
Forex Bülten 22 Ekim 2020

Piyasa Gündemi

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Mnuchin
arasındaki görüşmeler devam ederken, destek paketine ilişkin
gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Vaka sayılarındaki artış
ve tedbirlerin sıkılaştırılabileceğine ilişkin artan korkular risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Bugünkü TCMB toplantısında
piyasadaki konsensüs beklentiler 175 bp faiz artırımı yapılması
yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: 150 bp artış)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Yüksek    

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında
atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, dün 18 Kasım vadeli
10 milyar TL tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını
duyurdu. Bugün ekim ayı tüketici güven endeksi ile Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı PPK toplantısı takip edilecek.
Eylül ayı PPK toplantısında TCMB sürpriz bir şekilde politika faizini
200 baz puan artışla %8,25’ten %10,25’e yükseltmişti. 

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, koronavirüs
vakalarındaki artışın ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu
ifade etti. Bu durum, politika yapıcıların daha fazla parasal teşvike
hazırlık yaptığının sinyalini verdi. Lagarde'ın öncesinde,
Almanya'dan AMB baş ekonomisti Philip Lane, “Virüs hala kontrol
altına alınabilir, ancak alınmazsa en kötü senaryolara
hazırlanmalıyız.” şeklinde uyarıda bulunmuştu. Avrupa Birliği
Konseyi Başkanı C. Michel, İngiltere ile Brexit sonrası bir ticaret
anlaşması istediklerini ancak İngiltere'nin taleplerinden geri adım
atması gerektiğini söyledi. AB ile İngiltere arasındaki
müzakerelerde sorunlu başlıklar, adil rekabetin sağlanması, ticari
anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ve balıkçılık konuları oluşturuyor.
Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer,
video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, ikinci dalga
nedeniyle Kovid-19 salgınına dair endişelerin arttığı Avrupa
ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin
değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ekim 2020
sayısını yayımladı. Fed, ABD ekonomisinin ılımlı şekilde büyümeye
devam ettiğini ancak görünümün belirsiz olduğunu bildirdi.
Raporda, konut piyasasında yeni ve ikinci el evlere yönelik talebin
istikrarlı şekilde sürdüğü belirtilerek, ticari gayrimenkul koşullarının
ise birçok bölgede bozulmaya devam ettiği kaydedildi. Tüketici
harcamalarındaki büyümenin pozitif seyrettiğine işaret edilen
raporda ancak bazı bölgelerde perakende satışlarda düşüş
yaşandığı vurgulandı. birçok bölgede yeni tip koronavirüs salgını
nedeniyle firmaların ek maliyetlerinin devam ettiğinin altı çizilerek,
bunların kişisel koruyucu ekipman, sanitasyon ve test
ekipmanlarıyla ile uzaktan çalışma için gerekli teknolojiler olduğu
belirtildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu ile Ulusal İstihbarat
Direktörlüğü, Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak
başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı
seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Konuya ilişkin yetkililer seçimlere dış müdahaleyi asla hoş
görmeyeceklerini vurguladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8242 0.16 -1.40 31.52
EURTRY 9.2759 0.09 -0.19 38.99
EURUSD 1.1848 -0.10 1.19 5.62
GBPUSD 1.3136 -0.08 1.81 -0.83
USDJPY 104.67 0.07 -0.75 -3.68

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.5638 -3.35 -4.88 225.18
Dolar Endeksi 92.7410 2.90 -105.20 -364.80
REK 62.2100 - - -1,407.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,414.75 -0.52 -1.75 5.69
DAX Yakın Vade 12,480.00 -0.49 -1.50 -5.79
Dow Jones Yakın
Vade 27,990.00 -0.51 -1.40 -1.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,914.42 -0.54 0.31 26.13
Gram Altın 481.64 -0.37 -1.09 65.89
WTI 39.87 -0.25 -3.39 -34.83
BRENT 41.85 -0.33 -3.51 -37.36
Bakır 3.14 -0.27 2.72 12.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.9400 9.00 32.00 216.00
Türkiye 10 Yıllık 13.3700 -3.00 -33.00 116.00
ABD 10 Yıllık 0.8110 -1.20 7.40 -110.80
ABD 2 Yıllık 0.1470 0.00 0.60 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.5940 -0.70 1.40 -40.60
Almanya 2 Yıllık -0.7800 -0.20 -1.30 -16.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.3675 0.45 -1.63 16.86
USDIDR 14,707.00 0.42 -0.28 5.92
USDTRY 7.8253 0.17 -1.39 31.54
USDRUB 77.0234 0.44 -1.26 24.07
USDBRL 5.6091 0.06 -0.09 39.54
USDCNY 6.6656 0.22 -0.89 -4.27
USDMXN 21.1734 0.32 -0.48 11.98
USDCZK 22.9986 0.18 -1.55 1.45
USDHUF 307.8100 0.27 -1.19 4.36
USDPLN 3.8649 0.32 -0.59 1.88
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Euro/Dolar

ECB Başkanı C. Lagarde, koronavirüs vakalarındaki artışın
ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu ifade etti. ABD’de Fed’in
ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer
aldığı Bej Kitap raporunda, ülke ekonomisinin ılımlı şekilde
büyümeye devam ettiğini ancak görünümün belirsiz olduğunu
bildirdi. Küresel piyasalarda artan vaka sayıları risk unsuru olarak
öne çıkmaya devam ederken, teşvik paketine ilişkin haber akışı
yakından izleniyor. Son dönemde yükseliş ivmesinin korunduğu
paritede pozitif seyrin devamında 1,1880 ara direnç olarak öne
çıkarken, devamında 1,1900 – 1,1917 takip edilecek diğer direnç
seviyeleri olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1,1840
seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 1,1820 - 1,1805 ve 1,1780
seviyeleri izlenecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1892

  1.1879  

 1.1864   

1.1848    

 1.1836   

  1.1823  

   1.1807

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün hem dolar endeksindeki zayıf seyrin devam
etmesi hem de Brexit görüşmelerine yönelik haber akışıyla dün
güçlü yükselişler gerçekleştirdi. Brexit görüşmelerine istinaden
İngiltere’nin görüşmelerin sonlanacağına dair açıklamalarına karşın
dün AB’li yetkililerin bugün Londra’ya görüşmeye devam etmek
ziyarete gideceklerini açıklamaları paritedeki iyimserlikte etkiliydi.
ABD tarafında ise teşvik paketine yönelik görüşmeler devam
ederken halen bir anlaşma sağlanamamasına karşın olumlu
beklentiler dolar endeksini son 50 günün dip seviyelerine çekti.
Paritede bugün dünün zirvesi 1,3176 seviyesinin üzerinde 1,3195
ve 1,3240 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise
1,3125 seviyesinin altında 1,3080 ve 1,3040 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3182

  1.3168  

 1.3152   

1.3136    

 1.3122   

  1.3107  

   1.3091
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7894 ve 7,8811 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8118 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
hem dolar endeksindeki geri çekilme hem de bugün gerçekleşecek
PPK faiz toplantısı öncesi olumlu beklentilerle sert geri çekildi ve
son 2 hafta sonra yeniden 7,80 seviyesinin altını test etti. Bugün
yurtiçinde açıklanacak TCMB faiz kararının ardından kur tarafında
volatilitenin arttığını görebiliriz. Piyasa beklentisi TCMB’nin 175 baz
puan faiz artıracağı yönünde. Yurtdışında ise ABD teşvik paketine
yönelik görüşmeler sürerken dolar endeksinde aşağı yönlü seyrin
dünde devamı görüldü ve endeks 4 Eylül’den bu yana ki en
düşüklerini test etti. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi
92,7 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,81’li seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8583

  7.8421  

 7.8331   

7.8242    

 7.8079   

  7.7916  

   7.7827

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ve yurt içinde açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde’ın
söylemleri takip edildi. ECB Başkanı C. Lagarde, koronavirüs
vakalarında beklenmedik bir şekilde erken gerçekleşen artışın
ekonomik görünüm için açık bir risk oluşturduğunu belirtti.
Avrupa’da ve yurt içinde artan vaka sayıları piyasalar üzerinde risk
oluştururken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Bugün yurt içinde ekim ayı tüketici güven endeksi ile Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı PPK toplantısı takip edilecek.
Eylül ayı PPK toplantısında TCMB sürpriz bir şekilde politika faizini
200 baz puan artışla %8,25’ten %10,25’e yükseltmişti. TCMB’nin
bugünkü kararı TL varlıklarda gün içinde volatilitenin yaşanmasında
etkili olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3205

  9.2990  

 9.2874   

9.2759    

 9.2544   

  9.2329  

   9.2213
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XAU/USD

Ons altın fiyatları da yön arayışını sürdürüyor. ABD teşvik paketine
dair belirsizlik, virüs vaka sayısındaki artış, ABD borsalarındaki
satışlar, yarın sabah TSİ 04:00 Trump ve Biden münazarasının
beklenmesi derken çok fazla konu başlığı bulunuyor. Bu
doğrultuda, ons altında 1900$ seviyesinin üzerindeki seyrini
korumaya devam ediyor. ABD istihbaratı, Rusya ve İran'ın
seçimlere müdahale etmeye çalıştığının belirlendiğini duyurdu.
Seçim öncesi bu haberlerde pek olumlu değil. Trump ve Biden'ın
münazarası TSİ 04:00 (cuma sabahı) olarak bekleniyor.
Piyasalarda oynaklık olabilir. Ons altın için 1924$ - 1932$
dirençlerinden sonra 1941$ direnci takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 1905$ - 1897$ ve 1889$ destekler. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,938.43

  1,932.21  

 1,923.33   

1,914.45    

 1,908.23   

  1,902.01  

   1,893.13

DAX Yakın Vade

Avrupa’da artan vaka sayıları ve salgın kaynaklı endişeler Avrupa
piyasaları başta olmak üzere risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
ABD tarafında ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler
izlenirken, küresel hisse piyasalarında dün satıcılı bir görünüm etkili
oldu. ECB Başkanı Lagarde, koronavirüs vakalarında beklenmedik
bir şekilde erken gerçekleşen artışın ekonomik görünüm için açık
bir risk oluşturduğunu belirtti Avrupa borsaları günü %1’leri aşan
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı %1,66’lık düşüşle
12.532 seviyesinden kapattı. Bu sabah satıcılı seyrin devam ettiği
DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 12.404 – 12.316 ve
12.210 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
12.521 – 12.628 ve 12.702 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,575.00

  12,542.00  

 12,511.00   

12,480.00    

 12,447.00   

  12,414.00  

   12,383.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %0.35 düşüşle 28.210 seviyesinden
kapattı. Borsalarda, teşvik paketine dair belirsizlik, virüs vaka
sayılarındaki artışın olumsuz etkilediği görülüyor. ABD Temsilciler
Meclisi Pelosi umutlu konuşmasına karşın hala teşvik paketine dair
net bir sonuca varılamıyor. ABD istihbaratı, Rusya ve İran'ın
seçimlere müdahale etmeye çalıştığının belirlendiğini duyurdu.
Trump ve Biden son kez karşı karşıya gelecek. TSİ'ye göre cuma
sabaha karşı 04:00'da yapılması planlanıyor. Piyasalarda oynaklık
izlenebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı. Sözleşme için
28.095 - 28.178 - 28.253 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde, 27.961 - 27.871 - 27.790 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,392.00

  28,274.00  

 28,132.00   

27,990.00    

 27,872.00   

  27,754.00  

   27,612.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0.22 kayıpla 3.435 puandan tamamladı.
Teşvik paketine yönelik ABD Temsilciler Meclisi Pelosi olumlu
konuşmasına karşın net bir sonuca varılamaması piyasaları
rahatsız ediyor. Ayrıca, dünya genelinde virüs vaka sayısındaki
artışta olumsuz oluyor. Dolayısıyla, ABD borsaları dünü ekside
kapattı. ABD istihbaratı, Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale
etmeye çalıştığının belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı D. Trump
ve Biden son kez karşı karşıya gelecek, TSİ'ye göre cuma sabaha
karşı 04:00'da yapılması planlanıyor. ABD'de siyasi gündem yoğun,
olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Bu sabah, ABD vadelileri
satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 3.422 - 3.430 - 3.441 dirençler,
3.399 - 3.390 - 3.380 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,463.17

  3,448.58  

 3,431.67   

3,414.75    

 3,400.17   

  3,385.58  

   3,368.67
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Brent Petrol

ABD borsalarındaki satışlar, dünya genelinde virüs vaka
sayısındaki artış, ABD teşvik paketine dair belirsizlik ve petrolde
talepteki zayıf görünüm, petrol fiyatlarının toparlanmasını
zorlaştırıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bu sabah zayıf seyirler
izliyoruz. Petrol için teşvik paketi, virüsün seyri ve ABD'deki siyasi
gündem yakından takip edilmeli. Olası açıklamalar petrol fiyatları
üzerinde de baskı kurmaya devam edebilir. Petrolde zaman zaman
yukarı yönde hareketler görülmesine karşın risklerin hala devam
ediyor olması fiyatların yükselişini güçlendiremiyor.  Brent petrol
için 41,61$ - 41,79$ - 41,98$ dirençler, 41,25$ - 40,97$ - 40,76$
destekler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.18

  42.08  

 41.96   

41.85    

 41.74   

  41.64  

   41.53

USD/JPY

ABD’de Fed’in yayınladığı Bej Kitap raporunda, ülke ekonomisinin
ılımlı şekilde büyümeye devam ettiğini ancak görünümün belirsiz
olduğunu bildirdi. Küresel piyasalarda artan vaka sayıları risk
unsuru olarak öne çıkmaya devam ederken, ABD Başkanı D.
Trump ve Biden’ın müzakeresi yakından izleniyor olacak. Ekonomik
destek paketine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki görüşmeler
dün de devam etti. Pelosi, destek paketi üzerinde hala bir anlaşma
umudu olduğunu belirtirken piyasalarda bu belirsizlik baskı
oluşturdu. Bu gelişmelerle yaşanan sert düşüş sonrası paritede
toparlanma çabası kaydedilmektedir. Yükselişlerde kısa vadede
104,84 – 105,00 ve 105,20 seviyeleri direnç, 104,52 – 104,33 ve
104,16 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.99

  104.87  

 104.77   

104.67    

 104.55   

  104.43  

   104.33
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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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