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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda risk iştahı toparlanmaya çalışıyor. Aynı
zamanda petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist endişeler
fiyatları baskılamaya devam ediyor. Dün ABD borsalarında teknoloji
hisselerine gelen alımlar dikkat çekti. ABD'de bilanço sezonu
başladı ve bu hafta teknoloji şirketlerinin karlarını açıklaması
bekleniyor. Öncesinde beklentiler fiyatlara yansımaya başlamış
durumda. Bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD konut verileri
takip edilecek. Özellikle Fed üyelerinin enflasyon konusundaki
söylemleri piyasaların seyri açısından önemli olabilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta
•    18:00 ABD – Fed Üyesi Daly'nin Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan
toplantıda Ekonomi Koordinasyon Kurulu, enerji arz güvenliğini
temin etme çerçevesinde, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.
TCMB'nin konut fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık %33,4 artışla endeks
tarihinin en hızlı artışını kaydetti. Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı
%40 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli tahvil
ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdi. İhale
öncesi satışla birlikte iki tahvilde toplam 8,2 milyar liralık borçlanma
gerçekleşti. Yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

ECB Başkanı C. Lagarde, enflasyondaki mevcut yükselişin
sürmesinin mümkün olmadığını söyledi ve pandeminin etkileri
devam ederken Euro Bölgesi ekonomisine desteği devam ettirme
sözü verdi. Lagarde, "Enflasyon büyük ölçüde geçicidir. ECB, ücret
müzakerelerine ve fiyatları daha kalıcı olarak yükseltebilecek diğer
potansiyel ikinci tur etkilere çok yakından dikkat ediyor. Para
politikası, orta vadede enflasyonu %2 enflasyon hedefimizde kalıcı
bir şekilde istikrara kavuşturmak için ekonomiyi desteklemeye
devam edecek. ECB, pandemi dönemi boyunca ekonominin tüm
sektörleri için uygun finansman koşullarını korumaya kararlıdır."
dedi. ECB, Euro Bölgesi’ndeki bankaların, gelecek yıl stres
testinden geçerken, hem borç verme hem de ticaret işlemlerinde
iklim değişikliğinden karşı karşıya kalabilecekleri riski tahmin
etmeleri gerektiğini bildirdi.  Merkez Bankası tarafından yayınlanan
bir metodolojiye göre, bankaların, daha sürdürülebilir bir ekonomiye
geçişte karşılaşabilecekleri kayıpların yanı sıra bilançolarının 30 yıl
içinde nasıl gelişeceğini tahmin etmek zorunda kalacakları belirtildi. 

ABD

Fed, eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini
açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya
kıyasla %1,3'lük azalış kaydetti. Piyasa beklentilerinin aksine azalış
gösteren verinin, %0,2 artması öngörülüyordu. Eylül ayındaki
düşüşe rağmen sanayi üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık
%4,3 arttı. Böylece küresel tedarik sıkıntısı ABD sanayi üretimi
verilerine de yansıdı. Çip arzında yaşanan sıkıntıların üretim
faaliyetlerini aksatmaya devam ettiği bildirildi. Kapasite kullanım
oranı da eylülde 1 puanlık azalışla %75,2'ye geriledi. ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitinin aşılmaması için
uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar
uzatılacağını bildirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.3316 -0.04 3.19 25.50
EURTRY 10.8812 0.40 4.29 19.57
EURUSD 1.1654 0.35 1.07 -4.61
GBPUSD 1.3776 0.35 1.38 0.73
USDJPY 114.12 -0.18 0.45 10.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 10.0363 11.75 39.00 175.63
Dolar Endeksi 93.6790 -24.90 -82.30 374.20
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,478.50 0.02 3.17 19.47
DAX Yakın Vade 15,485.00 0.12 2.35 12.65
Dow Jones Yakın
Vade 35,121.00 -0.03 2.51 15.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,775.36 0.58 0.87 -6.60
Gram Altın 532.64 0.58 4.06 17.29
WTI 82.04 0.67 2.80 69.38
BRENT 84.04 0.57 1.36 62.99
Bakır 4.80 0.77 11.27 36.54

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7000 13.00 53.00 374.00
Türkiye 10 Yıllık 20.0300 7.00 94.00 713.00
ABD 10 Yıllık 1.5800 -1.50 0.70 66.30
ABD 2 Yıllık 0.4070 -2.00 6.10 28.40
Almanya 10 Yıllık -0.1460 1.70 -2.80 42.90
Almanya 2 Yıllık -0.6260 5.50 4.70 8.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6050 -0.57 -2.48 -0.61
USDIDR 14,075.00 -0.39 -1.05 1.08
USDTRY 9.3316 -0.04 3.19 25.50
USDRUB 71.0540 -0.37 -1.14 -4.16
USDBRL 5.5122 0.02 -0.38 6.14
USDCNY 6.4088 -0.32 -0.62 -1.90
USDMXN 20.3433 -0.32 -2.10 2.26
USDCZK 21.8710 -0.33 -0.74 1.83
USDHUF 310.1180 -0.48 -0.77 4.48
USDPLN 3.9365 -0.37 -0.95 5.44
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, enflasyondaki mevcut
yükselişin sürmesinin mümkün olmadığını söyledi ve pandeminin
etkileri devam ederken Euro Bölgesi ekonomisine desteği devam
ettirme sözü verdi. ABD’de ise eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve
kapasite kullanım verileri takip edildi. Ülkede sanayi üretimi artış
beklentilerine karşın eylülde bir önceki aya kıyasla %1,3'lük azalış
kaydetti. Eylül ayındaki düşüşe rağmen sanayi üretimi, bu yılın
üçüncü çeyreğinde yıllık %4,3 arttı. Ülkede Eylül ayında kapasite
kullanım oranı %75,2 olarak kaydedildi. Toparlanmanın kaydedildiği
paritede 1,1640 seviyesinin üzerinde 1,1660 – 1,1690 ve 1,1724
direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,1624 – 1,1600 ve
1,1570 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1639

  1.1613  

 1.1594   

1.1577    

 1.1550   

  1.1523  

   1.1505

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey, para politikasının
arz yönlü sorunları çözemeyeceğini ve yükselen enflasyonu
frenlemek için harekete geçebileceklerini belirtti. BoE, yapılan
açıklamalar sonrası gelişmiş ülkeler arasında ilk faiz artırım yapan
merkez bankası olabilir. ABD tarafında ise sanayi üretimi ve imalat
üretimi, tedarik sıkıntılarının da etkileriyle eylül ayında beklentilerin
aksine sırasıyla %1,3 ve %0,7 oranında daralma gösterdi. Bugün
İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında
ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile bazı Fed üyelerinin
konuşmaları takip edilecek. Paritede gün içi hareketlerde 1,3810-
1,3850 ve 1,3910 seviyeleri direnç; 1,3720-1,3690 ve 1,3635
seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3726

  1.3690  

 1.3654   

1.3617    

 1.3582   

  1.3547  

   1.3510
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USD/TRY

ABD’de sanayi üretimi eylül ayında %1,3 oranında daralırken,
imalat üretimi %0,7 oranında daralma gösterdi. Tedarik sıkıntılarının
ABD sanayi üretimi üzerindeki etkisinin devam ettiği görüldü. Yurt
içinde ise önemli bir veri akışı bulunmazken gözler 21 Ekim’de
TCMB’nin alacağı faiz kararında olacak. Faiz kararı öncesi kurda
yukarı yönlü ivmenin bu hafta da devam ettiği görülüyor. Bugün
ABD tarafında bazı Fed üyelerinin konuşmaları ile inşaat izinleri ve
konut başlangıçları verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 9,3529 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise
93,70 seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1357

  9.0777  

 9.0388   

8.9999    

 8.9420   

  8.8840  

   8.8451

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.
Lagarde’ın söylemleri ön plandaydı. C. Lagarde enflasyondaki
mevcut yükselişin sürmesinin mümkün olmadığını söyledi ve
pandeminin etkileri devam ederken Euro Bölgesi ekonomisine
desteği devam ettirme sözü verdi. Yurt içinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan
toplantıda Ekonomi Koordinasyon Kurulu, enerji arz güvenliğini
temin etme çerçevesinde, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.
Türk Lirası, dolar ve euro karşısında baskı altında kalmaya devam
ediyor. Euro/TL de 10,91' ile tüm zamanların en yüksek seviyesi
test edildi.  Euro/TL kuru bu sabah 10,88’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   11.0427

  10.9512  

 10.8946   

10.8379    

 10.7465   

  10.6551  

   10.5984
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XAU/USD

Ons altında yatay seyir korunuyor. Geçtiğimiz hafta 1800$
seviyesine doğru hareketine rağmen altın bu direnci aşamayarak
aldıklarını geri vermeye başlamıştı. Dün, 1760-1770$ aralığında
seyirlerde yoğunlaşan ons altın, bu sabah 1762-1775$ aralığında
seyrediyor. Dolar endeksinin 94,00 puanın altına doğru gevşemesi
ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,60 üzerindeki hareketinde
başarısız olması, altının yeniden 1770$ üzerinde tepkisini
destekledi. Ancak ana resimde altına yönelik talebin hala zayıf
olması sebebiyle bu yükselişin geçici olabilme ihtimali yüksek
olabilir. Bu nedenle, bugün Fed üyelerinin konuşmaları biraz önemli.
Tahvil ve Doların hareketi, altını da etkileyebilir. Ons altın için 1780$
- 1791$ - 1806$ direnç noktaları, 1764$ - 1753$ - 1741$ destek
noktaları olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,802.72

  1,792.03  

 1,774.79   

1,757.55    

 1,746.87   

  1,736.18  

   1,718.94

DAX Yakın Vade

Dün küresel hisse senedi piyasalarında karışık görümünün hakim
olduğunu gözlemledik. ABD borsalarında yeşil tonun hakim olduğu
gözlenirken Euro Bölgesi’nde ise kırmızı tonda kapanışların
gerçekleştiğini gördük. Dün 50 ve 100 günlük basit hareketli
ortalamaların üzerine çıkamayan DAX vadeli kontratı günü
%0,65’lik kayıpla 15.467 seviyesinden kapattı. Geçen hafta
yaşanan yükseliş sonrası haftaya satıcılı başlayan Dax vadeli
kontratta destek seviyeleri olarak 15.410 – 15.265 ve 15.100
seviyeleri takip edilebilir. Dünkü satışın son zamandaki yükselişin
düzeltme hareketi olarak kalması durumunda yukarı yönlü
hareketlerde 15.600 - 15.760 ve 16.024 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,370.00

  15,267.00  

 15,198.00   

15,129.00    

 15,026.00   

  14,923.00  

   14,854.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,10 düşüşle 35.258 seviyesinden
tamamladı. ABD endekslerinde kararsız seyirler sürüyor. Dün
açılışta karışık seyirler izlenirken, sonrasında teknoloji hisselerine
gelen alımların etkisiyle iyimserlik genele yayıldı. DJI endeksi
kayıplarını telafi ederken biraz zorlandı, diğer ABD endekslerinde
yükselişler görüldü. Dün açıklanan ABD verilerinin fiyatlara
yansıması pek hissedilmedi. Risk iştahı bu sabahta çok güçlü değil,
vadelilerde karışık seyirler sürüyor. Bugün için ABD'de konut verileri
takip edilecek. Verilerin dışında birçok Fed üyesinin konuşmaları
bulunuyor. Konuşanların hepsinin bu sene oy hakkıda bulunmakta.
Söylemler piyasaların seyri açısından izlenebilir. Sözleşme için
35.252 - 35.490 - 35.723 direnç noktaları, 34.972 - 34.747 - 34.499
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,592.33

  35,409.67  

 35,271.33   

35,133.00    

 34,950.33   

  34,767.67  

   34,629.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında dün açılışta karışık seyirler yerini alımlara bıraktı.
Teknoloji hisselerine gelen alımlar, endekslere de yayılınca kayıplar
toparlandı ve DJI dışında diğer endeksler günü yükselişle
tamamladı. S&P 500 endeksi dünü %0,34 artışla 4.486 seviyesinde
kapattı. Açıklanan ABD verilerinin dün etkisi pek olmadı. Genel
anlamda aslında hala risk iştahının güçlü olmadığı görülüyor. Bu
sabah ABD vadelilerinde karışık seyirler devam ediyor. Bugünün
takvimine bakıldığında, ABD'de konut verileri açıklanacak. Verilerin
ardından Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek. Birçok Fed üyesinin
bugün konuşması bulunuyor. Enflasyona dair söylemler önemli
olabilir. Hepsinin oy hakkıda bulunuyor. Sözleşme için 4.452 - 4.433
- 4.410 destekler, 4.489 - 4.513 - 4.541 direnç noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,454.50

  4,431.00  

 4,391.00   

4,351.00    

 4,327.50   

  4,304.00  

   4,264.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarındaki yükseliş biraz hız kesti ancak ana resimde
yukarı yönlü hareket beklentisi korunuyor. Piyasalarda petrol
açısından yeni bir haber başlığı bulunmuyor. En son Rusya,
Avrupa'ya fazladan doğalgaz satışına istekli olduklarını fakat AB
ülkelerinden henüz bir talep gelmediğini ifade etmişti. Son
dönemde, yabancı kurumlardan petrol için yukarı yönde tahminler
gelmeye devam ediyor. En son bir başka enerji grubu da fiyatlar için
beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Bugün için piyasalarda
risk iştahı toparlanma çabasında ancak çok güçlü değil. Dolarda
sınırlı bir gevşeme görülüyor. Günün geri kalanında, piyasada risk
iştahının seyri takip edilebilir. Brent petrol için 83,85$ - 83,09$ -
82,40$ destek noktaları, 84,94$ - 85,70$ - 86,44$ direnç noktaları
olarak izleniyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   84.43

  83.77  

 82.99   

82.21    

 81.55   

  80.89  

   80.11

USD/JPY

ABD’de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla artış
beklentilerine karşı %1,3'lük azalış kaydetti. Eylül ayındaki düşüşe
rağmen sanayi üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %4,3 arttı.
Böylece küresel tedarik sıkıntısı ABD sanayi üretimi verilerine de
yansıdı. Kapasite kullanım oranı da eylülde 1 puanlık azalışla
%75,2'ye geriledi. Japonya’da açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Japonya
Başbakanı Kıshıda vergilerin ani bir şekilde yükseltilmesi halinde
ekonominin zarar görebileceğini bu konuda temkinli davranmanın
önemini vurguladı. 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
   113.23

  112.74  

 112.49   

112.23    

 111.75   

  111.26  

   111.01
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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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