0.6140 -0.60 -7.70 -42.60
Almanya 2 Yıllık -0.7740 -0.70 -5.00 -15.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6378 0.00 1.05 18.79
USDIDR 14,748.00 -0.01 0.49 6.21
USDTRY 7.9420 0.08 1.07 33.50
USDRUB 78.0970 0.11 1.73 25.80
USDBRL 5.6123 -0.04 1.45 39.62
USDCNY 6.7171 -0.12 0.33 -3.53
USDMXN 21.3256 0.24 0.87 12.78
USDCZK 23.3740 0.05 2.36 3.11
USDHUF 311.4830 -0.02 3.43 5.60
USDPLN 3.8946 0.18 3.05 2.66
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi. Avrupa’da
koronavirüs salgınında yeniden yükselişe geçen vaka sayısına ve
buna bağlı olarak hükümetlerin uygulamayı planladığı karantina
önlemlerine yönelik oluşan endişeler euroda değer kaybının
yaşanmasında etkili oldu. ABD’de teşvik konusuna ilişkin belirsizlik
devam ederken, işsizlik maaşından yararlanmak için başvuranların
sayısı geçen hafta beklenmedik bir şekilde artarak ağustos ayından
bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Geri çekilmenin yaşandığı
paritede 1,1700 seviyesinin üzerinde 1,1725 – 1,1755 ve 1,1770
seviyeleri direnç, 1,1695 – 1,1675 ve 1,1665 takip edilecek destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1730

  1.1723  

 1.1715   

1.1706    

 1.1699   

  1.1692  

   1.1683

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün öğleden sonra yeniden sert geri çekilerek
günü 1,29 seviyesinin altında tamamladı. ABD’de teşvik paketinin
seçime kadar gerçekleşmeyeceğine yönelik haber akışı ve
Avrupa’da salgın vakalarının zirveye ulaşması ve alınan yeni
önlemler küresel risk iştahını aşağıya çekerken dolar endeksini bir
haftanın zirvesine taşıdı. Brexit görüşmelerinde taraflar uzlaşı
kaydedemezken Son olarak AB görüşme takviminin uzatılması
talep etti. Bugün ABD’de açıklanacak perakende satışlar, sanayi
üretimi, kapasite kullanım oranı ve güven endeksi verileri önemli
olacak. Paritede bugün 1,2920 seviyesinin üzerinde 1,2950 ve
1,3005 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2885
seviyesinin altında 1,2865 ve 1,2810 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2947

  1.2934  

 1.2912   

1.2891    

 1.2877   

  1.2864  

   1.2842
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,9035 ve 7,9519 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,9355 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
dün global tarafta yaşanan gelişmelere bağlı olarak yukarı yönlü bir
seyir izledi ve zirvelerine yakın seyrini sürdürdü. ABD’de yapılan
teşvik paketi görüşmelerinde henüz bir anlaşmaya ulaşılamaması
ve küresel tarafta artan vaka sayılarına yönelik endişeler küresel
risk iştahını kaçırırken dolar endeksini 93,8 ile son bir haftanın
zirvelerine taşıdı. Dolar ayrıca gelişmekte olan ülke para
birimlerinin tamamına karşı değerlendi. Bugün yurtiçinde TCMB
beklenti anketi, yurtdışında ABD perakende satışlar ve sanayi
üretimi verileri takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar
endeksi 93,8 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,94 seviyelerine
yakın işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9550

  7.9490  

 7.9455   

7.9421    

 7.9360   

  7.9300  

   7.9266

EUR/TRY

Avrupa’da açıklanan önemli veri akışı bulunmadığından gündeme
dair gelişmeler izlenirken, yurt içinde ağustos ayı bütçe dengesi
rakamları takip edildi. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde vaka
sayısı hızla artması nedeniyle yeniden karantina önlemlerinin
artırılması euro üzerinde baskı oluşturuyor. Yurt içinde Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Merkezi
yönetim bütçe dengesi eylülde 29,7 milyar TL, faiz dışı denge 13,5
milyar TL açık verdi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan
tedbirler ve verilen desteklerin bir yansıması olarak bütçe açığında
eylülde artış kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait
TÜFE rakamlarının açıklanması beklenirken, yurtiçinde TCMB’nin
Beklenti Anketi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3267

  9.3155  

 9.3060   

9.2965    

 9.2854   

  9.2742  

   9.2647
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XAU/USD

Ons altın 1900$ bölgesinde seyrediyor. ABD'de teşvik paketine dair
beklentinin zayıflaması, Başkanlık seçimleri öncesinde uzlaşmanın
zor olacağının belirtilmesi piyasaları tedirgin ediyor. Ancak, Trump
ise anlaşmak istediğine dair mesajlar verdi. Kısacası, pakete dair
karışık bir tablo var bu durum sürdüğü müddetçe piyasadaki
oynaklıkta devam edebilir. Avrupa'da karantinalar gündemde, aşı
çalışmalarında hala bir ışık yok. Altın için riskler devam ediyor.
Ancak altında 1900$ üzerine çok yerleşemiyor. Yön arayışında.
Bugün içinde ABD'den veriler var ancak etkisi sınırlı kalabilir.
Teşvik paketi, virüsün seyri altının durumu açısından daha önemli.
Ons altın için 1913$ - 1922$ ve 1938$ dirençler, 1898$ - 1889$ -
1881$ destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,915.59

  1,913.16  

 1,908.97   

1,904.78    

 1,902.35   

  1,899.92  

   1,895.73

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa’daki kısıtlamaların
sıkılaştırılması ve ABD’deki destek paketine yönelik belirsizlik
nedeniyle risk iştahının zayıflama kaydettiği görülürken, küresel
hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Avrupa’da vaka
sayılarının seyri ve salgın kaynaklı gelişmeler yakından takip
edilecektir. Avrupa borsaları dün günü %2’leri aşan kayıplarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %2,68’lik düşüşle
12.670 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin devamında 50
günlük üssel ortalama (12.838) ile 12.935 ve 13.018 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Tekrar satışların etkili olması durumunda
ise 12.667 – 12.582 ve 12.479 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,859.83

  12,821.67  

 12,785.83   

12,750.00    

 12,711.83   

  12,673.67  

   12,637.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %0.07 düşüşle 28.494 seviyesinden
kapattı. Avrupa'da tedbirlerin yeniden arttırılması, ABD'de teşvik
paketine dair belirsizlik ve dün açıklanan beklentileri tatmin
etmeyen ABD verilerinin etkisi ABD borsaları üzerinde olumsuz
yorumlandı. Başkanlık seçimi öncesi paketin hayata geçirilme
ihtimali zayıfladı. Dolayısıyla, bu süreçte Trump ve yönetiminden
gelecek açıklamalar önemli. Gelecek hafta, Trump ile Biden 22
Ekim günü son kez münazarada karşı karşıya gelecek. Başkanlık
seçimlerine doğru zaman daralırken piyasalarda da oynaklık
sürmeye devam edebilir. Bu sabah, ABD vadelileri yatay
seyrediyor. Sözleşme için 28.445 - 28.597 - 28.728 dirençler,
28.213 - 28.098 - 27.932 destekler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,624.00

  28,559.00  

 28,474.00   

28,389.00    

 28,324.00   

  28,259.00  

   28,174.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0.13 düşüşle 3.484 puandan tamamladı.
ABD teşvik paketine dair belirsizlik, dün açıklanan ve piyasaları
tatmin etmeyen ABD verileri ve Avrupa'da kısıtlamaların yeniden
gündeme gelmesiyle dün akşam ABD borsaları günü ekside
kapattı. Başkanlık seçimlerine kadar paketin hayata geçirilme
beklentisi zayıfladığı için risk iştahı güçlenemiyor. Dolayısıyla
Başkanlık seçimlerine doğru pakete dair söylemler önemli olacaktır.
Gelecek hafta, Trump ile Biden 22 Ekim günü son kez münazarada
karşı karşıya gelecek. Başkanlık seçimleri için zaman daraldıkça,
borsalar üzerinde hareketliliğin de devam etmesini bekleyebiliriz.
Bu sabah S&P 500 endeksi vadeli piyasada yatay seyrediyor.
Sözleşme için 3.486 - 3.513 - 3.541 dirençler ve 3.448 - 3.427 -
3.405 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,509.25

  3,500.25  

 3,489.00   

3,477.75    

 3,468.75   

  3,459.75  

   3,448.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları toparlanmakta zorlanıyor. ABD'de teşvik paketinin
hayata geçirilme ihtimalinin zayıflaması piyasaları baskıladığı gibi
petrol açısından da olumsuz oluyor. Libya'da ateşkes yapılmasının
ardından son haftalarda Libya'nın yeniden üretime başlaması da
petrol için negatif. Talepte yeniden pandemi öncesi seviyelere
gelinmesi için hala zaman bulunuyor. Bu hafta, Uluslararası Enerji
Ajansı yayınladığı raporunda, 2023 yılına kadar talepte
toparlanmanın olabileceğini belirtti. Avrupa'da yeniden karantinalar
başladı ve bu durum talep içinde olumsuz yorumlanıyor. Kısacası,
piyasadaki dinamikler sürekli değişiyor. Petrol için virüsün seyri,
teşvik paketi yakından takip edilmeli. Brent petrol için 42,93$ -
43,21$ ve 43,45$ direnç noktaları, 42,38$ - 42,12$ ve 41,89$
destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.94

  43.69  

 43.36   

43.03    

 42.78   

  42.53  

   42.20

USD/JPY

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, ekonomik
destek paketinin 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce çıkmasını
beklemediğini söyledi. Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü
Pelosi, ekonomiye desteğe yönelik geniş çaplı bir paket konusunda
anlaşmaya varmada güçlük çekmeye devam ediyor. ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları beklenenden daha yukarıda gerçekleşti. İşsizlik
maaşından yararlanmak için başvuranların sayısı geçen hafta
beklenmedik bir şekilde artarak ağustos ayından bu yana en
yüksek seviyesine çıktı. Veri iş gücü piyasasındaki toparlanma
hızında son dönemde görülen yavaşlamayı gösterdi. Geri
çekilmenin yaşandığı paritede 105,00 – 104,85 ve 104,75 seviyeleri
destek, 105,26 seviyesinin üzerinde ise 105,55 - 105,80 takip
edilecek direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.74

  105.61  

 105.44   

105.26    

 105.14   

  105.01  

   104.84
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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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