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Piyasa Gündemi

Enerji maliyetlerinde gözlenen artış ve devam eden enflasyonist
baskılar küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Evergrande
cephesindeki gelişmeler ile küresel çaptaki ekonomik veri akışları
da gündemdeki yerini koruyor. Bugün yurt içinde açıklanacak eylül
ayı enflasyon rakamları TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır.
Piyasadaki konsensüs beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %1,30
oranında artış kaydetmesi yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım:
%1,00)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı Türkiye İmalat PMI endeksini
açıkladı. Buna göre endeks Eylül'de 52,5 değerini alarak önceki aya
göre gerileme gösterdi. Yeni siparişlerdeki iyileşme ve kapasite
artırmaya yönelik çabalar, firmaların istihdam düzeyini eylül ayında
da güçlü bir şekilde yükseltmesini sağladı. Salgından olumsuz
etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme,
ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde bir süredir uygulanan
KDV indirimi, 30 Eylül itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM yasama yılı açılışında ekonomiye yönelik
mesajlar da verdi. Erdoğan enflasyon tehlikesinin büyüdüğü bir
dönemden geçildiğini belirterek “Makroekonomik politikalardan
yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli
rakamlara düşürmekte kararlıyız." dedi. Fahiş fiyat tartışmalarına da
değinen Erdoğan rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu
kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların
üzerine kararlılıkla gideceklerini belirtti. Bugün yurt içinde
açıklanacak enflasyon rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Almanya'da perakende satışlar ağustosta, aylık %0,4 ve yıllık %1,1
artışla beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar yıllık bazda bir
önceki ay görülen %4,5'lik düşüş ardından reel olarak %1,1 arttı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisinde imalat PMI ise 58,4 seviyesinde
açıklanırken, Euro Bölgesi’nde endeks 58,6 seviyesinde
açıklanarak veri beklentilerin altında kaldı. Eylül ayı PMI rakamları
küresel tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle gerilese de güçlü
seyrini sürdürerek genişleme bölgesinde bulunuyor. Euro Bölgesi
enflasyonu Eylül ayında geçen yıla göre %3,4 artarak 13 yılın
zirvesine tırmandı. 

ABD

ABD’de kişisel harcamalar ağustos ayında %0,8 artarken, kişisel
gelirler beklentilere paralel olarak %0,2 yükseldi ekonomide
toparlanmanın ivmelendiğine işaret etti. Fed’in takip ettiği enflasyon
göstergesi de 30 yılın en büyük artışını kaydetti. Fed’in de takip
ettiği enflasyon göstergesi PCE fiyat endeksi aylık %0,4, yıllık %4,3
arttı. ABD’de ISM imalat endeksi Eylül’de güçlü taleple yükselerek
eylül ayında 61,1’e yükseldi. Yeni siparişler endeksi değişmeyerek
66.7’de kalırken istihdam endeksi 49’dan 50.2’ye yükseldi. Güçlü
tüketici talebi ve şirket yatırımlarının sektörü önümüzdeki aylarda da
desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.8535 -0.08 0.35 19.07
EURTRY 10.2664 -0.09 -0.51 12.82
EURUSD 1.1597 0.03 -0.84 -5.08
GBPUSD 1.3545 -0.01 -1.13 -0.95
USDJPY 111.04 -0.03 0.02 7.53

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.5362 -2.50 -5.50 125.62
Dolar Endeksi 94.0350 -3.60 62.50 409.80
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,339.75 -0.09 -2.10 15.77
DAX Yakın Vade 15,171.00 0.38 -2.52 10.37
Dow Jones Yakın
Vade 34,164.00 -0.01 -1.67 12.02

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,760.71 0.01 0.57 -7.37
Gram Altın 501.16 -0.14 0.94 10.33
WTI 75.79 0.00 0.36 56.48
BRENT 78.97 -0.02 0.44 53.15
Bakır 4.16 0.48 -1.92 18.17

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 0.00 1.00 559.00
ABD 10 Yıllık 1.4760 1.00 -1.00 55.90
ABD 2 Yıllık 0.2700 0.40 -1.00 14.70
Almanya 10 Yıllık -0.2220 -2.50 0.30 35.30
Almanya 2 Yıllık -0.6960 -1.80 -1.10 1.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9007 0.13 -0.39 1.40
USDIDR 14,249.20 -0.16 0.05 2.34
USDTRY 8.8535 -0.08 0.35 19.07
USDRUB 72.8030 0.18 0.13 -1.80
USDBRL 5.3692 0.08 -0.41 3.38
USDCNY 6.4467 0.00 -0.16 -1.32
USDMXN 20.4425 -0.04 1.71 2.76
USDCZK 21.8428 0.03 0.48 1.70
USDHUF 308.1400 0.21 0.68 3.82
USDPLN 3.9464 0.05 0.41 5.70
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi enflasyonu Eylül ayında geçen yıla göre %3,4 artarak
13 yılın zirvesine tırmandı. İmalat PMI endeksi ise 58,6 seviyesinde
açıklanarak küresel tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle gerilese
de güçlü seyrini sürdürerek genişleme bölgesinde bulunuyor.
ABD’de kişisel harcamalar ağustos ayında %0,8 artarken, kişisel
gelirler beklentilere paralel olarak %0,2 yükseldi ekonomide
toparlanmanın ivmelendiğine işaret etti. ISM imalat endeksi ise eylül
ayında güçlü taleple yükselerek eylül ayında 61,1’e yükseldi. Son
bir senenin dip seviyelerinin test edildiği 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
   1.1834

  1.1793  

 1.1766   

1.1739    

 1.1698   

  1.1657  

   1.1630

GBP/USD

Cuma günü ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları aylık %0,3,
yıllık ise %3,6 ile 1991 yılından bu yana en büyük artışını kaydetti.
Okula geri dönüş ile beraber kişisel harcamalar aylık %0,8 ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ISM imalat PMI ise eylül ayında
61,1 oranında açıklanarak dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.
İngiltere'de ise ağır araç sürücülerinin yetersizliği nedeniyle
akaryakıt krizi devam ediyor. Geçen hafta paritedeki düşüş
eğiliminin hızlanması sonrası haftanın son işlem gününde tepki
hareketlerinin geldiğini gördük. Tepki hareketlerinin devam etmesi
durumunda 1,3570 – 1,3610 ve 1,3650 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Destek olarak da 1,3520-1,3470 ve 1,3410 seviyeleri
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3918

  1.3835  

 1.3778   

1.3721    

 1.3638   

  1.3555  

   1.3498
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USD/TRY

Küresel piyasalarda dolar endeksinin değer kazandığı bir haftayı
geride bıraktık. TCMB’nin faiz kararı ve dolardaki değer kazanımına
bağlı olarak geçen hafta kur tarafında yeni zirveler görülse de
haftalık kapanışta TL’nin hafif değerlendiğini gözlemledik. Bugün
yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. Eylül ayını içeren TÜFE
beklentimiz aylık %1 ve yıllık %19,28 artış olması yönünde.
Enflasyon verisi sonrası kurda oynaklık artabilir. Bugün ABD
tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor Dolar/TL, bu sabah
08:30 itibariyle 8,8543 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi
94,01 seviyesinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri
%1,47’li seviyelerde bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para
birimlerinde ise karışık bir görünüm hakim.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0650

  8.9809  

 8.9323   

8.8836    

 8.7995   

  8.7154  

   8.6667

EUR/TRY

Euro Bölgesi enflasyonu Eylül ayında geçen yıla göre %3,4 artarak
13 yılın zirvesine tırmandı. İmalat PMI endeksi ise 58,6 seviyesinde
açıklanarak küresel tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle gerilese
de güçlü seyrini sürdürerek genişleme bölgesinde bulunuyor. Yurt
içinde eylül ayında imalat PMI endeksi 52,5 değerini alarak önceki
aya göre gerileme gösterdi. Yeni siparişlerdeki iyileşme ve kapasite
artırmaya yönelik çabalar, firmaların istihdam düzeyini eylül ayında
da güçlü bir şekilde yükseltmesini sağladı. ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde ve dolardaki yükseliş EURUSD paritesinde sert geri
çekilmenin yaşanmasında etkisini sürdürüyor. Euro üzerindeki baskı
ile Euro/TL kuru bu sabah 10,26’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.6045

  10.4648  

 10.3877   

10.3107    

 10.1709   

  10.0311  

   9.9541
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XAU/USD

ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50 seviyesinin altına doğru
gerilemesi ve Dolar endeksinde 94,50 seviyesinden gelen kar
satışları, ons altının sınırlı da olsa yükselişini sağladı. Altın yeni
haftaya 1757-1765$ aralığında başlamış oldu. Yatay bir seyir
izleniyor. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmadığı için ikincil düzey verilerin, altın üzerinde etkisinin fazla
hissedilmesi beklenmeyebilir. Bu hafta ABD'de istihdam haftası ve
cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli.
Cuma gününe kadar altında da veriye dair beklentiler zaman zaman
fiyatlara yansıtılabilir. Ons altın için 1770$ direncinin üzerinde
1783$ - 1795$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 1749$ - 1737$ ve 1726$ destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,805.14

  1,790.85  

 1,766.66   

1,742.47    

 1,728.18   

  1,713.89  

   1,689.70

DAX Yakın Vade

Gündemdeki mevcut risk başlıkları hisse piyasaları üzerinde baskı
oluştururken, ABD tahvil faizlerinde son dönemde gözlenen yükseliş
eğilimi piyasaların takibinde yer alıyor. Euro Bölgesi’nde açıklanan
eylül ayı enflasyon rakamı yıllık %3,4 oranında artışla 13 yılın
zirvesine ulaştı. Enerji maliyetlerinde artış ve devam eden
enflasyonist baskılar Avrupa borsalarında düzeltme hareketlerini
gündeme getiriyor. Avrupa borsaları cuma gününü düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü kayıplarla kapattı. Bu
sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerde 15.231 – 15.343 ve 100 günlük üssel ortalama
(15.452) direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.109 –
200 günlük üssel ortalama (14.967) ve 14.906 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,832.33

  15,765.67  

 15,664.33   

15,563.00    

 15,496.33   

  15,429.67  

   15,328.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %1,43 artışla 34.326 seviyesinden
tamamladı. Hafta içerisinde oluşan satışlar sonrası haftanın son
işlem gününde kayıpların telafisi sürdü. Açıklanan ABD verilerinin
de beklentileri karşılaması, borsalar üzerinde olumlu yorumlandı.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50 seviyesinin altına doğru düşüşü
de teknoloji hisseleri üzerindeki baskının azalmasını sağlayınca, bu
iyimserlik genele yayıldı ve haftalık kapanışlar kazançla gerçekleşti.
Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler takip edilecek, etkisi sınırlı
kalabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD borsalarında hafif alıcılı
seyirler görülüyor. Sözleşme için 34.391 direncinin üzerinde 34.712
ve 35.114 direnç noktaları olarak bulunuyor. Geri çekilmelerde,
33.923 - 33.638 desteklerinin altında 33.241 desteği izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,182.67

  35,058.33  

 34,900.67   

34,743.00    

 34,618.67   

  34,494.33  

   34,336.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftayı %1,15 yükselişle 4.357 seviyesinde
kapattı. Geçtiğimiz hafta izlenen satışlar sonrası haftanın son işlem
gününde de kayıpların telafi çabası korundu. Cuma günü açıklanan
ABD verilerinin de piyasaları tatmin etmesi, endeksler üzerinde de
olumlu seyrini sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,50 seviyesinin
altına doğru gerileyerek, borsalarında nefes almasını kolaylaştırdı.
ABD borsaları haftayı artışla tamamlamış oldu. Yeni haftada
ABD'de tarım dışı istihdam haftası olarak görülüyor. Cuma günü
açıklanacak veri, borsalar açısından oynaklığa sebep olabilir. Bugün
için ikincil düzey veriler olacak. Bu sabah vadelilerde yatay seyirler
var. Sözleşme için 4.313 - 4.277 - 4.229 destek noktaları olurken,
4.376 - 4.415 - 4.454 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,504.50

  4,478.75  

 4,462.25   

4,445.75    

 4,420.00   

  4,394.25  

   4,377.75
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Brent Petrol

Soğuk kış koşulları ve yüksek doğalgaz fiyatları, petrol fiyatlarını
yükseltmeye devam ediyor. Bugün OPEC+ aylık toplantısı
bulunuyor. Bugünkü toplantıdan yeni bir karar çıkması beklenmiyor
ve mevcut günlük üretim artışının korunması bekleniyor. Bu beklenti
karşılanması durumunda petrol fiyatlarındaki iyimserlik sürebilir.
ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkeler OPEC grubuna üretim
konusunda baskı yaparken, arzın talepten daha düşük olduğuna
yönelik raporlar sunuluyor. Ancak son günlerde fiyatlardaki yükseliş,
OPEC için memnun edici bir durum. Özellikle, bütçe açığı olan
ülkelerin bunu kapatabilme ihtimali açısından olumlu karşılanıyor.
Bugün toplantı sonrası açıklamalar takip edilmeli. Brent petrol için
78,43$ - 77,29$ - 75,97$ destekler, 79,96$ - 80,99$ - 82,17$ direnç
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   78.81

  77.71  

 77.10   

76.50    

 75.39   

  74.28  

   73.67

USD/JPY

ABD’de kişisel harcamalar ağustos ayında %0,8 artarken, kişisel
gelirler beklentilere paralel %0,2 yükselerek ekonomide
toparlanmanın ivmelendiğine işaret etti. ABD’de ISM imalat endeksi
Eylül’de güçlü taleple yükselerek eylül ayında 61,1’e yükseldi.
Japonya da vaka sayılarının düşmesi sonrası, başkent Tokyo ile
Osaka kentleri dahil ülke geneli 19 eyaletteki OHAL ile 8 eyaletteki
yarı-olağanüstü hal önlemleri sona erdi. Ülkede yeni Başbakan
Kişida Fumio oldu. Kişida'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Eylül
2020'den beri görevde bulunan mevcut kabine, toplu olarak
görevinden ayrıldı. 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
   111.13

  110.74  

 110.53   

110.33    

 109.93   

  109.54  

   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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