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Piyasa Gündemi

Enerji maliyetlerindeki artış eğilimi ve girdi maliyetlerindeki
yükselişe bağlı olarak enflasyonist endişeler gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor. Bununla birlikte dün ABD’de beklentilerin
üzerinde gelen hizmet PMI verisi sonrasında risk iştahının bir miktar
toparlanma kaydettiği görüldü. Evergrande’nin ardından diğer
gayrimenkul şirketlerinde de likidite sorunları dikkat çekerken, bu
cephedeki gelişmeler piyasaların takibinde yer alıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Perakende Satışlar Önem: Yüksek
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon verilerine
ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Tüketici enflasyonunda enerji
maliyetlerinin etkilerine dikkat çeken TCMB, faiz indirim gerekçesi
olarak öne sürdüğü çekirdek enflasyonda ise Eylül ayında yüksek
seviyelerin korunduğunu belirtti. Merkez Bankası, tüketici
enflasyonundaki yükselişte enerji ve hizmet fiyat gelişmelerinin etkili
olduğunu bildirdi. Reel Efektif Kur, eylül ayında 63,09 seviyesine
yükseldi. Ağustos ayında 62,89 olarak açıklanan kur, 62,82 olarak
revize edildi. Böylece Reel Efektif Kur, haziran ayında gördüğü tarihi
dip seviye olan 59,77'yi gördükten sonra yükselişini 3. aya taşıdı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Merkezi Takas
Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa yöneticilerinin takas
hizmeti verilen borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve
sistemlerde işlem yapması sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda gelecek 10 yılın önceliklerini
şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesi'ni kabul ettiklerini bildirdi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon, hizmet sektörü
göstergelerini de olumsuz etkiledi. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI
endeksi, eylül ayına ilişkin son okuma bir önceki aya göre daralmayı
teyit ederek 56,4 seviyesinde açıklandı. Hizmetler ve imalat
sanayinde enflasyon baskılarının güçlü seyrini sürdürmesi talebin
gerilemesine yol açarken, şirketler tedarik zinciri sıkıntıları ve
enflasyon baskısının devam etmesini bekliyor. Benzer durum
kıtanın en büyük ekonomisi Almanya'da da görüldü. Buna göre
Almanya'da hizmet PMI Eylül'de 56,2 oldu. Euro Bölgesi'nde dün
açıklanan üretici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre %1,1
yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre de %13,4 artış
gösterdi. 

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ağustos ayında ülkede dış
ticaret açığı özel tüketim ürünleri ve girdi ithalatının etkisiyle 73,3
milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Böylece ağustos ayında
ülkede dış ticaret açığında yeni rekor kaydedildi.  Hizmet sektörüne
ilişkin en önemli gösterge olarak kabul edilen ISM hizmet
endeksinde Eylül ayında pozitif sürpriz yaşanarak 61,9 seviyesine
yükseldi. ABD'de bugün ADP özels ektör istihdam değişimi ve Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.8869 0.15 -0.41 19.52
EURTRY 10.2986 0.08 -0.55 13.17
EURUSD 1.1589 -0.07 -0.08 -5.14
GBPUSD 1.3614 -0.13 1.40 -0.45
USDJPY 111.74 0.24 -0.21 8.21

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.5538 0.75 -4.00 127.38
Dolar Endeksi 94.0740 8.40 -27.70 413.70
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,317.25 -0.39 -0.75 15.17
DAX Yakın Vade 15,093.00 -0.58 -1.60 9.80
Dow Jones Yakın
Vade 34,103.00 -0.23 -0.47 11.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,752.42 -0.43 1.48 -7.81
Gram Altın 500.70 -0.28 1.07 10.23
WTI 79.17 0.10 6.00 63.47
BRENT 82.66 0.11 6.25 60.30
Bakır 4.10 -1.17 -1.67 16.50

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 18.5800 11.00 -14.00 568.00
ABD 10 Yıllık 1.5700 4.10 4.50 65.30
ABD 2 Yıllık 0.2940 0.80 -0.30 17.10
Almanya 10 Yıllık -0.1840 3.10 1.20 39.10
Almanya 2 Yıllık -0.6920 0.80 -1.00 2.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0903 0.61 -0.64 2.69
USDIDR 14,245.45 0.14 -0.66 2.31
USDTRY 8.8869 0.15 -0.41 19.52
USDRUB 72.4720 0.21 -0.56 -2.24
USDBRL 5.4771 0.04 1.20 5.46
USDCNY 6.4467 0.00 -0.37 -1.32
USDMXN 20.6401 0.37 0.59 3.76
USDCZK 21.8637 0.09 -0.59 1.80
USDHUF 309.2600 0.25 -0.42 4.19
USDPLN 3.9754 0.11 -0.51 6.48
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda eylül ayına ait hizmet PMI rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi'nde 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon, hizmet
sektörü göstergelerini de olumsuz etkiledi. Euro Bölgesi’nde hizmet
PMI endeksi, eylül ayına ilişkin son okuma bir önceki aya göre
daralmayı teyit ederek 56,4 seviyesinde açıklandı. ABD’de ise dış
ticaret açığı ağustos ayında tüketim ürünleri ithalatının katkısıyla
73,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Ülkede ISM hizmet PMI
endeksi beklentileri aşarak 61,9 seviyesinde gerçekleşti. ABD 10
yıllık tahvil faizlerinde yüksek seyir yaşanırken paritede zayıf seyir
kaydedilmektedir. Geri çekilmelerde 1,1562 – 1,1540 ve 1,1506
seviyeleri destek olarak izlenmektedir. Tepki alımlarının yaşanması
halinde ise 1,1614 – 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 eylül ayı hizmet PMI 55,4 seviyesi ile beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. İngiltere Başbakanı B. Johnson, arz talebi
karşıladıkça enflasyonun düşeceğini ve ücretlerin artmasının iyi bir
şey olduğunu söyledi. Johnson, ücret ve verimlilik artışı istediklerini
belirtti. ABD tarafında ise eylül ayı hizmet PMI ve ISM imalat dışı
PMI sırasıyla 54,9 ve 61,9 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken
ağustos ayı dış ticaret açığı ise 73,3 milyar dolar oldu. Fed üyesi
Evans, arz sorunları çözüldükçe yükselen fiyatların düşeceğini
belirtirken, varlık alımlarının azaltılacağı zamana da yaklaştıklarını
söyledi. Paritede gün içi direnç olarak 1,3640 – 1,3720 ve 1,3760
seviyeleri, destek olarak da 1,3580-1,3530 ve 1,3460 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3805

  1.3771  

 1.3726   

1.3681    

 1.3647   

  1.3613  

   1.3568

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 06 Ekim 2021

USD/TRY

Dün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif kur, eylül ayında 63,09
açıklanarak mart ayından bu yana en yüksek seviyeye geldi. ABD
tarafında ise eylül ayı hizmet PMI 54,9 ve ISM imalat dışı PMI 61,9
ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan bir diğer veri
olan dış ticaret dengesi, ağustos ayında 73,3 milyar dolar ile
beklentilerin üzerinde açık verdi. Son dönemde açıklanan verilerin
kur üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün yurt içinde
veri akışı sakin. ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdam
değişimi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,8866
seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 94,08 seviyesinde
hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,57’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9542

  8.9242  

 8.8734   

8.8225    

 8.7926   

  8.7626  

   8.7118

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre %1,1
yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre de %13,4 artış
gösterdi. Hizmetler ve imalat sanayinde enflasyon baskılarının
güçlü seyrini sürdürmesi talebin gerilemesine yol açarken, şirketler
tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyon baskısının devam etmesi ile
hizmet PMI endeksi 56,4 seviyesinde açıklandı. Yurt içinde
TCMB’nin enflasyon değerlendirmesinde tüketici enflasyonunda
enerji maliyetlerinin etkilerine dikkat çekerken, çekirdek enflasyonda
eylül ayında yüksek seviyelerin korunduğunu belirtti. TÜFE bazlı
reel efektif döviz kur Eylül'de 63,09 olarak kaydedildi. Böylelikle reel
efektif döviz kurunda mart ayından bu yana en yüksek seviye
izlendi. Euro/TL kuru bu sabah 10,29’lu 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

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden %1,50 üzerine doğru hızlı
yükselişi ve Dolar endeksinin 94,00 puan üzerindeki ısrarı, ons
altını baskılamaya devam ediyor. Altında dar bir aralıkta zayıf seyir
sürüyor. Artan enflasyon endişelerinin, büyümenin hızını kesebilme
ihtimali ve ABD'de borç limiti konusunun hala sıcaklığını koruyor
olması, aslında altını besleyen gelişmeler. Ancak, Fed'in varlık
alımını azaltacağı beklentileri de altındaki yükselişi zorlaştırıyor.
Tahvil ve Dolardaki seyir, bir süre daha altını etkilemeye devam
edebilir. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi takip
edilecek. Açıklanacak verinin altın üzerinde etkisi hissedilebilir. Ons
altın için 1745$ - 1733$ - 1719$ destek noktaları olurken, yukarıda
1759$ - 1771$ ve 1784$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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

ABD beklentilerin üzerinde gelen hizmet PMI rakamı sonrasında
hisse piyasalarında alımların etkili olduğu izlenirken, enerji
maliyetlerindeki artış ve mevcut endişeler risk iştahı üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Euro Bölgesi’nde ise hizmet PMI rakamı
59,0 seviyesinden 56,4 seviyesine geriledi. Avrupa borsaları dün
günü %1’leri aşan yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı
da günü %1,04’lük yükselişle 15.181 puandan kapattı. Bu sabah bir
miktar satıcılı seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü
hareketlerin devamında son günlerde destek olarak çalışan 200
günlük üssel ortalama (14.969) ilk önemli destek olup, ortalama
altında 14.906 ve 14.805 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 15.154 – 15.250 ve 15.375 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,470.67

  15,330.33  

 15,255.67   

15,181.00    

 15,040.67   

  14,900.33  

   14,825.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,92 artışla 34.314 seviyesinden
tamamladı. Dün ABD borsalarında bir gün önceki kayıpların telafi
edildiği görüldü. Ayrıca dün açıklanan ve beklentileri karşılayan
ABD verileri de endekslerdeki seyri olumlu etkiledi. Küresel
anlamda enflasyon endişeleri artmaya devam ederken, ABD 10
yıllık tahvil faizi de %1,50 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda.
ABD'de borç limiti konusu gündemde kalmaya devam ediyor.
Hazine Bakanı J. Yellen, bu konuda bir aksiyon alınmaması
durumunda 2 hafta içinde ABD'nin resesyon ile karşı karşıya
kalabilme ihtimalini belirtti. Bu sabah vadeliler hafif satıcılı. Bugün
ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek. Sözleşme
için 33.812 - 33.506 - 33.047 destekler, 34.391 - 34.767 - 35.061
direnç 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 enflasyon endişeleri artmaya devam ediyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,50 seviyesinin üzerine yükseldi. Dün
ABD borsalarında pazartesi günkü kayıplar telafi edildi. Özellikle
teknoloji hisselerine gelen alımlar genele yayıldı ve endekslerde
olumlu seyri sağladı. S&P 500 endeksi de dünü %1,05 yükselişle
4.345 seviyesinde kapattı. Ayrıca dün açıklanan ve beklentileri
karşılayan ABD verileri de bu durumu destekledi. Hazine Bakanı
Yellen, borç limiti konusunda bir aksiyon alınmaması durumunda 2
hafta içinde ABD'nin resesyon ile karşı karşıya kalabilme ihtimali
olduğunu söyledi. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi
açıklanacak. Bu sabah vadeliler sınırlı kayıpla işlem görüyor.
Sözleşme için 4.269 - 4.229 - 4.185 destek noktaları, 4.345 - 4.391
- 4.435 direnç noktaları.

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 fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Pazartesi günü OPEC+ aylık
toplantısı sonrası da mevcut kararın korunması, fiyatlarda yeni bir
harekete neden olmadı. Dün, Suudi Arabistan Asya'ya yönelik tüm
ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldı. Arabistan, enerji krizinin
şimdiden petrole olan talebi artırdığını belirtiyor. Dün Amerikan
Petrol Enstitüsü haftalık stoklarında artış görülmekte. Bugünde
resmi haftalık stoklar açıklanacak. DOE tarafından açıklanacak
stoklarda da bir artış görülmesi durumunda, stokların son iki
haftadır arttığı teyit edilmiş olacak. Stoklardaki artış petrol açısından
olumsuz bir durum. Dünkü API sonrası fiyatlarda sınırlı etkisi oldu.
Ana resimde iyimserlik korunuyor. Brent petrol için 83,33$ - 84,55$ -
85,65$ dirençler, 81,78$ - 80,67$ ve 79,56$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   79.03

  78.23  

 77.73   

77.23    

 76.43   

  75.63  

   75.13

USD/JPY

ABD’de dün dış ticaret rakamları ve ISM hizmet PMI endeksi
açıklandı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ağustos ayında ülkede
dış ticaret açığı özel tüketim ürünleri ve girdi ithalatının etkisiyle
73,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Böylece ağustos ayında
ülkede dış ticaret açığında yeni rekor kaydedildi. ISM hizmet
endeksinde Eylül ayında pozitif sürpriz yaşanarak 61,9 seviyesine
yükseldi. Japonya Merkez Bankası Başkanı H. Kuroda, perakende
sektörünün toparlanmasının ABD ekonomisinden daha yavaş
olmasına rağmen, ihracat ve imalat sektörünün öncülüğünde
ekonominin toparlandığını söyledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki
yüksek seyirle birlikte yükselişin yaşandığı paritede 112,07 – 112,20
ve 112,44 seviyeleri direnç, 111,48 – 111,10 ve 110,80 destek
noktalarıdır.

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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