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Piyasa Gündemi

Yaşanan enerji krizi ve enerji fiyatlarındaki yükseliş eğilimi
piyasaların gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor.
Artış kaydeden enerji maliyetleri enflasyon kaynaklı riskleri ve
ilerleyen süreçte merkez bankalarının daha sıkı bir para politikası
izleyeceğine dair endişeleri ön planda tutuyor. Bugün küresel çapta
imalat PMI rakamları, ABD’de kişisel harcama verisi ile Euro
Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE piyasaların yakın takibinde yer
alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK, ağustos ayına ilişkin kesinleşmiş dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar
259 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ihracat %51,9, ithalat
%23,6 artış kaydetti. 24 Eylül haftasında TCMB'nin net döviz rezervi
30 milyar doları aştı. Swaplar dışarıda tutulduğunda net rezerv ise
37,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Merkez Bankası, sürpriz bir
şekilde 100 baz puanlık faiz indirimine gittiği 23 Eylül Para Politikası
Kurulu toplantısına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı toplantı
özetini yayımladı. Politika duruşunda güncelleme ihtiyacı
duyulduğunun belirtildiği ve gerekçelerin sıralandığı özet metninde
enflasyon için 'geçici' vurgusunun pekiştirilmesi dikkat çekti. Türk
Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi
itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine
uzatıldı. 

Euro Bölgesi

Almanya'nın işgücü piyasası, ülkenin yeniden açılması sonrası
görülen hareketlenmenin zayıflaması ile birlikte Eylül ayında daha
yavaş bir hızla toparlanmasını sürdürdü. Ülkede işsiz sayısı bu ay
30 bin ile beklenenden daha az düşerek %5,5'te kaldı. Enflasyon
eylül ayında %4,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Enerji fiyatlarının bile geçen yıla göre %14 artış kaydettiğini
belirtirken geçen sene karantina önlemlerinden dolayı enerji
fiyatlarının çok düşük bir bazda olduğunu vurguladı. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı C.Lagarde, Euro Bölgesi ekonomik görünümünün
arz tıkanıklıkları, artan enerji fiyatları ve yeni salgın dalgasından
kaynaklanan belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.

ABD

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3. haftada da 11 bin
artışla 362 bine yükselerek istihdam piyasasında koşulların
kötüleştiğine işaret etti. ABD'de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte
hükümetin açıkladığı yardım paketinin tüketici harcamalarını
desteklemesiyle hızlanarak %6,7 arttı. İkinci çeyreğe ait GSYH’deki
revizyonda ise kişisel tüketim harcamalarında, ihracatta, özel stok
yatırımlarında ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlar belirleyici oldu.
Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonun kalıcı olmadığını
açıklarken, gelecek yılın ilk yarısında enflasyonda biraz rahatlama
beklediklerini vurguladı. ABD Senatosu, federal hükümetin
kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. ABD
Başkanı Joe Biden da tasarıyı imzaladı. Temsilciler Meclisi kritik
paketin oylamasını erteledi. Konuya ilişkin haber akışları yakından
takip ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.8897 -0.01 0.07 19.56
EURTRY 10.2917 0.00 -1.15 13.09
EURUSD 1.1577 0.00 -1.23 -5.24
GBPUSD 1.3452 -0.16 -1.67 -1.63
USDJPY 111.21 -0.06 0.42 7.70

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.5613 -1.25 11.00 128.13
Dolar Endeksi 94.3110 -0.30 103.40 437.40
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,275.25 -0.52 -3.84 14.04
DAX Yakın Vade 15,087.00 -1.31 -2.67 9.76
Dow Jones Yakın
Vade 33,535.00 -0.55 -3.28 9.96

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,751.65 -0.31 0.06 -7.85
Gram Altın 500.61 -0.31 0.19 10.21
WTI 74.92 -0.33 1.26 54.69
BRENT 78.07 -0.33 1.09 51.41
Bakır 4.05 -0.37 -4.49 15.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.2000 2.00 39.00 324.00
Türkiye 10 Yıllık 18.4900 -20.00 45.00 559.00
ABD 10 Yıllık 1.4820 -0.50 2.80 56.50
ABD 2 Yıllık 0.2820 0.10 0.20 15.90
Almanya 10 Yıllık -0.1970 1.10 5.80 37.80
Almanya 2 Yıllık -0.6780 0.80 0.20 3.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1291 0.43 1.19 2.96
USDIDR 14,313.20 -0.42 -0.10 2.80
USDTRY 8.8897 -0.01 0.07 19.56
USDRUB 72.9020 0.22 0.54 -1.66
USDBRL 5.4432 0.01 2.02 4.81
USDCNY 6.4468 0.01 -0.31 -1.32
USDMXN 20.7184 0.38 3.30 4.15
USDCZK 21.8934 0.01 0.94 1.94
USDHUF 310.5650 0.04 2.01 4.63
USDPLN 3.9837 0.12 1.37 6.70
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün öncü
gösterge enflasyon rakamları ve işsizlik oranı takip edildi. Ülkede
enflasyon eylül ayında %4,1 ile tüm zamanların en yüksek
seviyesini gördü. İşgücü piyasası, ülkenin yeniden açılması sonrası
görülen hareketlenmenin zayıflaması ile birlikte Eylül ayında daha
yavaş bir hızla toparlanmasını sürdürmeye devam etti. ABD
cephesinde ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3. haftada da 11
bin artışla 362 bine yükselerek istihdam piyasasında koşulların
kötüleştiğine işaret etti. İkinci çeyreğe ilişkin nihai büyüme
yıllıklandırılmış olarak %6,7 arttı. Dalgalı seyrin kaydedildiği
paritede 1,1562 – 1,1540 ve 1,1506 seviyeleri destek,
toparlanmalarda ise 1,1604 seviyesinin üzerinde 1,1610 - 1,1632 ve
1,1663 direnç noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1833

  1.1811  

 1.1769   

1.1727    

 1.1704   

  1.1682  

   1.1640

GBP/USD

Dün İngiltere İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre İngiltere
ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde %5,5 oranında
büyüdü. ABD ekonomisi ise ikinci çeyrekte beklentilerin hafif
üzerinde %6,7 oranında büyürken, haftalık işsizlik maaşı
başvuruları 362 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Son
dönemlerde yükseliş eğilimi gösteren dolar endeksinin de etkisiyle
satışların ivmelendiği paritede dün tepki hareketlerinin geldiği
görüldü. Mevcut durumda paritede 1,3520- 1,3570 ve 1,3610
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Destek olarak da 1,3410 –
1,3360 ve 1,3300 seviyeleri takip edilebilir. Günün geri kalanında
İngiltere’de imalat PMI, ABD’de ise çekirdek kişisel tüketim
harcamaları ve ISM imalat PMI verisi ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3835

  1.3792  

 1.3725   

1.3658    

 1.3615   

  1.3573  

   1.3506
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USD/TRY

Dün TCMB, 23 Eylül PPK toplantısının özetini yayınladı. Özette
enflasyon artışında arızi kaynaklı unsurların etkisinin olduğu ve para
politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon
gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına
yönelik analizleri değerlendirerek 100 baz puanlık faiz indirimine
gidildiği belirtildi. Diğer taraftan yurt içinde dış ticaret açığı ağustos
ayında 4,3 milyar dolar oldu. ABD’de ise ikinci çeyrek büyüme %6,7
oranında beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, haftalık işsizlik
maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 362 bin arttı. Dolar/TL, bu
sabah 08:30 itibariyle 8,8906 seviyesinden işlem görüyor. Dolar
endeksi ise 94,29 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8069

  8.7670  

 8.7197   

8.6725    

 8.6326   

  8.5926  

   8.5454

EUR/TRY

Almanya’da dün öncü gösterge enflasyon rakamları ve işsizlik oranı
takip edildi. Ülkede enflasyon eylül ayında %4,1 ile tüm zamanların
en yüksek seviyesini gördü. İşgücü piyasası, ülkenin yeniden
açılması sonrası görülen hareketlenmenin zayıflaması ile birlikte
Eylül ayında daha yavaş bir hızla toparlanmasını sürdürmeye
devam etti. Yurt içinde ise dış ticaret verileri takip edildi. Ağustos
ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4
azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara
geriledi. Bu dönemde ihracat %51,9, ithalat %23,6 artış kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolardaki yükseliş EURUSD
paritesinde sert geri çekilmenin yaşanmasında etkili oluyor. Euro
üzerindeki baskı ile Euro/TL kuru bu sabah 10,29’lu seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.3374

  10.2511  

 10.1966   

10.1421    

 10.0558   

  9.9695  

   9.9150
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1720$ seviyesinden destek bularak yukarı yönlü
hareket etmeye devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50
seviyesinin üzerine yükselmesi ve Dolar endeksinin 94,00 puanın
üzerine sıçraması, altını da baskıladığı için güçlü bir yükselişten
bahsedilemiyor. Dün tahvil faizinde %1,50'nin altına doğru bir düşüş
altının da sınırlı yükselişini sağlasa bile Dolar endeksi 94,00 puan
üzerinde ve bu durum altını baskılamaya devam edebilir. Bugün
ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak.
Fed'in yakından izlediği bir veri olduğu için önemli, fiyatlar üzerinde
etkisi hissedilebilir. Ons altın için 1761$ - 1772$ - 1786$ direnç
noktaları olurken, geri çekilmelerde 1744$ - 1732$ - 1717$ destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,785.74

  1,776.64  

 1,765.62   

1,754.60    

 1,745.50   

  1,736.40  

   1,725.38

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında dün gün içi kazançların korunamadığı
ve satış baskısının artış kaydettiği izlendi. Almanya’da eylül ayında
yıllık enflasyon rakamı %4,1 olarak açıklanırken, bu veri ile birlikte
enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji
maliyetlerinde devam eden artış ve enflasyon verisi Avrupa
borsaları üzerinde satış baskısını artırdı. Avrupa borsaları dün günü
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü düşüşle
tamamladı. Bu sabah satıcılı seyrin devam ettiği DAX vadelisinde
aşağı yönlü hareketlerin devamında 15.032 – 200 günlük üssel
ortalama (14.965) ve 14.833 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
200 günlük ortalama altında satış baskısı artış kaydedebilir. Tepki
alımlarında ise 15.182 – 15.249 ve 15.406 seviyeleri direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,678.33

  15,526.67  

 15,410.33   

15,294.00    

 15,142.33   

  14,990.67  

   14,874.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,59 düşüşle 33.843 seviyesinden
tamamladı. Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve tedarik
zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle risk iştahı zayıf. Dün ABD
borsalarında satıcılı seyirlere neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi
bu hafta %1,50 seviyesinin üzerine doğru yükselirken dün yeniden
bu seviyenin altına doğru gevşedi. ABD'de bütçe krizi geçici olarak
çözüldü. Senato ve Temsilciler Meclisinde, hükümetin kapanmasını
önleyecek geçici bütçe tasarısı onaylandığı bildirildi. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı. Bugün Fed'in yakından izlediği çekirdek
kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Sözleşme için
33.788 - 34.028 - 34.256 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 33.304 - 33.050 - 32.767 destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,642.67

  34,439.33  

 34,118.67   

33,798.00    

 33,594.67   

  33,391.33  

   33,070.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1,19 kayıpla 4.307 seviyesinde kapattı.
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. Enflasyon endişeleri ve tedarik
zincirinde yaşanan sorunların etkisi borsaları da baskılıyor ve
satışlara neden oluyor. Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,50
seviyesinin üzerine doğru yükselirken, dün yeniden bu seviyenin
altına doğru gevşedi. ABD'de bütçe krizi geçici olarak çözüldü.
Senato ve Temsilciler Meclisinde, hükümetin kapanmasını
önleyecek geçici bütçe tasarısı onaylandığı açıklandı. Bu sabah
vadeli piyasada endekslerde sınırlı kayıpla işlemler görülüyor.
Bugün Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları
endeksi açıklanacak. Sözleşme için 4.253 - 4.215 - 4.176 destekler
olurken, 4.305 - 4.334 - 4.369 direnç noktaları olarak karşımıza
çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,537.17

  4,477.58  

 4,412.92   

4,348.25    

 4,288.67   

  4,229.08  

   4,164.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 76,00$ seviyesinden destek buldu ve haftayı
76,00-79,90$ aralığında geçirmeye devam ediyor. Çin'in devlet
şirketlerine enerji tedarik güvenliğini sağlamalarını söylemesinin
ardından fiyatlar yükseldi. Ancak, ABD'de OPEC'e çağrıda
bulunarak, yükselen petrol fiyatlarından endişe duyduklarını ifade
etti. Bu durumda petroldeki kazançların sınırlı da olsa geri
verilmesine neden oldu. ABD'de Biden hükümetinin OPEC ile bu
konuda temasta oldukları ifade ediliyor. Bu hafta API ve DOE
stoklarındaki artışta sınırlı da olsa fiyatların geri çekilmesine neden
olmuştu. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıf olması zaman
zaman petrolü de olumsuz etkileyebiliyor. Brent petrol için 77,12$ -
76,00$ - 74,85$ destek noktaları, 79,28$ - 80,46$ - 81,36$ direnç
noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   76.28

  75.47  

 74.48   

73.50    

 72.68   

  71.87  

   70.89

USD/JPY

ABD'de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte hükümetin açıkladığı
yardım paketinin tüketici harcamalarını desteklemesiyle hızlanarak
%6,7 arttı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3. haftada da 11 bin
artışla 362 bine yükselerek istihdam piyasasında koşulların
kötüleştiğine işaret etti. Japonya’da bu sabah açıklanan ağustos
ayına ait işsizlik oranı %2,8 seviyesinde açıklanarak değişim
göstermedi. Fed Başkanı Powell dün yüksek enflasyonun kalıcı
olmadığını, ancak gelecek yılın ilk yarısında enflasyonda biraz
rahatlama beklediklerini vurguladı. Söylemdeki bu farklılık
piyasalarda satışların yaşanmasında etkili oldu. Düzeltme
hareketlerinin ön plana çıktığı paritede 111,00 seviyesinin altında
110,80 – 110,45 ve 110,16 seviyeleri destek, 111,40 – 111,68 ve
112,07 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.57

  110.32  

 110.16   

109.99    

 109.75   

  109.51  

   109.34
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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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