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Piyasa Gündemi

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi ile ABD Hazine Bakanı
Mnuchin, mali teşvik konusunda görüşmelere devam ederken,
görüşmeler sonucunda farklılıkların azaldığına ve ilerleme
sağlandığına ilişkin haberler yer aldı. Seçim öncesinde teşvik
paketi konusunda anlaşılıp anlaşılamayacağı piyasaların yakın
takibinde yer alıyor. Avrupa’da günlük vakalarda yaşanan artış ise
tedbirlerin sıkılaştırılabileceğini ilişkin korkuları ve salgın kaynaklı
endişeleri gündemde tutmaya devam ediyor.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    21:00 ABD – Fed Bej Kitap Raporu Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Varlık Fonu'nun, yatırımcı görüşmelerinin ardından
planladığı ilk eurobond ihracını ertelediği bildirildi. Bir basın
kaynağında yer alan haberde yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta
sonuçlanmasının ardından Türkiye Varlık Fonu'nun olası eurbond
ihracını mevcut piyasa koşullarında ertelemeye kadar verdiği
belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine
alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku
içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler
oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar
lira tahsil edildi. Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 18,9 milyar
lira olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi

Avrupa’da dün cari işlemler dengesi ve Almanya ÜFE rakamları
takip edildi. Euro Bölgesi’nden gelen cari denge ağustos ayında
19,9 milyar euro fazla verdi. Bölge ticaretinde pandemi öncesi 40
milyar euro seviyelerinde olan cari fazla Nisan ayında 14,4 milyar
euro, mayıs ayında ise 8,0 milyar euroya gerilemesinin ardından
son aylarda hafif de olsa artış yaşıyor. Temmuz’da16,6 milyar euro
fazla veren hesap Ağustos’ta 19,9 milyar fazla verdi. Almanya’da
ÜFE 2019’un 2. çeyreğinde düşüşe geçti, ancak pandeminin
etkisini artırdığı ve karantina nedeniyle ekonominin kapalı olduğu
Nisan ayında %1,9, mayıs ayında ise %2,2 oranında daralma
yaşadı.  Haziran, temmuz ve ağustos ayında sırasıyla %1,8, %1,7
ve %1,2 gerileyen ÜFE, Eylül ayında yıllık %1,0 gerileme kaydetti. 

ABD

ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, ABD Temsilciler
Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin yardımcılarından birisi, seçimlere
kadar devreye girmesi üzerine görüşmeleri devam eden teşvik
paketine ilişkin, Pelosi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
arasındaki farklılıkların azaldığını söyledi. ABD’de konut
başlangıçları Eylül’de 1 milyon 415 bin oldu. Pandemi nedeniyle
Nisan ve Mayıs ayında 1 milyon altına inen veri, son 3 ayda 1
milyon 400 bin tabanını koruyordu, ancak dün açıklanan son
raporla Ağustos ayı rakamları 1 milyon 388 bine aşağı yönlü revize
edildi. İnşaat izinleri ise Eylül’de 1 milyon 553 bine yükseldi ve
Ağustos verisi de 1 milyon 476 bine yukarı yönlü revize edildi.
ABD’de salgının devam etmesi nedeniyle ekonominin daha fazla
desteğe ihtiyacı olduğunu belirten yetkililer teşviklerin de devam
etmesi gerektiğini savunuyor. Rakamda ve koşullarda
anlaşamayan hükümet ve meclis yetkilileirnin görüşmeleri sürerken
ABD Başkanı Trump, önceki dakikalarda destek paketinde anlaşma
taraftarı olduklarını açıkladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8667 0.01 -0.55 32.23
EURTRY 9.3198 0.20 0.29 39.65
EURUSD 1.1845 0.20 0.84 5.59
GBPUSD 1.2978 0.23 -0.26 -2.02
USDJPY 105.31 -0.17 0.13 -3.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.5973 -0.55 -1.75 228.53
Dolar Endeksi 92.9010 -13.60 -48.70 -348.80
REK 62.2100 - - -1,407.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,448.25 0.47 -0.94 6.72
DAX Yakın Vade 12,772.50 0.22 -1.89 -3.58
Dow Jones Yakın
Vade 28,304.00 0.43 -0.39 -0.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,915.19 0.42 0.73 26.18
Gram Altın 484.39 0.25 0.16 66.84
WTI 41.38 0.55 -0.09 -32.35
BRENT 43.05 0.11 -1.20 -35.56
Bakır 3.14 1.82 2.91 12.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8500 5.00 23.00 207.00
Türkiye 10 Yıllık 13.4000 -13.00 -18.00 119.00
ABD 10 Yıllık 0.8240 3.00 9.80 -109.50
ABD 2 Yıllık 0.1530 0.60 1.20 -141.80
Almanya 10 Yıllık -0.5810 1.70 -0.60 -39.30
Almanya 2 Yıllık -0.7720 0.60 -2.40 -15.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.4498 -0.22 -0.10 17.44
USDIDR 14,645.00 -0.34 -0.36 5.47
USDTRY 7.8677 0.02 -0.54 32.25
USDRUB 77.2617 -0.10 -0.66 24.46
USDBRL 5.6062 0.02 0.25 39.47
USDCNY 6.6520 -0.37 -0.94 -4.47
USDMXN 21.0407 -0.39 -1.28 11.27
USDCZK 22.9150 -0.17 -1.23 1.09
USDHUF 306.5550 -0.16 -0.94 3.93
USDPLN 3.8506 -0.25 0.17 1.50
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün cari denge rakamları açıklanırken, ABD’de
teşvik paketine yönelik görüşmeler ve konut başlangıç verileri takip
edildi. Euro Bölgesi’nde cari açık ağustos ayında 19,9 milyar euro
fazla verdi. Almanya’da ise eylül ayına ait üretici fiyat endeksi aylık
bazda %0,4 artarken, yıllık bazda %1,0 azalış kaydetti. ABD’de
konut başlangıçları eylül ayında 1 milyon 415 bin seviyesinde
açıklanırken, inşaat izinleri 1 milyon 553 bine yükseldi. ABD’de
teşvik paketine yönelik pozitif gelişmeler takip edilirken, diğer
yandan vaka yayılma hızındaki yükseliş risk unsuru olmaya devam
ediyor. Pozitif seyrin korunduğu paritede 1,1800 seviyesinin
üzerindeki fiyatlamalarda 1,1852 – 1,1872 ve 1,1900 seviyeleri
direnç, 1,1825 - 1,1800 ve 1,1785 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1886

  1.1868  

 1.1857   

1.1845    

 1.1828   

  1.1810  

   1.1799

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün gün içinde dar bir bantta dalgalandı ve günü
başladığı seviyeler yakın 1,2950 seviyelerinden noktaladı. Önemli
bir veri akışının bulunmadığı günde İngiltere ile AB Brexit
müzakerelerine yönelik görüşmeler yapmaya devam ederlerken
görüşmelerden önemli bir sonuç çıkmadı. ABD’de tarafında ise
teşvik paketi anlaşmasına yönelik olumlu beklentiler küresel
piyasalarda risk iştahını desteklerken dolar endeksinin bir ay sonra
yeniden 93 seviyesinin altına sarkmasına neden oldu. Bugün
İngiltere sabah ÜFE-TÜFE verileri sonrası paritede önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Paritede bugün 1,3005 seviyesinin üzerinde
1,3040 ve 1,3080 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde
ise 1,2960 seviyesinin altında 1,2933 ve 1,2900 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3040

  1.3012  

 1.2995   

1.2978    

 1.2950   

  1.2922  

   1.2905
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,8570 ve 7,9145 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8659 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
önemli bir veri akışının bulunmadığı Salı gününe 7,90-7,91
bölgesinde işlem görerek başlayan Dolar/TL kuru, öğleden sonra
ABD tarafında teşvik paketi anlaşmasına yönelik beklentilerin risk
iştahını yukarı çekmesi ve küresel dolar endeksini son bir ayın en
düşüklerine itmesiyle aşağı yönlü bir seyir izledi. Bugün yurtiçinde
yine önemli bir veri akışı bulunmazken yarınki kritik TCMB faiz
kararı öncesi fiyatlamalar yakından izlenecek. Yurtdışında ise
ABD’de akşam yayınlanacak Fed bej kitap raporu takip edilecek.
Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 92,9 seviyelerine
yakın, Dolar/TL kuru ise 7,86’lı seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8836

  7.8766  

 7.8716   

7.8667    

 7.8597   

  7.8526  

   7.8477

EUR/TRY

Avrupa’da dün cari işlemler dengesi ve Almanya ÜFE rakamları
takip edildi. Euro Bölgesi’nde cari fazla Ağustos'ta 19,9 milyar euro
oldu. Almanya’da eylül ayına ait üretici fiyat endeksi aylık bazda
%0,4 artarken, yıllık bazda %1,0 gerileme kaydetti. Önceki gün
Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliğin
sürdüğünü vurgulayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.
Lagarde’ın bugün gerçekleştireceği konuşmasında vereceği
mesajlar yakından izlenecek. Yurt içinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön plandaydı. Yarın
gerçekleşecek TCMB’nin PPK toplantısı öncesinde TL varlıklarda
dalgalı seyir sürerken, Avrupa’da ve yurt içinde artan vaka sayıları
risk unsuru olarak takip edilmeye devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3634

  9.3444  

 9.3321   

9.3198    

 9.3008   

  9.2817  

   9.2694
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XAU/USD

Ons altın 1900$ üzerindeki hareketini korumaya devam ediyor.
Piyasalarda, ABD teşvik paketine dair iyimserlik etkisini gösteriyor.
ABD borsaları bu nedenle dünü artıda tamamladı. ABD'den
açıklanan verilerin etkisi ikinci planda kaldığı için altın üzerinde de
pek fazla hissedilmiyor. Bugün içinde teşvik paketine dair olası
açıklamalar takip edilebilir. Bugün için veri takviminde, Fed'in Bej
kitap raporu takip edilecek. Sürpriz bir durum olmadıkça
fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Yarın Trump ve Biden
seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Piyasalar yarınki
münazarayı da merakla bekliyor. Ons altın için 1924$ - 1932$ -
1941$ dirençler, 1913$ - 1905$ - 1897$ destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,932.95

  1,926.72  

 1,921.07   

1,915.43    

 1,909.19   

  1,902.96  

   1,897.31

DAX Yakın Vade

Teşvik paketine ilişkin beklentiler ile salgın kaynaklı gündemdeki
endişeler küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyre yol açıyor.
ABD kaynaklı haber akışları yakından izlenilmeye devam edilirken,
Avrupa’daki vaka artışları risk iştahını baskılıyor. Avrupa’da artan
vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler Avrupa varlıkları üzerinde
baskı oluştururken, bu konudaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Avrupa borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX
vadeli kontratı %0,82’lik düşüşle 12.745 seviyesinden kapattı. Bu
sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerde 12.838 – 12.900 ve 13.018 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde 12.700 -  12.635 ve 12.582
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,869.50

  12,831.50  

 12,802.00   

12,772.50    

 12,734.50   

  12,696.50  

   12,667.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %0.40 artışla 28.308 seviyesinden
kapattı. ABD borsalarındaki pozitif kapanışta, teşvik paketine dair
iyimserliğin etkisi olduğu görülüyor. ABD Temsilciler Meclisi
Başkanı Pelosi açıklamasında, müzakerelerde ilerleme
kaydedildiğini ve anlaşmaya dair iyimser olduğunu belirtti. Bu
açıklamalar, borsalar açısından olumlu yorumlanırken, bu sabah
ABD vadelileri de alıcılı seyrediyor. Bugün Fed bej kitap raporunu
yayınlayacak. Ancak, teşvik paketine dair açıklamaların bundan
sonraki süreçte önemli olacağını düşünüyoruz. Sözleşme için
28.490 - 28.566 - 28.670 dirençler noktaları olurken, 28.223 -
28.131 - 28.034 destek noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,608.67

  28,493.33  

 28,398.67   

28,304.00    

 28,188.67   

  28,073.33  

   27,978.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0.47 yükselişle 3.443 puandan
tamamladı. ABD teşvik paketine dair iyimserlik, ABD borsalarını
olumlu etkiliyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış
olduğu açıklamasında, müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini ve
anlaşmaya dair iyimser olduklarını ifade etti. Bununla birlikte,
piyasaların nefes almasıyla birlikte beklentilerin güçlenmesi bu
sabah ABD vadelilerini de olumlu etkiliyor. Bugün Fed'in Bej kitap
raporu yayınlanacak. Ancak, teşvik paketine dair açıklamalar
borsaların seyri açısından önemli olabilir. Sözleşme için 3.467 -
3.478 - 3.487 direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri
çekilmelerde, 3.445 - 3.435 - 3.426 destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,488.00

  3,473.00  

 3,460.75   

3,448.50    

 3,433.50   

  3,418.50  

   3,406.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, ABD teşvik paketine dair iyimserliğin etkisiyle olumlu
etkilendi. Dün akşam API tarafından açıklanan stoklardaki artış
petrol açısından olumsuz olmasına karşın şu sıralarda teşvik
paketinin etkisinin daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Petrol
piyasasına dair hala talep tarafı zayıf kalmaya devam ediyor.
OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar bunu
destekler nitelikte. Talepte pandemi öncesi seviyelere gelinmesi
için daha zamanın olması petrol fiyatlarındaki kırılganlığı da
arttırıyor. Bugün teşvik paketine dair olası açıklamalar takip
edilebilir. Brent petrol için 43,06$ - 43,23$ ve 43,42$ dirençler,
42,80$ - 42,60$ - 42,38$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.53

  43.43  

 43.24   

43.05    

 42.95   

  42.85  

   42.66

USD/JPY

ABD’de dün teşvik paketine yönelik görüşmelerin son günü olması
nedeniyle ilgili haber akışlarının yanı sıra inşaat izinleri ve konut
başlangıçları verisi takip edildi. ABD’de konut başlangıçları eylül
ayında 1 milyon 415 bin seviyesinde açıklanırken, inşaat izinleri 1
milyon 553 bine yükseldi. ABD'de ekonomik teşvik paketinin
başkanlık seçimlerinden önce hayata geçirilebileceğine dair
Pelosi'nin umutlu olduğu yönündeki haberler risk iştahını
destekledi. Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi
M.Sakurai, koronavirüs şokunun ülkenin ekonomik toparlanmasını
geciktirmesi durumunda merkez bankasının hızlı ve uygun önlem
alması gerektiğini bildirdi. Paritede geri çekilmelerde kısa vadede
105,25 – 105,00 ve 104,85 seviyeleri destek, 105,55 – 105,70 ve
105,80 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.74

  105.64  

 105.47   

105.31    

 105.20   

  105.10  

   104.93
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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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