
Forex Bülten 13 Ekim 2021

Piyasa Gündemi

Küresel ölçüde piyasalar yön bulmakta zorlanıyor. Asya tarafında
Çin’deki Evergrande krizi ile gelişmeler baskı oluşturmaya devam
ederken, enerji fiyatları ve ABD faizlerinin seyri tüm küre üzerinde
etkili oluyor. Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE, başta ABD faizleri
olmak üzere birçok alanda volatilite artışına neden olabilir. Son
dönemde tedarik zincirindeki aksamalar ve enerji fiyatlarındaki
artışlar nedeniyle zayıflama gördüğümüz Euro Bölgesi’nde 12:00’da
sanayi üretim endeksi açıklanacak.  
  
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    15:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek
 

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin sanayi üretim
verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda %5,4,
yıllık bazda ise %13,8 artışla beklentileri aştı. Dayanıklı tüketim malı
üretimi aylık %0,1 büyürken yıllık %8,3 artış kaydetti. Seramaye
malı üretimi aylık %15,6, yıllık %20,5 arttı. Uluslararası Para Fonu,
2021 Türkiye büyüme beklentisini %5,8'den %9'a çıkardı. Böylelikle
fonun beklentisi Orta Vadeli Program'da belirlenen beklentiyle aynı
düzeye çıktı. Yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya ZEW yatırımcı beklenti endeksi hammadde darlığının
sanayi üretiminde baskı yarattığı dönemde gerileme kaydetti. ZEW
Ekonomik Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 4,3 puan
azalarak 22,3'e geriledi. ZEW mevcut durum endeksi ise Eylül'de
daha sert bir gerileme yaşayarak 21,6 olarak kaydedildi. Son gelen
sanayi üretim verileri ülkede hammadde darlığının olumsuz etkilerini
de gözler önüne sermişti. Almanya sanayi üretimi, Ağustos ayında
salgının en yoğun yaşandığı Nisan 2020'den bu yana en büyük
aylık düşüşü kaydetmişti. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine
göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, geçen ay ağustosa
kıyasla %0,8, Eylül 2020'ye göre de %13,2 arttı. Fransa Merkez
Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi
Üyesi, François Villeroy de Galhau, Mart ayında sonra erecek
pandemi acil alım programının bazı esnekliklerinin AMB'nin araç
setinde kalması gerektiğini söyledi.

ABD

Fed New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli
enflasyon beklentilerinin eylül ayında artmaya devam ettiğini
bildirerek %5,3 seviyesine yükseldi. Art arda 11 aydır yükseliş
gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya
başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede
JOLTS Açık İş Sayısı ise ağustosta 10 milyon 439 bine gerileyerek
Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Fed Başkan
Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarını azaltması için
gereken koşulların karşılandığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi,
borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını
onayladı. Federal hükümetin temerrüde düşmesini önleyecek tasarı,
yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor. Bugün
açıklanacak enflayson rakamı Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin
belirlenmesinde büyük öneme sahip bulunduğundan günün öne
çıkan başlığı olarak bulunuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.0408 -0.02 1.81 21.59
EURTRY 10.4471 0.13 1.75 14.80
EURUSD 1.1551 0.18 -0.07 -5.45
GBPUSD 1.3610 0.16 0.21 -0.48
USDJPY 113.48 -0.11 1.85 9.90

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.7038 5.75 15.00 142.38
Dolar Endeksi 94.3760 -12.60 17.40 443.90
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,335.75 -0.12 -0.42 15.66
DAX Yakın Vade 15,150.00 0.14 1.39 10.21
Dow Jones Yakın
Vade 34,252.00 -0.02 -0.11 12.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,762.04 0.11 -0.04 -7.30
Gram Altın 512.17 0.06 1.77 12.75
WTI 79.82 0.02 3.60 64.81
BRENT 83.04 0.15 3.09 61.04
Bakır 4.32 -0.02 4.98 22.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.1700 -3.00 -3.00 321.00
Türkiye 10 Yıllık 19.3300 24.00 75.00 643.00
ABD 10 Yıllık 1.5840 1.10 6.00 66.70
ABD 2 Yıllık 0.3540 0.80 5.20 23.10
Almanya 10 Yıllık -0.0850 3.30 9.90 49.00
Almanya 2 Yıllık -0.6570 1.60 3.50 5.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9565 -0.13 -0.10 1.78
USDIDR 14,224.30 0.00 -0.14 2.16
USDTRY 9.0408 -0.02 1.81 21.59
USDRUB 71.8157 -0.08 -0.88 -3.13
USDBRL 5.5332 0.00 0.70 6.54
USDCNY 6.4469 -0.03 0.00 -1.31
USDMXN 20.7580 -0.10 0.99 4.35
USDCZK 22.0006 -0.15 0.12 2.44
USDHUF 311.9700 -0.18 0.45 5.11
USDPLN 3.9661 -0.21 0.77 6.23
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ZEW ekonomik
güven endeksi ekim ayında hammadde darlığının sanayi üretiminde
baskı yarattığı dönemde gerileme kaydederek 4,3 puan azalarak
22,3'e geriledi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi, François Villeroy de
Galhau, mart ayında sonra erecek pandemi acil alım programının
bazı esnekliklerinin ECB'nin araç setinde kalması gerektiğini
söyledi. ABD’de ise tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon
beklentilerinin eylül ayında artmaya devam ettiğini bildirerek %5,3
seviyesine yükseldi. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon risk
iştahı üzerinde belirleyici olacağından günün öne çıkan başlığı
olarak bulunuyor. Paritede 1,1524 – 1,1506 ve 1,1470 seviyeleri
destek olarak izlenirken, toparlanmalarda 1,1562 - 1,1586 ve
1,1613 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1659

  1.1634  

 1.1614   

1.1593    

 1.1568   

  1.1543  

   1.1523

GBP/USD

Dün İngiltere’de açıklanan verilere göre işsizlik oranı ağustos
ayında beklentiler dahilinde %4,5 düzeyinde gerçekleşti.
İstihdamdaki güçlü gelen veriler sonrası İngiltere Merkez
Bankası’nın faiz artırım sürecine yönelik beklentilerin arttığını
görüyoruz. ABD tarafında ise JOLTS açık iş sayısı ağustos ayında
659 bin azalarak 10,439 bin seviyesine geriledi. Fed başkan
yarımcısı Clarida, Fed’in varlık alım programını azaltmak için gerekli
koşulların sağlandığını dile getirirken bir diğer Fed üyesi Bostic,
kasım ayında varlık alım programının azaltılmasının rahat
olabileceğini bildirdi. Kısa vadede paritede direnç olarak 1,3640
1,3675 ve 1,3720 seviyeleri takip edilebilir. Destek olarak da
1,3570-1,3530 ve 1,3500 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3746

  1.3661  

 1.3603   

1.3546    

 1.3461   

  1.3376  

   1.3319
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USD/TRY

Dün TÜİK’in açıkladığı verilere göre ağustos ayı sanayi üretimi aylık
%5,4 ve yıllık %13,8 oranında artış gösterdi. Diğer taraftan IMF,
Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini %9 ve ortalama TÜFE
beklentisini ise %17 seviyesine revize etti. ABD tarafında ise JOLTS
açık iş sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 659 bin azalarak
10,439 bin seviyesine geriledi. Fed başkan yardımcısı Clarida,
Fed’in varlık alım programını azaltmak için gerekli koşulların
sağlandığını bildirdi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD’de ise
TÜFE ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Dolar/TL, bu
sabah 08:30 itibariyle 9,0404 seviyesinden işlem görüyor. Dolar
endeksi 94,37 seviyesinde bulunurken ABD 10 yıllık tahvil faizleri
ise %1,58’li seviyelerde seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9394

  8.9117  

 8.8844   

8.8571    

 8.8294   

  8.8017  

   8.7744

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ZEW ekonomik
güven endeksi ekim ayında hammadde darlığının sanayi üretiminde
baskı yarattığı dönemde gerileme kaydederek 4,3 puan azalarak
22,3'e geriledi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi,
François Villeroy de Galhau, mart ayında sonra erecek pandemi acil
alım programının bazı esnekliklerinin AMB'nin araç setinde kalması
gerektiğini söyledi. Yurt içinde ağustos ayına ait sanayi üretimi aylık
bazda %5,4 yıllık bazda ise %13,8 ile beklentileri aştı. Uluslararası
Para Fonu, 2021 Türkiye büyüme beklentisini %9'a çıkardı.
Böylelikle fonun beklentisi Orta Vadeli Program'da belirlenen
beklentiyle aynı düzeye çıktı. Euro/TL kuru bu sabah 10,43’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.3798

  10.3455  

 10.3103   

10.2752    

 10.2409   

  10.2065  

   10.1714
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XAU/USD

Ons altın 1750-1770$ aralığında seyrediyor. Son iki gündür 1760$
seviyesinin üzerine doğru sınırlı tepkiler vermeye başladı. Ancak
çok güçlü olmadığı da gözlemleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin
%1,60 seviyesinin altına doğru gerilemesi, altının bu hareketini
sınırlı da olsa destekliyor. Dolar endeksinin de 94,00 puanın
üzerinde durması yine altını baskılamaya devam ediyor. Bugün
ABD'de eylül ayına dair enflasyon verisi açıklanacak. Akşam
saatlerinde de eylül ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları
takip edilecek. Yükselen petrol fiyatları nedeniyle dünyada
enflasyonun daha uzun süre artış kaydedeceği beklentisi piyasaları
endişelendiriyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi bu açıdan
önemli olabilir. Ons altın için 1765$ - 1773$ - 1783$ dirençler,
1755$ - 1747$ - 1738$ destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,781.15

  1,772.73  

 1,766.66   

1,760.60    

 1,752.18   

  1,743.76  

   1,737.69

DAX Yakın Vade

Küresel hisse senedi piyasalarında son dönemdeki düşüşlerin
devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon beklentileri ve arz kaynaklı
sıkıntılar hisse senedi endekslerinde baskı unsuru olmaya devam
ediyor. Dün Almanya’da açıklanan ZEW yatırımcı beklenti endeksi
eylül ayında 22,3 ile beklentilerin altında kaldı. Hammadde
darboğazı nedeniyle sanayi üretimi ve fabrika siparişleri ağustos
ayında beklentileri karşılayamaması sonrası yatırımcı beklentilerine
bu durumun yansıdığı görüldü. Dün Avrupa borsalarında kırmızı
tonun hakim olduğu görülürken, DAX vadeli kontratı günü %0,29’luk
kayıpla 15.126 seviyesinden kapattı. Dax vadelide gün içi 14.990-
14.795 ve 14.600 seviyeleri destek, 15.200-15.253 ve 15.385
seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

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 %0,34 kayıpla 34.378 seviyesinden
tamamladı. Yükselen petrol fiyatları, enflasyondaki artışın
beklenenden daha uzun sürebileceğine dair endişelere neden
oluyor ve bu durumda küresel anlamda risk iştahının zayıflamasını
tetikliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladıkları raporunda bu
konuya dikkat çekerek, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini
aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Bu sabah ABD vadelileri karışık
seyrediyor. Bugün ABD'de enflasyon ve eylül ayında yapılan Fed
toplantısının tutanakları takip edilecek. Eylül ayına yönelik
açıklanacak olan enflasyon verisi, piyasaların seyri açısından
önemli olabilir. Sözleşme için 34.104 - 33.914 - 33.735 destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 34.405 - 34.584 ve 34.780
direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,816.67

  34,651.33  

 34,455.67   

34,260.00    

 34,094.67   

  33,929.33  

   33,733.67

S&P 500 Yakın Vade

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun beklenenden daha uzun
süre artacağına dair endişelere neden oluyor. Bu tablo karşısında
küresel piyasalarda risk iştahı zayıf ve dün ABD borsalarında da
satıcılı seyirler hakimdi. S&P 500 endeksi dünü %0,24 düşüşle
4.350 seviyesinde kapattı. Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda,
bu konuya yer vererek, küresel ekonomiye dar büyüme
beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini bildirdi. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde karışık seyirler var. Bugün ABD'de
eylül ayına ait enflasyon verisi ve eylül ayında yapılan Fed
toplantısının tutanakları takip edilecek. Enflasyon tarafı bir miktar
daha önemli olabilir. Sözleşme için 4.355 - 4.379 - 4.402 direnç
noktaları olarak izleniyor. Geri çekilmelerde, 4.316 - 4.293 - 4.269
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,412.50

  4,388.75  

 4,364.75   

4,340.75    

 4,317.00   

  4,293.25  

   4,269.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yükselişin hız kestiği görülüyor ancak ana
resimde Brent petrol hala 80,00$ üzerindeki seyrini sürdürdüğü için
yükseliş beklentisi de korunuyor. Artan petrol fiyatları nedeniyle
enflasyonun daha uzun süre artış kaydetme ihtimali, piyasaları
baskılıyor ve risk iştahı zayıf. Yabancı kurumlardan, petrol fiyat
tahminlerinde yukarı yönde revizyonlar geliyor. Kısa vadede
oynaklık sürebilir ancak orta vade için yükseliş beklentisi devam
ediyor. Bugün ABD'de eylül ayında yapılan Fed toplantısının
tutanakları ve eylül ayı TÜFE verisi açıklanacak. Brent petrol için
82,80$ - 81,68$ - 80,47$ destek noktaları olarak takip ediliyor. Buna
karşın, yukarı yönlü hareketin devamı durumunda ilk direnç 83,89$
olurken bir sonraki direnç noktaları 84,96$ - 86,07$ olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   81.52

  80.39  

 79.68   

78.98    

 77.85   

  76.71  

   76.01

USD/JPY

ABD’de JOLTS Açık İş Sayısı ise ağustosta 10 milyon 439 bine
gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Fed
New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli
enflasyon beklentilerinin eylül ayında artmaya devam ettiğini
bildirerek %5,3 seviyesine yükseldi. Fed Başkan Yardımcısı Richard
Clarida, Fed'in tahvil alımlarını azaltması için gereken koşulların
karşılandığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa
süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. Bugün
açıklanacak enflasyon rakamı Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin
belirlenmesinde büyük öneme sahip olduğundan ön planda.
Paritede yükselişlerde 103,80 – 104,00 ve 104,20 seviyeleri direnç,
geri çekilmelerde ise 103,00 – 112,54 ve 112,07 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.99

  111.74  

 111.40   

111.07    

 110.82   

  110.57  

   110.24
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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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