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Piyasa Gündemi

Haftaya Çin’de beklentileri karşılayamayan GSYH ve sanayi üretimi
verileri ile başladık. Tedarik zincirlerindeki aksamalar ve enerji krizi
son aylarda ekonomiler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
85 doların üzerine çıkan Brent ile petrol fiyatlarındaki yükseliş yeni
haftaya başlarken de gündemde. İçeride ise geçtiğimiz haftayı
9,25’in üzerinde tamamlayan Dolar/TL kuru manşette olmaya
devam ediyor. 21 Ekim’deki PPK toplantısı öncesinde buradaki
gelişmeler takip edilecek.   

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    16:15 ABD – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretim Endeksi Önem: Orta
 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim
bütçesinde Eylül'de açık 23,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı
Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe
gelirleri 117,9 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 127,4
milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesinde bütçe
gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar, giderlerin ise 1 trilyon 750 milyar TL
olarak öngörüldüğünü, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya
oranının ise %3,5 olmasının beklendiğini söyledi. Oktay, 2022'de
bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü
açıkladı.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi, TCMB'nin 100 baz puan faiz
indirim kararı aldığı 23 Eylül'den bu yana 200 baz puan yükselerek
gün içerisinde %20'yi gördü. TCMB ekim ayına ilişkin Piyasa
Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon
beklentisi %16,74'ten %17,63'e yükseldi. Katılımcıların bu ay sonu
için politika faizi beklentisi %17,63 oldu. Ankette dolar/TL'ye ilişkin
beklentilerin de yukarı yönlü güncellendiği görüldü. Buna göre yıl
sonu dolar/TL beklentisi Ekim'de 9,22 olarak kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Teklifi'nin sunumunu, 20 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunda yapacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

ABD

ABD’de perakende satışlar Eylül’de beklentileri aşarak %0,7 artış
kaydederken, yıllık bazda ise artış %5,4 olarak gerçekleşti. Buna
göre gıda ve enerji hariç enflasyon aylık olarak %0,2, yıllık olarak
ise %4 oldu. Reel ortalama saatlik kazançlar ise Eylül'de yıllık
bazda %0,8 düştü. Lojistik zorluklar hammadde sıkıntısı, yüksek
emtia fiyatları ve artan ücretler üreticiler için maliyetleri hızla yukarı
çekti. Birçok üretici maliyet baskısını tüketicilere yansıtırken bazı
Fed üyeleri enflasyonun daha kalıcı olmasını beklemeye başladı.
ABD’de bugün sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının
açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.2734 0.17 3.04 24.72
EURTRY 10.7383 -0.18 3.19 18.00
EURUSD 1.1580 -0.17 0.22 -5.21
GBPUSD 1.3727 -0.14 0.96 0.38
USDJPY 114.32 0.06 0.88 10.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.9188 4.75 32.00 163.88
Dolar Endeksi 94.1120 15.80 -27.60 417.50
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,457.25 -0.12 2.44 18.90
DAX Yakın Vade 15,556.00 -0.08 2.54 13.17
Dow Jones Yakın
Vade 35,160.00 -0.03 2.28 15.29

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,768.44 0.07 0.81 -6.97
Gram Altın 527.20 0.06 3.87 16.09
WTI 82.90 1.40 2.96 71.18
BRENT 85.18 1.00 2.29 65.19
Bakır 4.79 1.61 11.85 36.23

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5700 40.00 40.00 361.00
Türkiye 10 Yıllık 19.9600 15.00 94.00 706.00
ABD 10 Yıllık 1.6080 3.30 -0.50 69.10
ABD 2 Yıllık 0.4270 3.20 11.30 30.40
Almanya 10 Yıllık -0.1630 2.40 -1.70 41.20
Almanya 2 Yıllık -0.6810 1.30 0.90 3.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6711 0.45 -2.65 -0.16
USDIDR 14,101.80 0.16 -0.70 1.28
USDTRY 9.2734 0.17 3.04 24.72
USDRUB 71.0208 0.05 -1.05 -4.20
USDBRL 5.4598 -0.02 -1.44 5.13
USDCNY 6.4364 0.01 -0.22 -1.48
USDMXN 20.4125 0.37 -2.24 2.61
USDCZK 21.9226 0.21 -0.25 2.07
USDHUF 311.0600 0.22 -0.08 4.80
USDPLN 3.9443 0.11 -0.74 5.65
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde cuma günü Avrupa Merkez Bankası
yetkililerinin açıklamaları takip edildi. ECB cephesinden gelen
açıklamalarda, yapılan bütün değerlendirmelere göre enflasyondaki
yüksek seyrin geçici olduğuna ilişkin söylemler ön plana çıkmaya
devam etti. ABD’de perakende satışlar Eylül’de beklentileri aşarak
%0,7 artış kaydederken, yıllık bazda ise artış %5,4 olarak
gerçekleşti. Geçen hafta açıklanan enflasyon rakamının ardından
küresel dolar endeksi ve tahvil faizlerinde ki yüksek volatilitenin
geçen hafta düşmesi paritede toparlanmayı destekledi. Bu sabah
ise büyümeye ilişkin zayıflama ile risk iştahındaki baskı ile paritede
geri çekilme kaydedilmektedir. 1,1600 seviyesinin altında paritede
1,1562 – 1,1540 ve 1,1524 seviyeleri destek, 1,1600 – 1,1624 ve
1,1640 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1593

  1.1583  

 1.1567   

1.1551    

 1.1541   

  1.1532  

   1.1516

GBP/USD

ABD’de perakende satışlar, fiyat artışı ve talep gibi faktörlerin etkisi
ile güçlü kalmaya devam ediyor. Eylül ayı perakende satışlar aylık
%0,7 oranında artış kaydederken beklenti %0,2 daralma
yönündeydi. Otomotiv hariç perakende satışlar da %0,5 beklentinin
üzerinde %0,8 artış kaydetti. İngiltere tarafında ise BoE Başkanı
Bailey, enerji fiyatlarındaki artışın daha uzun süreli enflasyona
neden olabileceğini bildirirken, tedarik süreçlerinde yaşanan
sıkıntıların 20 Ekim’de açıklanacak olan enflasyon verileri ve
perakende satışlar üzerindeki etkisini izliyor olacağız. Bugün
ABD’de sanayi üretimi izlenecek. Paritede gün içi hareketlerde
1,3750 - 1,3810 ve 1,3900 seviyeleri direnç, 1,3690-1,3635 ve
1,3590 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3717

  1.3677  

 1.3649   

1.3622    

 1.3582   

  1.3543  

   1.3515

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Ekim 2021

USD/TRY

Kurda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık.
Geçen Cuma TCMB’nin açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi
verilerine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %16,74 seviyesinden
%17,63 seviyesine yükseldi. Merkezi yönetim bütçesi ise eylül
ayında 23,6 milyar TL açık verdi. Yurt içinde enflasyon beklentileri
yükselirken ABD’de eylül ayı perakende satışlar aylık %0,7
oranında artış kaydederek daralma beklentisinin aksine güçlü bir
duruş sergiledi. Bu haftanın en önemli gündem maddesi 21 Ekim’de
TCMB’nin alacağı faiz kararı olacak. TCMB faiz kararı haftasında
kurda oynaklığın arttığını görebiliriz. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 9,2706 seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1132

  9.0443  

 9.0072   

8.9700    

 8.9012   

  8.8323  

   8.7952

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin
açıklamaları ön plandaydı. Açıklamalara bakacak olursak, yapılan
bütün değerlendirmelerde enflasyondaki yüksek seyrin geçici
olduğuna ilişkin söylemler ön plana çıkmaya devam etti. Yurt içinde
bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları beklenti anketi takip edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim
bütçesinde Eylül'de açık 23,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ankette
yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi %16,74'ten %17,63'e
yükseldi. Katılımcıların bu ay sonu için politika faizi beklentisi
%17,63 oldu. Ankette kura ilişkin beklentilerin de yukarı yönlü
güncellendiği görüldü. Euro/TL kuru bu sabah 10,71li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.3397

  10.3174  

 10.2870   

10.2565    

 10.2343   

  10.2120  

   10.1816
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XAU/USD

Ons altın geçtiğimiz hafta 1800$ sınırına doğru yükselmesine karşın
bu seviyeyi aşamadığı görülüyor. Enflasyonda geçici değil, kalıcı
yükseliş beklentisi, tahvil faizlerini etkiliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi
yeniden %1,60 seviyesinin üzerine yükselirken, Dolar endeksinin de
94,00 puan üzerinde seyrettiği görülüyor. Ons altın açısından
baskılayıcı bir durum olması sebebiyle altın ivme kaybetmeye
başladı. Ons altın için bugün ABD verileri ve Fed üyelerinin
konuşmaları takip edilebilir. Özellikle, bu hafta üyelerden gelecek
açıklamalar altın içinde önemli olabilir. Aynı zamanda, tahvil ve
doların seyri de altın için izlenecekler arasında. Ons altında 1761$ -
1748$ - 1735$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 1776$ -
1788$ ve 1800$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,779.08

  1,773.04  

 1,764.09   

1,755.15    

 1,749.11   

  1,743.06  

   1,734.12

DAX Yakın Vade

Küresel hisse senedi piyasalarında geçen hafta alımların
kuvvetlendiğini ve risk iştahında artışların yaşandığını gözlemledik.
Risk iştahına bağlı olarak Cuma günü DAX vadeli kontratı günü
%0,82’lik kazançla 15.569 seviyesinden kapattı. Cuma günü gelen
alımlarla 50 ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın hemen
altında kapanış yapan DAX vadelide 15.760 - 16.024 ve 16.300
seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak takip edilebilir.
Destek olarak da 15.410 - 15.265 ve 15.100 seviyeleri izlenebilir. Bu
hafta Almanya’da üfe ve PMI verileri ön plana çıkacak. Son
dönemlerdeki arz kaynaklı sıkıntıların ve emtia fiyatlarındaki
oynaklığın üretici enflasyonu ve PMI verileri üzerindeki etkileri takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,385.33

  15,304.67  

 15,237.33   

15,170.00    

 15,089.33   

  15,008.67  

   14,941.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %1,09 yükselişle 35.294
seviyesinden tamamladı. ABD'de bilanço sezonunun açılmasıyla
birlikte güçlü gelen karlar, endeksleri destekliyor. Aynı zamanda,
petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist endişelerde gündemde
yerini korumaya devam ediyor. Bu hafta içinde bu konuya dair olası
bir endişe, endekslerde satışlara neden olabilir. Hafta içerisinde,
ABD'de bilançolar açıklanmaya devam edecek. Veri takvimi olarak,
bugün için ABD kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, Fed
üyelerinden konuşmalar bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri hafif
satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 35.252 - 35.490 - 35.712 direnç
noktaları olarak izleniyor. Geri çekilmelerde, 35.005 desteğinden
sonra 34.810 - 34.612 destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,201.67

  35,015.33  

 34,695.67   

34,376.00    

 34,189.67   

  34,003.33  

   33,683.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de açıklanan bilançoların etkisi, endekslerdeki seyri olumlu
etkiledi. Endekslere gelen alımlar, genele yayılarak, risk iştahının
toparlanmasını sağladı. Bu doğrultuda, S&P 500 endeksi cuma
gününü %0,75 artışla 4.471 seviyesinde kapattı. Petrol fiyatlarındaki
yükselişe bağlı olarak enflasyonist endişelerde sınırlı da olsa fiyatlar
üzerinde etkisini sürdürüyor. Bu hafta içinde bu konularla ilgili olası
bir endişe, endekslerde satışlara neden olabilir. Yeni haftada,
ABD'de bilançolar açıklanmaya devam edecek. Güçlü şirket karları,
endeksleri destekleyebilir. Veri takvimi olarak, bugün ABD'de sanayi
üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed üyelerinden konuşmalar
olacak. Sözleşme için 4.441 - 4.415 - 4.386 destek noktaları, 4.478
- 4.503 ve 4.527 direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,432.75

  4,420.25  

 4,401.25   

4,382.25    

 4,369.75   

  4,357.25  

   4,338.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Doğalgaz ve kömürde
yaşanan tedarik sıkıntıları, fiyat artışlarına neden oluyor. Bu
gelişmelerin etkisi, petrole olan talebi destekliyor. Talebin
toparlanması ve bunun devam edecek olması, fiyatlarında
yükselişini sağlıyor. Rusya Başkan Yardımcısı açıklamasında,
Avrupa'ya fazladan doğalgaz satışına istekli olduklarını fakat AB
ülkelerinden henüz bir talep gelmediğini ifade etti. Avrupa'daki enerji
krizinin çözülmesi adına fazladan satış yapmaya hazırlıklı
olduklarını belirttiler. Rusya ve AB ülkeleri arasındaki bu gelişme, bu
hafta takip edilebilir. Brent petrol için 86,29$ - 87,01$ - 87,68$
direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin görülmesi
durumunda, 85,14$ - 84,49$ ve 83,85$ destek noktaları olarak takip
ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.71

  84.47  

 83.31   

82.15    

 79.91   

  77.67  

   76.51

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü eylül ayına ilişkin perakende satış
verileri takip edildi. Perakende satışlar Eylül’de beklentileri aşarak
%0,7 artış kaydederken, yıllık bazda ise artış %5,4 olarak
gerçekleşti. Buna göre gıda ve enerji hariç enflasyon aylık olarak
%0,2, yıllık olarak ise %4 oldu. Reel ortalama saatlik kazançlar ise
Eylül'de yıllık bazda %0,8 düştü. Japonya'nın yeni Başbakanı
Fumio Kishida uluslararası medyada lider olarak gerçekleştirdiği ilk
röportajında Abenomics'in başarısız olduğunu söyledi. Konuya
ilişkin atılacak adımlar Japonya cephesinde yakından izleniyor.
Paritede yükselişlerde 114,45 – 114,77 ve 115,00 seviyeleri direnç,
geri çekilmelerde 114,00 seviyesinin altında 113,80 – 113,48 ve
113,00 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   112.21

  111.93  

 111.78   

111.64    

 111.36   

  111.09  

   110.94
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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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