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Piyasa Gündemi

Yurt içinde TÜFE piyasa beklentilerine paralel aylık bazda %1,25
oranında artış kaydederken, yıllık TÜFE %19,58 seviyesine ulaştı.
Son dönemde küresel çapta artış kaydeden enerji maliyetleri risk
iştahı üzerinde baskı oluştururken, dünkü OPEC toplantısında ek bir
üretim artışına gidilmemesi sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan
sert yükseliş enflasyon endişelerini gündemde tutmaya devam etti.
Çin gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler de önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat
endekslerini yayımladı. Buna göre, enflasyon eylülde %1,25
artarken, yıllık bazda %19,58 oldu. Enerji, gıda ve alkolsüz
içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C
endeksi) eylülde aylık %1,51, yıllık %16,98 olarak açıklandı.  Bir
önceki ayda çekirdek enflasyon %16,78 düzeyindeydi. Öte yandan
üretici fiyat endeksi eylül ayında bir önceki yıla göre %43,96 arttı.
Aylık bazda ise üretici fiyat endeksindeki artış %1,55 olarak
gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon
ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla
toplamda 2,8 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez BankasıYönetim Konseyi üyesi Ignazio Visco, son
fiyat artışlarının emtia enflasyonu tarafından yönlendirildiğini ve
tedarik zincirindeki engellerin yalnızca geçici olacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis De Guindos
gelecek 2-3 ay enflasyondaki artışın devam etmesini beklediğini,
aralık ayında, ECB’nin gerekli olursa PEPP'e yönelik olası
alternatiflere karar vereceğini vurguladı. Para politikasının
uzlaşmacı olmaya devam edeceğini ancak hedefin fiyat istikrarını
sağlamak olduğunu tekrarladı. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven
endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik endişelerle ekimde
son 6 ayın en düşük seviyesine inerek 16,9 seviyesine geriledi.
Mevcut Durum Endeksi ise 30,8 puandan 26,3 puana indi. Euro
Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı
Güven Endeksi, ekimde 0,9 puanlık düşüşle 20 puana geriledi.
Endeksin 3 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

ABD

ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta %1,2 artarak piyasa
beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve 515,7 milyar dolar oldu. Söz
konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %1,8 artışla 263,6 milyar
dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de %0,6 yükselerek
252,1 milyar dolara çıktı. Fed yetkilileri arasında şahin görüşleriyle
bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun
yüksek, bu yöndeki risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. Bullard
düşüşün beklenenden daha uzun sürmesi riski olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada
borç limitinin yükseltilmesi konusunda Cumhuriyetçilerin
"umursamaz" bir tavır içinde olduğunu belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.8607 0.04 -0.17 19.17
EURTRY 10.2733 -0.20 -0.99 12.89
EURUSD 1.1592 -0.24 -0.79 -5.12
GBPUSD 1.3589 -0.14 0.39 -0.63
USDJPY 111.21 0.26 -0.26 7.70

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.5462 1.00 -1.65 126.62
Dolar Endeksi 94.0320 21.80 31.60 409.50
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,292.00 0.02 -1.19 14.49
DAX Yakın Vade 15,073.00 0.32 -1.13 9.65
Dow Jones Yakın
Vade 33,865.00 -0.01 -0.91 11.04

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,757.04 -0.70 1.33 -7.56
Gram Altın 500.78 -0.65 1.21 10.24
WTI 77.82 0.25 4.75 60.68
BRENT 81.25 0.22 4.95 57.58
Bakır 4.15 -0.66 -1.17 18.06

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 18.4700 -2.00 -12.00 557.00
ABD 10 Yıllık 1.4960 1.40 -4.70 57.90
ABD 2 Yıllık 0.2860 1.20 -1.90 16.30
Almanya 10 Yıllık -0.2150 0.70 0.40 36.00
Almanya 2 Yıllık -0.7000 -0.40 -2.10 1.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0861 0.34 -0.15 2.67
USDIDR 14,254.70 -0.11 -0.47 2.38
USDTRY 8.8607 0.04 -0.17 19.17
USDRUB 72.6180 0.20 -0.22 -2.05
USDBRL 5.4550 -0.01 0.45 5.04
USDCNY 6.4467 0.00 -0.21 -1.32
USDMXN 20.5618 0.37 1.11 3.36
USDCZK 21.8703 0.26 0.24 1.83
USDHUF 307.2620 0.21 -0.19 3.52
USDPLN 3.9652 0.26 -0.06 6.21
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis De Guindos
gelecek 2-3 ay enflasyondaki artışın devam etmesini beklediğini,
aralık ayında, ECB’nin gerekli olursa acil tahvil alım programına
yönelik olası alternatiflere karar vereceğini vurguladı. Euro
Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma
sürecine yönelik endişelerle ekimde son 6 ayın en düşük seviyesine
inerek 16,9 seviyesine geriledi. ABD’de ise ağustos ayına ait fabrika
siparişleri beklentilerin üzerinde %1,2 seviyesinde gerçekleşti. Dolar
endeksindeki volatilite ile dalgalı seyrin kaydedildiği paritede bu
sabah tekrar geri çekilme yaşanmaktadır. Paritede 1,1562 – 1,1540
ve 1,1506 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise1,1610 – 1,1640 ve
1,1665 izlenen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1794

  1.1771  

 1.1746   

1.1721    

 1.1698   

  1.1676  

   1.1651

GBP/USD

Dün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken Başbakan B.
Johnson, tedarik sorununun Noel’e kadar sürebileceğini belirtti.
İngiltere Maliye Bakanı Sunak ise ekonominin enflasyonist bir
ortamda büyümesini istemediklerini belirtti. ABD tarafında ise Fed
üyesi Bullard, yukarı yönlü enflasyon riskleri konusunda endişeli
olduğunu söyledi. Dün ABD’de ağustos ayı fabrika siparişleri aylık
%1,20 oranında artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün
İngiltere ve ABD tarafında hizmet PMI verileri ön plana çıkacak. Son
dönemlerdeki düşüş hareketli sonrası düzeltme hareketlerinin
görüldüğü paritede 1,3640 – 1,3720 ve 1,3760 direnç seviyeleri
takip edilebilir. Destek olarak 1,3570 -1,3520 ve 1,3470 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3805

  1.3771  

 1.3726   

1.3681    

 1.3647   

  1.3613  

   1.3568
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USD/TRY

Dün yurt içinde enflasyon verileri izlendi. Eylül ayı verilerini
barındıran TÜFE’de aylık %1,25 ve yıllık %19,58 oranında
beklentimizin üzerinde artış yaşandı. Son dönemde TCMB’nin faiz
indirim politikasına temel oluşturan çekirdek enflasyon ise yıllık
%16,98 oranında artış göstererek bir önceki veri olan %16,76
seviyesinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE’deki artış ise aylık %1,55 ve
yıllık %43,96 düzeyinde oldu. Açıklanan verilerin kur üzerindeki
etkisi sınırlı kaldı. ABD’de ise fabrika siparişleri ağustos ayında
%1,20 oranında artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar/TL,
bu sabah 08:30 itibariyle 8,8601 seviyesinden işlem görüyor. Dolar
endeksi 94,00 seviyesinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil
faizleri %1,49’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9394

  8.9117  

 8.8844   

8.8571    

 8.8294   

  8.8017  

   8.7744

EUR/TRY

Avrupa’da dün ECB yetkililerinin açıklamaları ve Euro Bölgesi
yatırımcı güven endeksi takip edildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis
De Guindos gelecek 2-3 ay enflasyondaki artışın devam etmesini
beklediğini, aralık ayında, ECB’nin gerekli olursa acil tahvil alım
programına yönelik olası alternatiflere karar vereceğini vurguladı.
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma
sürecine yönelik endişelerle ekimde son 6 ayın en düşük seviyesine
inerek 16,9 seviyesine geriledi. Yurt içinde eylül ayında hem
manşet, hem de çekirdek enflasyon yıllık bazda yükseldi. Enflasyon
aylık bazda %1,25 artarken, yıllık bazda %19,58 oldu. Çekirdek
enflasyon ise %16,98'e yükselirken, üretici fiyatları yıllık bazda
%43,96 arttı. Euro/TL kuru bu sabah 10,27’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.6014

  10.5145  

 10.4630   

10.4116    

 10.3247   

  10.2378  

   10.1863
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XAU/USD

Küresel piyasalarda risk iştahının zayıf olması, artan enflasyon
endişeleri nedeniyle yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, ons altını
baskılamaya devam ediyor. Ayrıca, Dolar endeksinde dün sınırlı
94,00 puanın altına doğru bir eğim oluşmuştu, bu sabaha
bakıldığında yeniden 94,00 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bugün
için ABD'de PMI verileri takip edilebilir. Açıklanacak verinin ons altın
üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Bu hafta ABD'de istihdam haftası
olması sebebiyle yarınki ADP özel sektör ve cuma günkü tarım dışı
istihdam verisi daha önemli olacaktır. İstihdam verileri öncesinde
altındaki tepkiler sınırlı olabilir. Ons altın için 1749$ - 1736$ - 1723$
destek noktaları olarak izleniyor. Yukarıda 1767$ - 1779$ ve 1792$
direnç noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,775.75

  1,766.70  

 1,758.63   

1,750.55    

 1,741.50   

  1,732.45  

   1,724.38

DAX Yakın Vade

Enerji maliyetlerindeki artış eğilimi ve mevcut endişeler risk iştahı ve
hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. OPEC
toplantısı sonrasında petrolde yaşanan sert yükseliş enflasyon
endişelerini besleyen bir gelişme oldu. Avrupa borsaları dün günü
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü kayıplarla
kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
yukarı yönlü hareketlerde 15.107 - 15.220 ve 15.375 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise son günlerde
destek olarak çalışan 200 günlük üssel ortalama (14.967) ilk önemli
destek olup, ortalama altında 14.906 ve 14.805 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde ÜFE rakamı ve
Avrupa genelinde hizmet PMI verisi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,900.67

  15,754.33  

 15,499.67   

15,245.00    

 15,098.67   

  14,952.33  

   14,697.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,94 düşüşle 34.002 seviyesinden
tamamladı. Enflasyon endişeleri nedeniyle ABD 10 yıllık tahvil
faizindeki yükseliş, teknoloji hisselerini baskılamaya devam ediyor.
Dün ayrıca, dünya genelinde Whatsapp, Instagram ve Facebook'a
erişim sorunu yaşanması da Facebook hisselerindeki sert düşüşe
neden olurken, Nasdaq endeksindeki kayıplar genele yayılınca,
ABD borsalarındaki seyri olumsuz etkiledi. Endekslerde dün satıcılı
seyirler vardı. Bu sabah vadelilerde tepki alımlarının geldiği
görülüyor ancak çok güçlü değil. ABD'de bugün PMI verileri takip
edilebilir. Etkisi sınırlı da olsa hissedilebilir. Sözleşme için 34.081 -
34.391 - 34.767 direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 33.638 -
33.380 ve 32.986 destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,375.33

  35,113.67  

 34,644.33   

34,175.00    

 33,913.33   

  33,651.67  

   33,182.33

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda, enflasyonist endişelerin etkisi ABD 10 yıllık
tahvil faizinin de yükselişine neden oluyor. Yükselen tahvil, teknoloji
hisselerini baskılarken, dünya genelinde dün Whatsapp, Instagram
ve Facebook'a erişim sorunu yaşanması da Facebook
hisselerindeki sert düşüşe neden oldu. Nasdaq endeksindeki sert
satışlar, genele yayılınca S&P 500 endeksi de dünü %1,30 kayıpla
4.300 seviyesinde kapattı. Bu sabah ABD vadelilerinde hafif alıcılı
seyirler izleniyor. Bugün için ABD'de açıklanacak PMI verileri takip
edilebilir. Ancak borsalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Sözleşme
için 4.269 - 4.229 - 4.185 destek noktaları olarak izleniyor. Yukarı
yönlü hareketin devamında 4.313 direncinin üzerinde 4.354 ve
sonrasında 4.400 direnci takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,508.67

  4,490.33  

 4,461.67   

4,433.00    

 4,414.67   

  4,396.33  

   4,367.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, OPEC aylık toplantısı sonrası yükselişini sürdürüyor.
Dünkü toplantıda yeni bir karar çıkmadı ve en son temmuz
toplantısında alınan karar korundu. Grubun petrol üretimini günlük
400 bin varil artırma taahhüdüne sadık kalacağı belirtildi. Yıl sonuna
kadar bu kararın sürmesi bekleniyor. Grubun bir sonraki toplantısı 4
Kasım olarak açıklandı. Bazı söylemlere göre, doğalgaz
fiyatlarındaki artış nedeniyle Rusya ve Suudi Arabistan'ın
planlanandan daha fazla üretim artırımına gidebileceği düşünülüyor.
Bugün için API tarafından açıklanacak haftalık stoklar izlenebilir.
Brent petrol için 80,54$ desteğinin altında kapanışlarda 79,39$ ve
78,33$ destekleri izlenebilir. Yukarıda 82,17$ - 83,33$ ve 84,55$
direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   79.03

  78.23  

 77.73   

77.23    

 76.43   

  75.63  

   75.13

USD/JPY

ABD’de fabrika siparişleri, ağustosta %1,2 artarak piyasa
beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve 515,7 milyar dolar oldu. Söz
konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %1,8 artışla 263,6 milyar
dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de %0,6 yükselerek
252,1 milyar dolara çıktı. Fed yetkilileri arasında şahin görüşleriyle
bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun
yüksek, bu yöndeki risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. Bullard
düşüşün beklenenden daha uzun sürmesi riski olduğunu vurguladı.
Ülkede yeni Başbakan Kişida Fumio olurken, piyasada haberin
ardından ardından satışların yaşandığı ön plana çıkmaktadır.
Paritede 111,40 – 111,68 ve 112,07 seviyeleri direnç, 111,00
seviyesinin altında ise 110,80 – 110,45 ve 110,16 
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.48

  111.14  

 110.94   

110.74    

 110.40   

  110.05  

   109.86
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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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