
Forex Bülten 23 Ekim 2020

Piyasa Gündemi

Piyasadaki 175 baz puanlık faiz artırım beklentilerine rağmen
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. ABD’de teşvik paketine ilişkin görüşmeler
devam ederken, konu ile ilgili gelişmeler önemini koruyor. Vaka
sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler ise risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün küresel çapta açıklanacak ekim
ayına ait öncü PMI rakamları yakından takip edilecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven
endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı;
Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu. Tüketici
güveninde ağustos ayında yaşanana toparlanmanın ardından, zayıf
görünüm ekimde ayında da devam etti. TCMB politika faizi olan
haftalık repo faizini, 175 baz puanlık artış beklentilerinin aksine,
%10,25’te sabit tuttu. TCMB öte yandan, gecelik borç verme faizi
ile geç likidite penceresi faiz oranı arasındaki marjın 150 baz
puandan 300 baz puana yükseltildiğini açıkladı. Buna göre, gecelik
borç verme faizi ve geç likidite faiz oranları, %11,75 ve %14,75
olarak şekillendi. Bu karar TCMB'nin politika faizini artırmadan
likidite adımlarıyla piyasalardaki faizleri daha fazla
yükseltebileceğine işaret etti.

Euro Bölgesi

Açıklanan verilere göre İspanya'da koronavirüsün neden olduğu
Covid-19 hastalığı nedeniyle 24 saatte 156 kişi daha hayatını
kaybetti. Vaka sayısı da bir gün içinde 16 bin 973 arttı. Salgında
diğer Avrupa ülkelerine göre daha kontrollü giden Almanya'da ise
günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin üzerine çıktı. Almanya Sağlık
Bakanı Jens Spahn'ın da koronavirüs kaptığı açıklandı. Ülkede şu
ana kadar toplam 392 bin 49 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Can kaybı ise 30 daha artarak 9 bin 905'e yükseldi. Alman
araştırma şirketi GfK verilerine göre, Almanya'da kasım ayı için
tüketici güveni, koronavirüs endişeleri etkisiyle 1,5 puan düşerek,
1,6 puandan, 3,1 puana geriledi. Euro Bölgesi’nde ise tüketici
güveni 15,5 azalışla düşüşünü sürdürdü.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı
başvurularına ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı,
16 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 55 bin kişi azalarak
787 bin kişiye geriledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy
Pelosi, dün yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketi üzerinde
anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda anlaşma
sağlanamadığını ifade etti. Pelosi, tasarının yazılıp oylamasının ise
biraz zaman alabileceği konusunda uyardı. ABD'de başkan
adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ı karşı
karşıya getiren ikinci ve son canlı yayın tartışmasında hem iç
politika hem de dış politika konularında keskin bir ayrışma öne
çıkarken, özellikle Rusya ve Çin ile ilişkiler konusu gerginliğe neden
oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.9548 0.22 0.27 33.71
EURTRY 9.3861 -0.02 0.88 40.64
EURUSD 1.1801 -0.14 0.72 5.20
GBPUSD 1.3061 -0.16 1.23 -1.39
USDJPY 104.70 -0.17 -0.67 -3.65

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6363 7.25 3.30 232.43
Dolar Endeksi 93.0460 -0.60 -67.60 -334.30
REK 62.2100 - - -1,407.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,448.75 -0.01 -0.39 6.74
DAX Yakın Vade 12,578.00 0.41 -2.55 -5.05
Dow Jones Yakın
Vade 28,267.00 0.00 -0.50 -0.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,905.91 0.10 0.37 25.57
Gram Altın 487.45 0.30 0.59 67.91
WTI 40.42 -0.40 -1.48 -33.93
BRENT 42.60 -0.25 -1.00 -36.23
Bakır 3.11 -0.14 2.21 11.43

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.9100 -3.00 31.00 213.00
Türkiye 10 Yıllık 13.8200 45.00 8.00 161.00
ABD 10 Yıllık 0.8500 -1.50 10.30 -106.90
ABD 2 Yıllık 0.1510 -0.60 0.40 -142.00
Almanya 10 Yıllık -0.5720 -0.40 5.40 -38.40
Almanya 2 Yıllık -0.7720 -0.20 0.80 -15.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2474 0.24 -1.89 16.00
USDIDR 14,711.05 0.09 -0.36 5.95
USDTRY 7.9548 0.22 0.27 33.71
USDRUB 76.6059 0.00 -1.54 23.40
USDBRL 5.5925 -0.01 -0.95 39.13
USDCNY 6.6849 0.00 -0.19 -4.00
USDMXN 21.0038 0.21 -0.65 11.08
USDCZK 23.0554 0.15 -0.98 1.70
USDHUF 308.8650 0.10 -0.70 4.71
USDPLN 3.8813 0.30 -0.01 2.31
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde tüketici güven endeksleri takip edilirken, vaka
sayılarındaki artış yakından izlenmeye devam etti. Almanya’da Gfk
tüketici güven endeksi kasım ayında koronavirüs endişeleri
etkisiyle 3,1 puana gerilerken, Euro Bölgesi’nde endeks 15,5
azalışla düşüşünü sürdürdü. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları
geçen hafta 787 bine geriledi. Mevcut konut satışları ise eylül
ayında %9,4 seviyesine yükseldi. Diğer yandan vaka yayılma
hızındaki sert yükselişle birlikte teşvik paketine ilişkin belirsizliğin
sürüyor olması piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Geri çekilmenin yaşandığı paritede 1,1786 – 1,1770 ve 1,1755
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarında ise
1,1805 seviyesinin aşılması durumunda 1,1820 - 1,1840 ve 1,1862
izlenecek dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1861

  1.1843  

 1.1822   

1.1801    

 1.1783   

  1.1765  

   1.1744

GBP/USD

Çarşamba günü küresel dolar endeksindeki geri çekilme ve Brexit
müzakerelerine yönelik haber akışıyla sert yükselen ve 45 gün
sonra 1,31 seviyesinin üzerine tırmanan GBPUSD paritesi dün
zayıf bir seyir izledi. Ülkede gün içinde BoE’den Bailey ve Maliye
Bakanı Sunak’ın söylemleri takip edildi. ABD’de ise açıklanan
haftalık işsizlik ve mevcut konut satışları verileri olumlu bir
görünüme işaret ederken, teşvik paketi görüşmelerinde henüz
uzlaşma sağlanamaması küresel dolar endeksinde tepki alımlarına
neden oldu. Bugün paritenin her iki tarafında da ekim ayı öncü PMI
verileri izlenecek. Paritede bugün 1,3075 seviyesinin üzerinde
1,3125 ve 1,3150 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde
ise 1,3053 seviyesinin altında 1,3015 ve 1,2980 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3120

  1.3106  

 1.3084   

1.3061    

 1.3048   

  1.3034  

   1.3011
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7808 ve 7,9796 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,9373 seviyesinden tamamladı. Dün PPK
toplantısı öncesi faiz artırımı beklentileriyle son 15 günün en
düşüklerini test eden Dolar/TL kuru, TCMB’nin 175 baz puanlık faiz
artırımı beklentisine karşın politika faizini sabit bırakmasının
ardından tarihi zirvelerini test etti. TCMB politika faizini %10,25’de
tutarken faiz koridorunu genişletti. Yurtdışında ise dün teşvik paketi
görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmazken küresel dolar endeksi
tepki alımlarıyla 92,9 seviyelerine doğru tırmandı. Bugün yurtiçinde
önemli bir veri akışı bulunmazken, yurtdışında öncü PMI verileri
takip edilecek. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi 93
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,95’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9922

  7.9768  

 7.9658   

7.9548    

 7.9394   

  7.9240  

   7.9130

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da tüketici güven endeksleri takip
edilirken, yurt içinde TCMB’nin sürpriz kararı ön plandaydı. Euro
Bölgesi’nde ekim ayında tüketici güveni 15,5 seviyesine gerilerken,
Almanya’da Gfk tüketici güveni 3,1 azalış şeklinde açıklandı.
Verilere baktığımız zaman vaka sayılarındaki sert yükseliş verilerde
geri çekilmenin kaydedilmesinde etkili oldu. Yurt içinde tüketici
güvenindeki zayıf görünüm ekimde ayında da devam ederek 81,9
seviyesinde açıklandı. Merkez Bankası, ekimde 175 baz puan artış
beklentisine karşın politika faizini değiştirmedi. Merkez Bankası,
geç likidite penceresi faizini 150 baz puan artırarak %14,75'e
yükseltti. Karar TCMB'nin politika faizini artırmadan likidite
adımlarıyla piyasalardaki faizleri daha fazla yükseltebileceğine
işaret etti.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4296

  9.4137  

 9.3999   

9.3861    

 9.3701   

  9.3542  

   9.3404
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XAU/USD

Ons altın 1900$ çevresinde tutunmaya devam ediyor. ABD
Temsilciler Başkanı Pelosi, teşvik paketi üzerinde bazı konularda
anlaşma sağlayamadıklarını ancak yine de pakete dair umutlu
olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, piyasalara nefes aldırıyor. ABD
Başkanı D. Trump ve Demokrat Aday J. Biden son kez canlı
yayında karşı karşıya geldi. Zaman zaman birbirlerini eleştiren iki
adayın münazarası fiyatlamalar üzerinde hissedilmedi. Münazara
sonrası artık gözler Kasım ayındaki seçimlerde. Dolayısıyla seçime
kadar piyasadaki hareketlilik sürebilir. Bugün, ABD imalat ve
hizmetler PMI verileri açıklanacak, etki sınırlı olabilir. ABD teşvik
paketine dair olası açıklamalar önemli olabilir. Ons altın için 1915$
ve 1924$ dirençlerinden sonra 1932$ direnci takip edilebilir.
Aşağıda, 1897$ - 1889$ - 1879$ destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,914.84

  1,911.27  

 1,908.59   

1,905.91    

 1,902.33   

  1,898.76  

   1,896.08

DAX Yakın Vade

Avrupa’da artan vaka sayıları ve salgın kaynaklı endişeler Avrupa
piyasaları başta olmak üzere risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Avrupa’daki gelişmeler ve tedbirlerin sıkılaştırılıp
sıkılaştırılmayacağı yakından takip edilecektir. ABD tarafında ise
teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Avrupa borsaları
dün günü genel olarak hafif satıcılı bir görünümle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %0,12’lik düşüşle 12.527 seviyesinden
kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
yükselişlerin devamında 12.628 – 12.702 ve 12.808 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.521 – 12.407
ve 12.328 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bugün
Avrupa’daki öncü PMI rakamları yakından izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,673.33

  12,633.67  

 12,605.83   

12,578.00    

 12,538.33   

  12,498.67  

   12,470.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %0.54 artışla 28.363 seviyesinden
kapattı. Bu hafta ABD borsalarının seyrini, teşvik paketi belirledi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, anlaşmaya yakın
olduklarını ancak bazı konularda anlaşma sağlayamadıklarını ifade
etti. Yine de, Pelosi'deki umut verici açıklamalar dün borsaların
kapanışını olumlu etkiledi. Trump ile Biden son kez karşı karşıya
geldi ancak piyasaları çok etkilemedi. Artık sırada Başkanlık seçimi
var. Başkanlık seçimine kadar piyasalardaki oynaklığın sürmesini
bekleyebiliriz. Bugün veri olarak ABD imalat ve hizmetler PMI
açıklanacak. Ancak gündem teşvik paketi olduğu için buna dair
olası açıklamalar önemli olabilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif
alıcılı seyrediyor. Sözleşme için 28.360 - 28.491 - 28.619 dirençler,
28.159 - 28.037 - 27.919 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,464.00

  28,401.00  

 28,334.00   

28,267.00    

 28,204.00   

  28,141.00  

   28,074.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0.57 yükselişle 3.455 puandan
tamamladı. Borsalar açısından gündem yoğun geçiyor. ABD
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, pakete dair umut verici
açıklamalarda bulundu. Bazı konularda anlaşma sağlamadıklarını
belirtmesine karşın yine de olumlu açıklamalar, ABD borsalarının
dünkü kapanışını pozitif etkiledi. Bu sabah, Trump ve Biden son
kez karşı karşıya geldi ancak piyasalar üzerinde etkisi hissedilmedi.
Artık gözler Kasım ayındaki seçimde. Seçimlere kadar
piyasalardaki volatilite sürebilir. Bugün, pakete dair olası
açıklamalar fiyatlamalar için önemli olabilir. Veri olarak, ABD imalat
ve hizmetler PMI var ancak etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabah ABD
vadelileri sınırlı yükselişte. Sözleşme için 3.461 - 3.472 - 3.487
dirençler, 3.441 - 3.428 - 3.417 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,472.67

  3,464.83  

 3,456.67   

3,448.50    

 3,440.67   

  3,432.83  

   3,424.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 23 Ekim 2020

Brent Petrol

Petrol fiyatları açısından da yoğun bir hafta geçiyor. Teşvik
paketine dair belirsizlik, dünya genelinde vaka artış sayısı ve
talepteki zayıf görünüm, petrol fiyatları üzerinde de baskı kuruyor.
Bu hafta içerisinde zaman zaman yukarı yönde hareket
görülmesine karşın bu nedenle kalıcı olamıyor. OPEC Nisan
ayından bu yana üretim kısıntısına devam ediyor. Rusya Devlet
Başkanı Putin, 2021 Ocak ayında da üretim kısıntısına devam
edebiliriz şeklinde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla, petrol için
pek olumlu bir görünüm yok. Talebin kısa vade içerisinde
toparlanması güç. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında
yarar var. Brent petrol için 42,57$ direncinin üzerinde kalması
durumunda 42,77$ ve 43,00$ dirençlerine doğru bir hareket
oluşabilir. Aşağıda, 42,19$ - 42,02$ ve 41,81$ destek noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.25

  43.10  

 42.85   

42.60    

 42.45   

  42.30  

   42.05

USD/JPY

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 55 bin kişi azalarak
787 bine geriledi. Haftalık işsizlik başvuruları Nisan başında 6,8
milyona kadar yükselmesinin ardından koronavirüs tedbirlerinin
hafifletilmesi ve parasal ve mali teşviklerin etkisiyle kademeli olarak
geriledi. Mevcut konut satışları ise eylül ayında %9,4 seviyesine
yükseldi. Japonya’da tüketici fiyat endeksi eylül ayında hafif
gerilerken, taze gıda fiyatlarından arındırılmış tüketici fiyat endeksi
bir önceki yılın aynı dönemine göre, %0,3 azaldı. Ülkede imalat
PMI hafif toparlanarak 48,0, hizmet PMI endeksi ise 46,6 oldu. Dün
104,33 dip seviyesinin test edildiği paritede bugün toparlanma
kaydeidlmektedir. Yükselişlerde 104,94 – 105,26 ve 105,55
seviyeleri direnç, 104,34 ve 104,00 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.13

  105.04  

 104.87   

104.70    

 104.60   

  104.50  

   104.34

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 23 Ekim 2020

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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