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Piyasa Gündemi

Fed toplantısında beklentilere paralel faiz oranlarında ve varlık alım
programında bir değişikliğe gidilmezken, varlık azaltımının
başlayacağına ilişkin yönlendirme ön plana çıktı. Bugün yurt içinde
TCMB toplantısı kritik önemde. Piyasadaki genel beklentiler ve
Gedik Yatırım olarak bizim beklentimiz faiz oranlarında değişime
gidilmemesi yönünde şekillenirken, TCMB’nin faiz kararı ve karar
metnindeki ifadeler TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini
açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven
endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında arttı.
Ağustos ayında 78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu. Hazine
ve Maliye Bakanlığı Eylül borçlanma programını 33,9 milyar TL ile
tamamladı. Eylül-Kasım programında öngörülen iç borçlanma
hedefi 40 milyar TL olmuştu. Yurt içinde bugün TCMB toplantısı
yakından takip edilirken, TCMB’nin faiz kararı ve karar metnindeki
ifadeler TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller
pandemi acil varlık alım programının (PEPP) sona ermesinden
sonra normal tahvil alımlarının artırılmasının gündeme
gelebileceğini belirtti. Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait tüketici
güveni 4,0 seviyesinde açıklanarak negatif bölgede kalmaya devam
etti. 

ABD

ABD’de konut satışları Ağustos’ta azalan stoklar ve yüksek fiyatların
etkisiyle düşerek %2 düşerek yıllıklandırılmış bazda 5,88 milyon
oldu. Satışlardaki düşüş, kredi faizlerinin tarihi düşük seviyelerde
olmasına rağmen yüksek fiyatların konut alımını olumsuz
etkilediğini gösteriyor. Fed, piyasa beklentilerine paralel şekilde
politika faizini %0-0,25 arasında sabit tuttu. Fed aylık varlık
alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi. Karar metninde,
ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım
hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi. Noktasal
grafikte ise, 2022'de faiz artışı öngören Fed yetkilisi sayısının arttığı
izlendi. Ekonomik öngörülerde enflasyon beklentileri yukarı
çekilirken, büyüme beklentilerinde düşüş görüldü.

Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, teşviklerin geri
çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun
olabileceğini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının
azaltılma hızı ve boyutu dair kasım toplantısına işaret ederken,
teşviklerin geri çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının
uygun olabileceğini söyledi. Ayrıca Fed’in uygun görmesi
durumunda varlık alımı azaltılmasını hızlandırılıp ya da
yavaşlatılabileceğini vurguladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6633 0.11 1.50 16.51
EURTRY 10.1497 0.29 0.87 11.53
EURUSD 1.1712 0.22 -0.45 -4.13
GBPUSD 1.3647 0.17 -1.08 -0.21
USDJPY 109.80 0.02 0.06 6.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3838 0.25 19.35 110.38
Dolar Endeksi 93.3470 -14.60 44.60 341.00
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,394.75 0.25 -1.56 17.23
DAX Yakın Vade 15,539.00 0.44 -0.65 13.04
Dow Jones Yakın
Vade 34,229.00 0.29 -1.15 12.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,766.52 -0.12 0.74 -7.07
Gram Altın 492.03 -0.03 2.33 8.35
WTI 72.38 0.52 0.03 49.44
BRENT 75.72 0.67 0.76 46.86
Bakır 4.22 0.04 -0.66 19.91

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.8100 13.00 9.00 285.00
Türkiye 10 Yıllık 17.3500 7.00 19.00 445.00
ABD 10 Yıllık 1.3110 0.00 -2.40 39.40
ABD 2 Yıllık 0.2420 -0.40 2.50 11.90
Almanya 10 Yıllık -0.3230 -0.70 -2.10 25.20
Almanya 2 Yıllık -0.7020 -0.10 -0.90 1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7668 -0.29 1.11 0.49
USDIDR 14,239.60 0.08 -0.06 2.27
USDTRY 8.6633 0.11 1.50 16.51
USDRUB 72.8272 -0.30 0.45 -1.76
USDBRL 5.2892 -0.01 0.52 1.84
USDCNY 6.4650 0.04 0.11 -1.04
USDMXN 20.0667 -0.11 0.64 0.87
USDCZK 21.6832 -0.27 0.75 0.96
USDHUF 303.4350 -0.20 1.74 2.23
USDPLN 3.9421 -0.31 1.41 5.59
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait tüketici güveni 4,0 seviyesinde
açıklanarak negatif bölgede kalmaya devam etti. Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller pandemi acil varlık
alım programının sona ermesinden sonra normal tahvil alımlarının
artırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti. Fed, piyasa
beklentilerine paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed aylık
varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi. Karar
metninde Fed varlık alım hızını azaltmaya yakında başlanabileceği
yönünde sinyal verdi. Verilen sinyalin ardından paritede yükseliş
kaydedilirken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından
tekrar geri çekilme yaşandı. Geri çekilmelerde 1,1683 – 1,1663 ve
1,1634 seviyeleri destek, 1,1716 – 1,1755 ve 1,1788 direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1882

  1.1867  

 1.1839   

1.1811    

 1.1796   

  1.1781  

   1.1753

GBP/USD

Dün Fed, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek faiz oranlarını
sabit bıraktı. Noktasal grafikte dokuz Fed üyesi 2022 yılında faiz
artışı öngörüsünde bulundu. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının
azaltılmasına yakın zamanda başlanabileceği ve 2022 yılının
ortasında son bulmasının uygun olabileceğini söyledi. Fed’in
ekonomik projeksiyonlarında ise enflasyon beklentileri yukarı revize
edilirken büyüme beklentilerinde düşüş görüldü. Fed sonrası
paritede aşağı yönlü hareketler görüldü. Bugün İngiltere Merkez
Bankası (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE faiz kararı öncesi
paritede 1,3600 – 1,3570 ve 1,3540 destek seviyeleri takip edilebilir.
Direnç olarak da 1,3640 seviyesi üzerinde 1,3700 ve 1,3730
seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3752

  1.3721  

 1.3672   

1.3624    

 1.3592   

  1.3561  

   1.3512
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USD/TRY

Dün Fed toplantısında faizler sabit bırakılırken ekonomik
projesiyonda enflasyon beklentilerinde yukarı, büyüme
beklentilerinde ise aşağı yönlü revizyonlar görüldü. Fed Başkanı
Powell, varlık alım programının 2022 ortasında son bulmasının
uygun olabileceğini söyledi. Faiz tarafında ise dokuz Fed yetkilisi
2022 yılı için faiz artışı öngörüsünde bulundu. Haziran toplantısında
bu sayı yedi idi. Fed toplantısı sonrası kurda oynaklığın sınırlı
kaldığını söyleyebiliriz. Bugün TCMB faiz kararı takip edilecek.
TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Dolar/TL,
bu sabah 08:20 itibariyle 8,6647’den işlem görüyor. Dolar endeksi
93,34 seviyesinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise
%1,31’li seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5194

  8.5002  

 8.4648   

8.4293    

 8.4101   

  8.3909  

   8.3554

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait tüketici güveni 4,0 seviyesinde
açıklanarak negatif bölgede kalmaya devam etti. Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller pandemi acil varlık
alım programının sona ermesinden sonra normal tahvil alımlarının
artırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti. Yurt içinde eylül ayına
ait tüketici güven endeksi takip edildi. Buna göre mevsim
etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir
önceki aya göre %1,8 oranında arttı. Ağustos ayında 78,2 olan
endeks, Eylül ayında 79,7 oldu. Yurt içinde bugün TCMB toplantısı
yakından takip edilirken, TCMB’nin faiz kararı ve karar metnindeki
ifadeler TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Euro/TL
kuru bu sabah 10,15’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1023

  10.0572  

 10.0320   

10.0067    

 9.9617   

  9.9166  

   9.8914
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XAU/USD

Ons altın fiyatları Fed toplantısı sonrası zayıf seyrini sürdürüyor.
Altında dün gün içerisinde 1787$ seviyesine doğru bir yükselişin
ardından bu sabah 1760-1769$ dar bir aralıkta seyrettiği görülüyor.
Fed dün akşam varlık alım konusunda yakında azaltıma başlanabilir
ve 2020 ortalarında sonlanabilir şeklinde ifadeler kullandı. Yıl
sonuna kadar bu konuda bir aksiyon alabilme ihtimali, altını
baskılamaya devam ediyor. Noktasal grafiklerde, gelecek sene için
faiz artışı tahminleri artarken, bu yıl enflasyon ve işsizlik oranlarında
yukarı yönde, büyümede aşağı yönde revizyonlar görüldü. Yoğun
bir Fed akşamıydı ve altında tepkiler sınırlı kaldı. Fed öncesi zayıf
seyreden altında durum hala aynı. Ons altın için 1771$ - 1781$ -
1793$ dirençler, 1757$ - 1746$ - 1734$ destek noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,815.41

  1,809.69  

 1,798.70   

1,787.70    

 1,781.98   

  1,776.26  

   1,765.27

DAX Yakın Vade

Son dönemde zayıflamanın etkili olduğu hisse piyasalarında dün
toparlanma eğilimi ön plana çıktı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim
Konseyi Üyesi Muller, PEPP’in sona ermesinden sonra normal
tahvil alımlarının artırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti. Son
günlerde ECB tarafında teşviklerin devam edebileceğine yönelik
gelen açıklamalar Avrupa borsalarını destekledi. Avrupa borsaları
dün günü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı günü %1,16’lık kazançla 15.471 puandan tamamladı. Bu
sabah yukarı yönlü seyrin devam ettiği DAX vadelisinde 15.572 –
50 günlük üssel ortalama (15.638) ve 15.722 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.500 – 100 günlük
üssel ortalama (15.472) ve 15.375 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,871.00

  15,817.00  

 15,768.00   

15,719.00    

 15,665.00   

  15,611.00  

   15,562.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,00 yükselişle 34.258 seviyesinden
tamamladı. Fed dün akşam faiz kararını açıkladı. Beklentiler
doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi. Ekonomik projeksiyonlarda bu
yıl GSYIH beklentisi aşağı yönlü, enflasyon ve işsizlik beklentileri de
yukarı yönlü revize edilirken, noktasal grafiklerde gelecek sene için
faiz artışı beklentilerinin de arttığı dikkat çekti. Tahvil alım programı
hızının yavaşlatılmasına yakında başlanabilir şeklinde ifadeler yer
alırken, 2022 ortalarında tamamlanabileceği de belirtildi. Varlık alım
için piyasalar kasım veya aralık olarak yoğunlaşmış durumda. Fed
sonrası ABD endekslerinde alımların geldiği görüldü. Bu sabah
vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme için 34.389 - 34.704 - 34.999
dirençler, 33.997 - 33.713 - 33.452 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,414.33

  35,217.67  

 34,900.33   

34,583.00    

 34,386.33   

  34,189.67  

   33,872.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,95 artışla 4.395 seviyesinden
gerçekleştirdi. Dün akşam Fed'in faiz kararı takip edildi. Beklentiler
doğrultusunda bir değişiklik görülmedi. Ekonomik projeksiyonlarda,
enflasyon ve işsizlik oranı bu yıl için yukarı yönde revize edildi.
GSYIH beklentisi de bu yıl için aşağı yönlü revizyona uğradı.
Noktasal grafiklerde de, gelecek sene için faiz artışı beklentisi
artmış durumda. Varlık alım konusunda ise yavaşlatmanın yakında
başlanıp, 2022 ortalarında tamamlanabileceğine değinildi. Varlık
alımı konusunda piyasalar kasım veya aralık aylarına yoğunlaşmış
durumda. Fed sonrası piyasalarda yukarı yönlü tepkiler başladı. Bu
sabahta vadeliler sınırlı yükselişte. Sözleşme için 4.371 - 4.331 -
4.289 destekler, 4.420 - 4.455 - 4.498 dirençler olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,540.92

  4,516.83  

 4,492.92   

4,469.00    

 4,444.92   

  4,420.83  

   4,396.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları alıcılı seyrini korumaya devam ediyor. Bu hafta
Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan stoklarda düşüş
görülürken, dün uluslararası enerji ajansı tarafından açıklanan
resmi stoklarda da 3.4 mn varil azalma kaydedildi. Bu hafta
açıklanan stoklardaki düşüş fiyatların yükselişini destekliyor. Dolar
endeksinin de Fed toplantısı sonrası yatay seyri fiyatları
baskılamıyor. Goldman Sachs yapmış olduğu açıklamasında, kışın
beklenenden soğuk geçmesi durumunda fiyatların 90$ seviyesine
doğru yükselebileceğine değindi. Kurumun Brent petrol için tahmini
80$ seviyesindeydi. Petrol fiyatlarına dair beklentilerin hala olumlu
şekilleniyor olması, fiyatları da desteklemeye devam ediyor. Brent
petrol için 75,61$ - 74,96$ - 74,20$ destekler, 76,93$ - 77,71$ -
78,54$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.61

  74.09  

 73.71   

73.33    

 72.81   

  72.29  

   71.91

USD/JPY

Fed, piyasa beklentilerine paralel faiz oranlarında değişikliğe
gitmedi. Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı.
Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere
doğru ilerleme sağladığı ifade edildi. Varlık alım hızını azaltmaya
yakında başlanabileceği yönünde sinyal verdi. Karar sonrası Fed
Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılma hızı ve boyutu
dair kasım toplantısına işaret ederken, teşviklerin geri çekilmesi
sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini
söyledi. Kara metnindeki sinyaller sonrası geri çekilme yaşanan
paritede Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından yükseliş
kaydedildi. Yükselişlerde 109,92 – 110,15 ve 110,44 seviyeleri
direnç, 109,52 – 109,11 ve 108,71 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.35

  110.17  

 110.06   

109.95    

 109.77   

  109.59  

   109.47
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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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