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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirime
giderek %19,0 seviyesinden %18,0 seviyesine çekti. Piyasadaki
konsensüs beklentiler faiz oranlarında bir değişime gidilmemesi
yönünde şekillenirken, faiz indirimi sonrasında TL varlıklarda satış
baskısı artış kaydetti. Küresel çapta açıklanan öncü PMI
rakamlarında salgın kaynaklı gelişmelere bağlı olarak gerileme
görülürken, merkez bankalarının yönlendirmeleri önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye - Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan
indirerek %18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz
indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19
seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek
enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edildi. Metinden
faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş
taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın toplam rezervleri 17 Eylül haftası itibariyle 120,8 milyar
dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervler 28,4 milyar dolara
geriledi. Swap hariç net rezerv ise negatif 40,2 milyar dolar oldu.
Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan,
ABD'nin F-35 konusundaki tutumuna ilişkin, "Türkiye olarak dürüst
davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst
davranmadı, davranmıyor." dedi. Yurt içinde reel sektör güven
endeksleri takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda eylül ayına ait imalat ve hizmet PMI endeksleri
takip edildi. Euro Bölgesi’nde tedarik zinciri sıkıntıları ve hizmet
sektöründeki yavaşlama nedeniyle PMI endeksleri düştü. Euro
Bölgesi’nde imalat PMI endeksi bu dönemde 58,7’ye, hizmet PMI
56.3’e geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
imalat PMI 58,5 seviyesine gerilerken, hizmet PMI 56,0’ya indi.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-
19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun
uygulanması hakkındaki kararını Ekim başında vereceğini açıkladı. 

ABD

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta sürpriz biçimde 16
bin artış kaydederek 351 bine yükseldi. Veri bir ayın en yüksek
seviyesi olarak kayda geçti. ABD’de ekonomik büyümenin
teşviklerin çekilmesiyle yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlaması
bekleniyor. Ülkede eylül ayında delta varyantı endişeleri ve arz
zincirindeki sıkıntılar nedeniyle hizmet ve imalat PMI endeksleri
geriledi. İmalat PMI endeksi Eylül ayında 61,1’den 60.5 seviyesine
gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesinde açıklandı. Ülkede hizmet
PMI endeksi ise 54,4 seviyesine geriledi. ABD cephesinde bugün
Fed yetkililerinin açıklamaları ve yeni konut satışları ön planda
olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.7827 0.17 1.60 18.12
EURTRY 10.3105 0.00 1.66 13.30
EURUSD 1.1739 0.00 0.10 -3.91
GBPUSD 1.3718 -0.02 -0.24 0.31
USDJPY 110.47 0.13 0.43 6.98

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.4513 6.75 20.25 117.13
Dolar Endeksi 93.1330 7.60 -11.30 319.60
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,434.50 -0.08 0.29 18.29
DAX Yakın Vade 15,615.00 -0.07 1.15 13.60
Dow Jones Yakın
Vade 34,622.00 -0.06 0.46 13.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,754.18 0.67 -0.02 -7.71
Gram Altın 495.33 0.85 1.56 9.07
WTI 73.45 0.27 2.31 51.66
BRENT 76.77 0.36 2.72 48.89
Bakır 4.24 0.63 0.11 20.62

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 18.0400 69.00 92.00 514.00
ABD 10 Yıllık 1.4400 0.50 6.90 52.30
ABD 2 Yıllık 0.2630 0.00 4.10 14.00
Almanya 10 Yıllık -0.2550 6.80 4.60 32.00
Almanya 2 Yıllık -0.6800 2.20 2.00 3.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7688 0.09 0.15 0.51
USDIDR 14,248.05 -0.04 -0.11 2.33
USDTRY 8.7827 0.17 1.60 18.12
USDRUB 72.7859 -0.04 -0.13 -1.82
USDBRL 5.3037 0.00 0.28 2.12
USDCNY 6.4612 0.03 -0.08 -1.10
USDMXN 20.0751 0.13 0.29 0.92
USDCZK 21.6284 0.02 -0.07 0.70
USDHUF 303.4600 0.05 0.83 2.24
USDPLN 3.9290 -0.02 0.34 5.24
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda eylül ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI
endeksleri takip edildi.  Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi
58,7’ye, hizmet PMI ise 56,3’e geriledi. Bölgede tedarik zinciri
sıkıntıları ve hizmet sektöründeki yavaşlama nedeniyle PMI
endeksleri düştü. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta
sürpriz biçimde 16 bin artış kaydederek 351 bine yükseldi. Ülkede
eylül ayında artan virüs vakalarının etkisiyle imalat ve hizmet
endeksleri yavaşlama ön plana çıktı. İmalat PMI endeksi 60,5
seviyesine gerilerken, hizmet PMI endeksi ise 54,4 seviyesine
geriledi. Risk iştahındaki toparlanmayla birlikte paritede yükselişin
kaydedildiği görülmektedir. Yükselişlerde 1,1755 – 1,1788 ve
1,1812 seviyeleri direnç, 1,1716 – 1,1683 ve 1,1663 izlenen destek
noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1882

  1.1867  

 1.1839   

1.1811    

 1.1796   

  1.1781  

   1.1753

GBP/USD

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında bir değişikliğe
gitmeyerek politika faizini %0,10 düzeyinde sabit bıraktı. BoE, varlık
alım hedefini 895,3 milyar sterlinde tuttu. Banka, üçüncü çeyreğe ait
büyüme tahminini düşürürken enflasyonun gelecek aylarda daha da
yükselebileceği uyarısında bulundu. BoE’nin faiz kararı sonrası
paritede yukarı yönlü hareketin ivmelendiği görüldü. Bugün İngiltere
tarafında GFK tüketici güveni beklentilerin altında kalırken, günün
geri kalanında ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve yeni
konut satışları ön planda olacak. Kısa vadeli yükselişin devam ettiği
paritede 1,3750 – 1,3800 ve 1,3850 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Destek olarak da 1,3695 – 1,3640 ve 1,3610 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3916

  1.3883  

 1.3862   

1.3841    

 1.3808   

  1.3776  

   1.3754
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USD/TRY

TCMB dün politika faizini 100 baz puan indirerek %18 seviyesine
çekti. Karar metninde çekirdek enflasyon vurgusu ön plana çıkarken
pandemi kaynaklı arz şoklarının ve talep unsurlarının enflasyon
içinden ayrıştırılmasına yönelik analizlerin faiz indiriminde
değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca sıkı para politikasının ticari
kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yaptığı vurgulandı.
TCMB’nin faiz kararı sonrası kurda yukarı yönlü hareketlerin
ivmelendiğini gördük. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi,
ABD’de ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,7693’den işlem görüyor.
Gelişmekte olan ülke para birimleri ise bu sabah dolar karşısında
karışık bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5194

  8.5002  

 8.4648   

8.4293    

 8.4101   

  8.3909  

   8.3554

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde tedarik zinciri sıkıntıları ve hizmet sektöründeki
yavaşlama nedeniyle PMI endeksleri düştü. Euro Bölgesi’nde imalat
PMI endeksi eylül ayında 58,7’ye, hizmet PMI 56,3’e geriledi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI 58,5
seviyesine gerilerken, hizmet PMI 56,0’ya indi. Yurt içinde ise
TCMB sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek %18
seviyesine çekti. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin
değerlendirildiği ifade edildi. Metinden faizin enflasyon üzerinde
belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler
çıkarıldı. Kararın ardından TL varlıklarda değer kaybı yaşanırken,
paritede dokuz haftanın zirve seviyesi test edildi. Euro/TL kuru bu
sabah 10,28’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

Bu haftaki Fed toplantısı sonrası ons altındaki zayıf görünüm
sürüyor. Fed sonrası piyasaların rahatlaması, Çin'de Evergrande
borçlarının yapılandırılması için görüşmelerin yapıldığının ifade
edilmesi, risk iştahının toparlanmasını sağlıyor. ABD 10 yıllık tahvil
faizindeki yükseliş ve Dolar endeksinin 93,00 puanın üzerindeki
seyri, ons altını baskılamaya devam ediyor. Bugün için Fed Başkanı
Powell'ın konuşması takip edilecek. Bu haftaki Fed toplantısı
sonrası Powell'ın bugünkü konuşmasından piyasalar sürpriz
beklemiyor. Yine de olası açıklamalara karşı temkinli kalınabilir.
Powell dışında piyasalardaki görünüm altının seyri açısından
izlenebilir. Ons altın için 1745$ - 1729$ - 1714$ destek noktaları
olarak takip edilebilir. Yukarıda 1757$ - 1771$ - 1786$ direnç
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

Gündemdeki risk başlıklarının bir miktar sindirilmesinin katkısıyla
hafta ortasından itibaren toparlanma çabasının gözlendiği küresel
hisse piyasalarında dün de olumlu bir hava etkili oldu. Euro
Bölgesi’nde öncü PMI rakamları salgın kaynaklı gelişmelerin
etkisiyle zayıflama kaydetti. Merkez bankalarının hamleleri, salgın
kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları gündemdeki yerini ve
önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,00’lık kazançla 15.626
puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde 15.677 – 15.749 ve 15.814 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.570 – 100 günlük üssel ortalama
(15.476) ve 15.408 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 %1,48 yükselişle 34.764 seviyesinden
tamamladı. Hafta başında Çin'de Evergrande borç riskinin yayılma
endişesi ve Fed belirsizliği piyasalarda sert satışlara neden
olmuştu. Çarşamba günü Fed toplantısı sonrası piyasalar
rahatlamaya başlarken, Çin'deki borç krizinin ülke ekonomisini
tehdit etmeyeceği ve borçları yapılandırmak için görüşmelerin
sürdüğü ifade edilince, piyasalardaki pozitif seyir sürdü. Bu sabah
vadeli piyasada DJI endeksi sınırlı kayıpla seyrediyor. Bugün içinde
Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor ancak bu haftaki Fed
toplantısı sonrası Powell'ın sürpriz mesajlar vermesi beklenmiyor.
Yine de konuşması takip edilebilir. Sözleşme için 34.363 - 34.086 -
33.794 destek noktaları, 34.999 - 35.247 - 35.509 direnç noktaları
olarak karşımıza çıkıyor.

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 %1,21 artışla 4.448 seviyesinden
gerçekleştirdi. Bu hafta Fed'e dair belirsizlik ve Çin'de Evergrande
borç riskinin yayılma endişesi piyasalarda sert satışlara neden
olmuştu. Sonrasında çarşamba günü Fed toplantısının
sonuçlanmasının ardından piyasalar rahatlamaya başladı ve Çin'de
de borç riskinin ülke ekonomisini tehdit altına almayacağı ve
borçların yapılandırılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu
gelişmeler borsalara alımları da beraberinde getirdi ve dünde ABD
borsaları yükselişle günü tamamladı. Bugün Fed Başkanı Powell'ın
konuşması bulunuyor ancak Fed toplantısı sonrası bugünkü
konuşmasından sürpriz beklenmiyor. Bu sabah vadeliler hafif
satıcılı. Sözleşme için 4.462 - 4.498 - 4.545 direnç noktaları, 4.405 -
4.371 - 4.331 destek noktaları olarak bulunuyor.

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 yükselişini koruyor. Avrupa ve ABD'de ham petrol
stokları azalmaya devam ediyor. Kış mevsimi nedeniyle doğalgaz
fiyatlarında yaşanabilecek artışın petrole olan talebinde artmasını
sağlayabilir beklentisi, piyasalarda etkili olmaya başladı. Goldman
Sachs bu nedenle mevcutta Brent petrol için 80$ olarak hedefini,
90$ seviyesine yükseltti. Bu gelişmeler bu hafta petrol fiyatlarının
yükselişini sürdürmesini sağlıyor. Petrol için yükseliş beklentileri
korunuyor. OPEC aylık toplantısı 4 Ekim tarihinde yapılacak. O
güne kadar piyasalarda olası bir durum olmadıkça iyimser seyir
korunabilir. Brent petrolde 77,80$ - 78,45$ - 79,74$ direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda,
76,75$ - 75,85$ - 74,94$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.61

  74.09  

 73.71   

73.33    

 72.81   

  72.29  

   71.91

USD/JPY

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta sürpriz biçimde 16
bin artış kaydederek 351 bine yükseldi. Veri bir ayın en yüksek
seviyesi olarak kayda geçti. Ülkede eylül ayında delta varyantı
endişeleri ve arz zincirindeki sıkıntılar nedeniyle hizmet ve imalat
PMI endeksleri geriledi. İmalat PMI endeksi Eylül ayında 61,1’den
60,5 seviyesine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesinde açıklandı.
Ülkede hizmet PMI endeksi ise 54,4 seviyesine geriledi. Japonya’da
eylül ayına ait hizmet PMI 47,4 seviyesinde açıklanarak
toparlanmaya devam ederken, imalat PMI 51,2 ile sınırlı geri
çekilme kaydetti. Yükselişin kaydedildiği paritede 110,44 seviyesinin
üzerinde 110,58 – 110,80 ve 111,00 seviyeleri direnç, 110,22 ve
109,92 ve 109,58 destek seviyeleridir.

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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