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Vaka sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü
risk unsuru olarak izleniyor. ABD’deki teşvik paketi görüşmeleri de
önemini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni
doğalgaz rezervini açıklarken, 85 milyar metreküple toplam rezerv
405 milyar metreküp oldu. Hafta sonu Azerbaycan ve Ermenistan
arasındaki gerilim ve tansiyon artış kaydederken, bölgedeki
gelişmeler piyasaların takibinde yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek
•    15:45 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması Önem: Orta

Türkiye
TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış
borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku,
ağustosta 2019 sonuna kıyasla %7,8 artarak 132,8 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli
dış borç stoku yüzde 4,8 artışla 58,8 milyar dolara çıkarken, diğer
sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,1 azalışla 53,4 milyar
dolara indi.TCMB beklenti anketine göre, cari yıl sonu TÜFE
beklentisi bir önceki anket dönemine göre %11,46'dan %11,76
oldu. Dolar/TL için yıl sonu beklentisi ise 7,60'tan 7,90'a yükseldi.
Yıl sonu için Türkiye ekonomisinin daralma beklentisi ise %1,5'tan
%0,8'e geldi. Gecelik faiz oranı için beklentiler ise %11'den
%12,83'e çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Fatih sondaj
gemisini ziyaretinde Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezervini
açıkladı. Bulunan 85 milyar metreküple toplam rezerv 405 milyar
metreküp oldu.

Euro Bölgesi
Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nin tüketici fiyatları eylül
ayında %0,3 düştü. Endeksteki düşüşe en büyük katkı yüzde 0,81
düşüşle enerji fiyatlarından gelirken, enerji dışı sanayi mallarında
da düşüş görüldü. Diğer yandan gıda alkol ve tütün ürünlerinde
fiyatları yükseldi. Eurostat'ın yayımladığı ticaret verilerine göre,
Euro Bölgesinin ticaret fazlası, temmuz ayına göre 13,2 milyar euro
azalarak, 14,7 milyar euroya gerileyerek, 15,1 milyar euro olan
beklentinin altında kaldı. Diğer yandan ticaret fazlası geçen yılın
aynı ayına göre 300 milyon euro arttı. Euro Bölgesi'nin ihracatı
ağustos ayında yıllık %12,2 düşüşle 156,3 milyar euroya
gerilerken, ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 141,6 milyar euroya geriledi.
Euro Bölgesi'nin kendi aralarında yaptığı ticaret de yıllık %4,6
düşüşle 129,2 milyar euroya geriledi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Perşembe günü Temsilciler
Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'ye Başkan Donald Trump'ın
Senato'daki gönülsüz Cumhuriyetçilerin uzlaştıkları herhangi bir
anlaşmayı desteklemeleri için kişisel olarak lobi faaliyeti
yürüteceğini belirtti. Trump, virüs destek planı için halihazırda
yönetim tarafından ortaya konulan 1,8 trilyon dolarlık teklifi artırmak
istediğini, ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın
Cumhuriyetçi yasa yapıcıların desteklemeyeceğini ifade ederek
reddettiğini söyledi. ABD'de perakende satışlar %1,9 artış
kaydederek, eylül ayında 3 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi ve
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu hareketle birlikte, artan
sorunlarla karşılaşan tüketici harcamalarının üst üste üçüncü
çeyrekte de artış göstermesi için zemin oluştu. Sanayi üretimi ise
eylül ayında beklenmedik bir şekilde düştü ve son beş ayda ilk kez
aşağı yönde hareket ederek %0,6 geriledi. Bu durum, ABD'de
fabrikaların pandeminin sürmesi ile birlikte sıkıntıda olduğunu işaret
etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.9247 -0.11 0.44 33.21
EURTRY 9.2803 -0.25 -0.44 39.06
EURUSD 1.1713 -0.03 -0.85 4.41
GBPUSD 1.2933 0.24 -1.01 -2.36
USDJPY 105.42 0.02 0.08 -2.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.5968 -0.65 0.00 228.48
Dolar Endeksi 93.7250 0.30 60.00 -266.40
REK 62.2100 - - -1,407.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,484.25 0.64 -1.37 7.84
DAX Yakın Vade 12,925.00 0.14 -1.53 -2.43
Dow Jones Yakın
Vade 28,573.00 0.58 -0.78 0.23

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,908.19 0.49 -0.76 25.72
Gram Altın 486.18 0.31 -0.29 67.45
WTI 41.01 -0.03 3.16 -32.96
BRENT 43.08 0.10 2.51 -35.52
Bakır 3.04 -0.16 -0.85 8.85

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.6500 5.00 12.00 187.00
Türkiye 10 Yıllık 13.7600 2.00 16.00 155.00
ABD 10 Yıllık 0.7560 0.90 -2.10 -116.30
ABD 2 Yıllık 0.1490 0.20 -0.80 -142.20
Almanya 10 Yıllık -0.6230 0.30 -7.70 -43.50
Almanya 2 Yıllık -0.7790 0.10 -5.00 -16.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.5271 -0.20 0.11 18.00
USDIDR 14,731.50 -0.23 -0.15 6.10
USDTRY 7.9247 -0.11 0.44 33.21
USDRUB 77.9067 0.13 1.12 25.50
USDBRL 5.6458 -0.01 2.08 40.45
USDCNY 6.6969 -0.01 -0.73 -3.82
USDMXN 21.0948 -0.22 -0.55 11.56
USDCZK 23.2790 -0.02 1.17 2.69
USDHUF 311.2290 0.06 2.80 5.51
USDPLN 3.8791 -0.07 2.79 2.25
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde haftanın son işlem günü TÜFE, dış ticaret
rakamları takip edilirken, ABD’de sanayi üretimi ve perakende satış
verileri açıklandı. Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları eylül ayında
%0,3 düşüş kaydetti. Bölgede ticaret fazlası, temmuz ayına göre
13,2 milyar euro azalarak, 14,7 milyar euroya gerileyerek, 15,1
milyar euro olan beklentinin altında kaldı. ABD’de ise perakende
satışlar %1,9 artış kaydederek, eylül ayında 3 ayın en hızlı
yükselişini gerçekleştirirken, sanayi üretimi sürpriz düşüş
kaydederek %0,6 geriledi. Vaka sayılarındaki artış ve teşvik
paketine ilişkin belirsizlik risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya
devam ediyor. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,1725 – 1,1755
ve 1,1770 seviyeleri direnç, 1,1695 – 1,1675 ve 1,1665 takip
edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1745

  1.1735  

 1.1724   

1.1713    

 1.1703   

  1.1693  

   1.1681

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde volatil bir görünüm
sergiledi ve cuma gününü 1,29 seviyelerinden noktaladı. Gün
içinde İngiltere’de Brexit’e yönelik açıklamalar takip edilmeye
devam ederken haber akışı bir miktar negatif seyretti. ABD’de ise
risk iştahı zayıf sanayi üretimi rakamına karşın tahminleri aşan
perakende satışlar verisinin ardından yüksek seyretti. Hafta sonu
kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İngiltere’nin kredi notunu
bir basamak düşürerek Aa3’e çekti. Bugün ECB’den Lagarde ve
Fed başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Paritede bugün
1,2950 seviyesinin üzerinde 1,2985 ve 1,3035 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2920 seviyesinin altında
1,2890 ve 1,2865 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2992

  1.2969  

 1.2951   

1.2933    

 1.2910   

  1.2888  

   1.2870
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,8870 ve 7,9580 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,9332 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
haftanın son gününde gün içinde tarihi zirvelerine yaklaşsa da
kapanışa doğru TL varlıklarda görülen olumlu fiyatlamaların
etkisiyle 7,90 seviyesinin altını test etti. Yurtiçinde öğleden sonra
açıklanan teşvik paketinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
hafta sonu yaptığı açıklamalar öncesi iyimser beklentiler TL
varlıklardaki pozitif fiyatlamalarda etkiliydi. Yurtdışında ise ABD’de
açıklanan perakende satışlar verisinin tahminleri aşması risk
iştahının artmasını sağladı. Bugün ECB ve FED başkanlarının
açıklamaları takip edilecek. Sabah 08:22 itibariyle küresel dolar
endeksi 93,7 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,92 seviyelerine
yakın işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9795

  7.9598  

 7.9422   

7.9247    

 7.9049   

  7.8852  

   7.8676

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haftanın son işlem günü TÜFE, dış ticaret
rakamları takip edilirken, yurt içinde TCMB beklenti anketi, ve
TBMM’ye sunulan yeni teşvik paketine ilişkin haber akışları ön
plandaydı. Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları eylül ayında %0,3
düşüş kaydetti. Bölgede ticaret fazlası, temmuz ayına göre 13,2
milyar euro azalarak, 14,7 milyar euroya gerileyerek, 15,1 milyar
euro olan beklentinin altında kaldı. Yurtiçinde TCMB anketine göre
cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre
%11,46'dan %11,76 oldu. Dolar/TL için yıl sonu beklentisi ise
7,60'tan 7,90'a yükseldi. Cuma günü TBMM'ye sunulan yeni teşvik
paketi TL varlıklarda toparlanmayı desteklerken, bugün yurt içinde
gündeme dair gelişmeler, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı C.
Lagarde'ın söylemleri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3609

  9.3338  

 9.3070   

9.2803    

 9.2532   

  9.2260  

   9.1993
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XAU/USD

Ons altın 1900$ çevresinde seyrediyor. ABD'de teşvik paketine dair
karışık bir tablo görülüyor. Hafta sonu, ABD Temsilciler Meclisi
Sözcüsü Pelosi ile Hazine Bakanı Mnuchin yapmış olduğu
görüşmesinde, teşvik paketine dair ilerleme kaydedilecek tarihin
Salı günü olduğunu belirttiler. Bu haber şimdilik piyasaları olumlu
etkiledi ancak yine de belirsiz. Altında yön arayışında. Dolayısıyla
bu hafta içerisinde bu paketle ilgili olası açıklamalara karşı dikkatli
olunmasında fayda var. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması
takip edilecek. Açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ons
altın için 1913$ - 1922$ - 1931$ direnç noktaları olurken, 1896$ -
1886$ ve 1877$ destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,924.58

  1,916.86  

 1,912.58   

1,908.30    

 1,900.57   

  1,892.85  

   1,888.57

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artış ve tedbirlerdeki sıkılaştırmanın etkisiyle
perşembe günü Avrupa varlıkları öncülüğünde riskli varlıklarda
değer kayıpları yaşanırken, cuma günü piyasalarda toparlanma
çabası etkili oldu. Salgın kaynaklı gelişmeler ve ABD kaynaklı
haber akışları gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam
ediyor. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü %1’leri aşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %1,87’lik
yükselişle 12.907 puandan kapattı. Bu sabah yataya yakın hafif
alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde
12.984 – 13.053 ve 13.140 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Gelişmelere bağlı olarak tekrar satış baskısının artış kaydetmesi
durumunda ise 12.848 – 12.759 ve 12.688 seviyeleri destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,017.50

  12,985.00  

 12,955.00   

12,925.00    

 12,892.50   

  12,860.00  

   12,830.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi cuma gününü %0.39 artışla 28.606
seviyesinden kapattı. ABD teşvik paketine dair belirsizlik ve cuma
günü açıklanan ekonomik verilerin piyasaların beklentisini
karşılamaması ABD borsalarının günü karışık tamamlamasına
neden oldu. Hafta sonu, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi, Hazine
Bakanı Mnuchin ile yapmış olduğu telefon görüşmesine istinaden,
teşvik paketine dair ilerleme kaydedilecek tarihin Salı günü
olduğunu belirtti. Bu haberin etkisi, bu sabah ABD vadeli
piyasalarını olumlu etkiliyor. Bugünde, teşvik paketine dair olası
açıklamalar takip edilebilir. Bugün Fed Başkanı Powell'ın da
konuşması bulunuyor. Sözleşme için 28.728 - 28.823 - 28.953
direnç noktaları olurken, 28.445 - 28.333 - 28.214 destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,774.00

  28,691.00  

 28,632.00   

28,573.00    

 28,490.00   

  28,407.00  

   28,348.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma gününü %0.08 düşüşle 3.480 puandan
tamamladı. Cuma günü ABD borsalarının kapanışında, ekonomik
verilerin piyasaların beklentisini karşılamaması ve teşvik paketine
dair belirsizliğin etkili olduğu görülüyor. Hafta sonu, ABD
Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi ile Hazine Bakanı Mnuchin
yapmış olduğu görüşmesinde, teşvik paketine dair ilerleme
kaydedilecek tarihin Salı günü olduğunu belirttiler. Bu haberin etkisi
bu sabah ABD vadelilerini olumlu etkiledi ve vadeli piyasada S&P
500 endeksi sınırlı yükselişle işlem görüyor. Bugün için teşvik
paketine dair olası açıklamalar takip edilebilir. Ayrıca, Fed Başkanı
Powell'ın konuşması bulunuyor. Açıklanacak ise önemli bir veri
akışı beklenmiyor. Sözleşme için 3.494 - 3.505 - 3.514 dirençler,
3.472 - 3.460 - 3.445 destekler olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,509.08

  3,498.42  

 3,491.33   

3,484.25    

 3,473.58   

  3,462.92  

   3,455.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında genel görünüm hala zayıf. Brent petrol yeni
haftada 42$ üzerinde seyrediyor olmasına karşın yine de çok güçlü
bir izlenim vermediğini söyleyebiliriz. Bugün, Ortak Bakanlar
Gözetim Toplantısı yapılacak. Üreticiler bu toplantıda biraraya
gelecek. Toplantıdan bir karar çıkması beklenmiyor. Olası
açıklamalara karşı dikkatli olunmasında yarar var. Hafta sonu,
Suudi Prens ile Rusya Devlet Başkanı Putin yine bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde de bir görüşme
yapmışlardı ve görüşme sonrası Prens kısıtlamalara uymayanları
uyarmıştı. Son dönemde, Avrupa'da artan vaka sayıları, talepte
zayıflama ve ABD teşvik paketi derken petrol için ortam hala
belirsiz. Brent petrol için 42,93$ - 43,21$ - 43,45$ direnç noktaları,
42,38$ - 42,12$ ve 41,89$ destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.70

  43.51  

 43.29   

43.08    

 42.89   

  42.69  

   42.48

USD/JPY

ABD perakende satışlar %1,9 artış kaydederek, eylül ayında 3 ayın
en hızlı yükselişini gerçekleştirdi Sanayi üretimi ise eylül ayında
beklenmedik bir şekilde düştü ve son beş ayda ilk kez aşağı yönde
hareket ederek %0,6 geriledi. Bu durum, ABD'de fabrikaların
pandeminin sürmesi ile birlikte sıkıntıda olduğunu işaret etti. Teşvik
paketine ilişkin görüşmelerin çıkmaza girmesi, vaka sayılarındaki
artış ile oluşan endişeler JPY’de değer kazancının yaşanmasında
etkili oldu. Bu sabah Japonya’da ihracat ağustos ayındaki %14,8'lik
daralmasının ardından Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine
göre, %4,9 azaldı ve son yedi ayın en hafif gerilemesini kaydetti.
Paritede 105,55 – 105,80 ve 106,10 seviyeleri direnç, 105,26 –
105,00 ve 104,85 takip edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.67

  105.59  

 105.50   

105.42    

 105.34   

  105.25  

   105.17
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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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