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Bu hafta ABD'de bilançoların etkisi, ABD endekslerindeki alımları
desteklemeye devam ediyor. Bilançolar dışında haftanın genelinde
açıklanan verilerin etkisi oldukça sınırlı kaldı. Bu gelişmeler dışında
piyasalar petroldeki yükselişi ve Fed üyelerinden gelen açıklamaları
takip ediyor. Bugün TCMB'nin faiz kararı izlenecek. TCMB'nin faiz
indirimlerine devam etme niyeti görülse de kur ve enflasyon
gelişmeleri elini zorlaştırıyor. TSİ 14:00'da açıklanacak faiz kararı ve
karar metnindeki mesajlar, yurt içi piyasaların seyrinde belirleyici
olabilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – CB Öncü Göstergeler Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir aydan uzun sürecek 2022 yılına
ait bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın
sunumu ile başladı. Oktay, dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda
başlayan görüşmede yaptığı sunumda, "Yılın üçüncü çeyreği
itibarıyla kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması normalleşme sürecine
önemli katkı sağlamıştır. Son çeyrekte de ekonomide canlılığın
devam ederek 2021 yılı genelinde ekonomimizin %9 büyümesi
beklenmektedir" dedi. Enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında
yaşanan "olağandışı gelişmelerin" etkisiyle dünya genelinde
beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir fiyat artışı izlenmekte
olduğunu belirten Oktay, "Söz konusu küresel eğilime rağmen, para
ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve
verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek
hanelere indirmeye kararlıyız" dedi. Fitch Ratings, Türk bankacılık
sektörü için operasyonel ortam puanının ‘B+’ olduğunu hatırlatarak,
Türk bankaların büyük bölümünün kredi notlarının zorlu
operasyonel ortam nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini
belirtti.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı
enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ağustos ayında
%3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde %3,6'ya yükseldi. Euro
Bölgesi'nde de ağustosta %3 olan yıllık enflasyon, eylül ayında
%3,4 seviyesine ulaşırken, aylık bazda artış %0,5 seviyesinde
açıklandı. Yıllık bazda gerçekleşen artış son 13 yılın en yüksek
seviyesine çıktı. Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann
şahsi sebepleri gerekçe göstererek 31 Aralık itibarıyla görevinden
ayrılacağını açıkladı. Weidmann aynı zamanda Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Konseyi’nin en şahin isimlerinden biri olarak
bulunuyor.

ABD

Bir haber kaynağında yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden
yönetimi, 3,5 trilyon dolar olarak hedeflediği harcama planı
konusunda rakam 1,75-1,9 trilyon dolar seviyesine indirildi. Biden
yönetimi başlangıçta 3,5 trilyon dolarlık bir paket hedeflemişti.
Ayrıca ücretsiz üniversite planının da paketten çıkarıldığı
vurgulandı. Fed’in 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle
hazırlanan Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim
başında ılımlı seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme
hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, işgücü kıtlığı ve delta
varyantı sebebiyse yavaşladığı kaydedildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.2634 0.54 0.83 24.58
EURTRY 10.8064 0.67 1.26 18.75
EURUSD 1.1650 -0.01 0.46 -4.64
GBPUSD 1.3809 -0.12 0.98 0.97
USDJPY 114.02 -0.26 0.30 10.43

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 10.0063 -6.50 22.25 172.63
Dolar Endeksi 93.5970 0.90 -43.90 366.00
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,515.50 -0.28 1.95 20.45
DAX Yakın Vade 15,454.00 -0.35 0.08 12.43
Dow Jones Yakın
Vade 35,388.00 -0.25 1.74 16.04

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,785.34 0.17 -0.59 -6.08
Gram Altın 531.72 0.70 0.21 17.09
WTI 83.33 -0.30 2.91 72.05
BRENT 85.02 -0.34 1.49 64.89
Bakır 4.71 -0.81 3.72 33.95

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.8100 3.00 64.00 385.00
Türkiye 10 Yıllık 19.9800 2.00 54.00 708.00
ABD 10 Yıllık 1.6540 -0.50 13.80 73.70
ABD 2 Yıllık 0.3960 0.90 3.00 27.30
Almanya 10 Yıllık -0.1250 -2.00 -0.10 45.00
Almanya 2 Yıllık -0.6590 -3.60 -0.10 5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4774 0.52 -2.08 -1.48
USDIDR 14,145.50 0.11 0.60 1.59
USDTRY 9.2634 0.54 0.83 24.58
USDRUB 70.9520 0.13 -0.62 -4.29
USDBRL 5.5979 -0.01 1.55 7.79
USDCNY 6.3961 0.03 -0.68 -2.09
USDMXN 20.2434 0.20 -1.51 1.76
USDCZK 21.9194 0.06 0.11 2.06
USDHUF 311.2100 0.15 0.56 4.85
USDPLN 3.9319 -0.02 -0.19 5.32
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde eylül ayına ait enflasyon rakamları ön
plandaydı. Veriye göre göre, Avrupa Birliği'nde ağustos ayında
%3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde %3,6'ya yükseldi. Euro
Bölgesi'nde de ağustosta %3 olan yıllık enflasyon, eylül ayında
%3,4 seviyesine ulaşırken, aylık bazda artış %0,5 seviyesinde
açıklandı. Yıllık bazda gerçekleşen artış son 13 yılın en yüksek
seviyesine çıktı. ABD’de ise ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 3,5
trilyon dolar olarak hedeflediği harcama planının aşağı yönlü
indirildiğine yönelik haber akışları takip edildi. Bej kitapta ise ılımlı
büyüme vurgusu ön plana çıktı. Tahvil faizlerinde volatilite artış
kaydederken, paritede dalgalı seyir kaydedilmektedir.  Yükselişlerde
1,1670 – 1,1700 ve 1,1725 seviyeleri direnç, 1,1624 – 1,1600 ve
1,1570 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1639

  1.1613  

 1.1594   

1.1577    

 1.1550   

  1.1523  

   1.1505

GBP/USD

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere’de eylül ayı
TÜFE aylık %0,30 ve yıllık %3,10 oranında artış kaydetti.
İngiltere’de tedarik sıkıntıları nedeniyle ulaşım giderlerinin enflasyon
artışına katkı sunduğu belirtildi. Üretici enflasyonu ise aylık %0,50
ve yıllık %6,70 oranında güçlü durmaya devam etti. İngiltere Merkez
Bankası yıl sonu enflasyonun %4,00 seviyesine çıkmasını
beklerken BoE Başkanı Bailey, orta vadeli enflasyon beklentilerine
ilişkin risklerin görülmesi durumunda bankanın harekete geçeceğini
daha önce belirtmişti. ABD’de ise Fed’in Bej Kitap’ı ABD’de
ekonominin ılımlı büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Paritede
1,3850 -1,3910 ve 1,3950 seviyeleri direnç; 1,3770-1,3740 ve
1,3690 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

TCMB’nin eylül ayında çekirdek enflasyonu iletişim politikasında ön
plana çıkararak politika faizinde 100 baz puana indirime gitmesi
sonrası kurda yukarı yönlü eğilimin hızlandığını gördük. Bugün
gözler TCMB’nin saat 14:00’da açıklayacağı faiz kararında olacak.
TCMB'nin faiz indirimlerine devam etme niyeti görülse de kur ve
enflasyon gelişmeleri elini zorlaştırıyor. Faiz kararı ve karar
metnindeki mesajlar piyasa tarafından dikkatle takip edilecek. ABD
tarafında ise Fed’in Bej Kitap’ı açıklanarak ABD ekonomisinin ılımlı
büyümeye devam ettiği vurgulandı. Bugün ABD’de haftalık işsizlik
maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışları takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 9,25’li seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4596

  9.4068  

 9.3100   

9.2132    

 9.1604   

  9.1076  

   9.0108

EUR/TRY

Avrupa Birliği’nde ağustos ayında yıllık bazda %3,2 olan enflayson,
eylülde %3,6'ya yükseldi. Euro Bölgesi'nde de ağustosta %3 olan
yıllık enflasyon, eylül ayında %3,4 seviyesine ulaşırken, aylık bazda
artış %0,5 seviyesinde açıklandı. Yıllık bazda gerçekleşen artış son
13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yurt içinde Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay’ın sunumuyla 2022 yılına ait bütçe görüşmeleri
başladı. Oktay son çeyrekte %9 büyüme öngörürken, enflasyonu
tek haneli rakamlara indirmeye kararlı olduğunu belirtti. Yurt içinde
bugün TCMB PPK toplantısı ön planda olacak. Karar ve açıklamalar
TL varlıklarında volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir.
Euro/TL kuru bu sabah 10,78’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.5714

  10.4802  

 10.4311   

10.3821    

 10.2908   

  10.1996  

   10.1505

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 21 Ekim 2021

XAU/USD

Ons altın hafta başından bu yana 1760-1790$ aralığında seyrini
sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,60 üzerinde olmasına
karşın Dolar endeksinin hala 94,00 puanın üzerine yükselemediği
görülüyor. Özellikle Dolar endeksindeki bu görünüm, altının bu
aralıktaki seyrini ve son günlerde yukarı yönlü tepki verme isteğini
destekliyor. Dün açıklanan ABD verilerinin altın açısından etkisi
sınırlı kaldı. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD
verileri takip edilebilir. Geçtiğimiz aylarda, Bitcoin'in seyri de altın
açısından izleniyordu. Son günlerde bitcoindeki yükselişte altın için
tedirgin edici. Buradaki hareketlenme, altının yükselme hızını
törpüleyebilir. Ons altın için 1776$ - 1766$ - 1756$ destek noktaları,
1790$ - 1801$ - 1812$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

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

Almanya’da eylül ayı ÜFE, 1974 petrol krizinden bu yana en yüksek
artışını kaydetti. Ülkedeki üretici enflasyonu eylül ayında aylık
%2,30 ve yıllık %14,20 oranında artış kaydederek beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Artan enerji fiyatları Almanya tarafında
yakından izleniyor. Euro Bölgesinde ise eylül ayı TÜFE beklentiler
dahilinde aylık %0,50 ve yıllık %3,40 oranında artış kaydetti.
Almanya’da açıklanan ÜFE verileri sonrası Dax vadeli kontratta
oynaklık artsa da dün kararsız bir görünümde fiyatlamaların devam
ettiği ve günü %0,01 oranında artış göstererek 15.508 seviyesinden
kontratın kapanış gerçekleştirdiği görüldü. Dax vadeli kontratta
15.400 – 15.265 ve 15.100 seviyeleri destek, 15.600 – 15.760 ve
16.024 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

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 %0,43 artışla 35.609 seviyesinden
tamamladı. ABD'de bilançolar, iyimserliğin korunmasını destekliyor.
Son günlerde ABD endekslerinde alımlar, açıklanan ve piyasaların
beklentisini karşılayan bilançoların etkisi olarak görülüyor. Açıklanan
verilerin ise etkisi pek hissedilmiyor. Dün Fed bej kitap raporunu
yayınladı. Raporda, ekonominin ılımlı ve orta hızda büyüdüğünü
kaydettiler. Ancak son dönemde artan riskler nedeniyle büyüme
hızının yavaşladığına da değindiler. Bugün içinde Fed üyelerinden
konuşmalar ve ABD verileri takip edilebilir. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde hafif satıcılı seyirler görülüyor.
Sözleşme için 35.490 - 35.621 - 35.820 direnç noktaları olurken,
geri çekilmelerde 35.268 - 35.135 - 34.991 destek noktaları olarak
görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,857.00

  35,699.00  

 35,588.00   

35,477.00    

 35,319.00   

  35,161.00  

   35,050.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,37 yükselişle 4.536 seviyesinde kapattı.
ABD'de bilançoların etkisi endekslerde alımları desteklemeye
devam ediyor. Son günlerde görülen yükselişte, açıklanan ve
piyasaları tatmin eden bilançoların katkısı oldukça yüksek. Dün
ayrıca Fed'in bej kitap raporu takip edildi. Raporda, ekonominin
ılımlı ve orta hızda büyüdüğü kaydedilirken, son dönemde artan
riskler nedeniyle büyüme hızının yavaşladığını da ifade etmişler. Bu
hafta açıklanan verilerin etkisi de endeksler üzerinde pek etkili
olamıyor. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD verileri
bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı kayıpla işlem görüyor.
Sözleşme için 4.499 - 4.480 - 4.464 destek noktaları olarak
izleniyor. Yukarıda 4.531 - 4.545 - 4.566 direnç noktaları olarak
takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,454.50

  4,431.00  

 4,391.00   

4,351.00    

 4,327.50   

  4,304.00  

   4,264.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 21 Ekim 2021

Brent Petrol

Bu hafta açıklanan haftalık stok verilerinde karışık bir tablo izlendi.
Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan
haftalık stoklarda 3.3 mn varil artış görüldü. Dün resmi stoklar
açıklandı ve DOE tarafından açıklanan stoklarda 426K varil azalma
olduğu görüldü. Stoklardaki düşüş, petrol fiyatları açısından
olumludur. Dünkü stokların petrolün yükselişine sınırlı da olsa
katkısı olduğu görülüyor. Stoklar dışında petrol fiyatlarındaki
iyimserlik korunuyor. Suudi Enerji Bakanı, OPEC+ grubunun enerji
krizini bitirme konusunda etkisiz olduğunu ifade etti. Yakın zamanda
piyasaya yeni üretim gelmeyecekmiş şeklinde bir algı yaratması,
fiyatları destekledi. Brent petrol için 85,04$ - 84,30$ - 83,44$ destek
noktaları, 86,52$ - 87,28$ - 87,91$ 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 dün Bej kitap raporu yayınlanırken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. Raporda ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim
başında ılımlı seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme
hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, işgücü kıtlığı ve delta
varyantı sebebiyse yavaşladığı belirtildi. Japonya’da ise dün dış
ticaret rakamları takip edildi. Ülkede eylül ayında 622,8 milyar cari
açık kaydedildi.  İhracat yıllık bazda %13,0 artarken, ithalat %38,6
seviyesine yükseldi. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları, Philadelphia  Fed imalat endeksi ve mevcut konuş
satışları takip edilecek. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede geri
çekilmelerde 113,80 – 113,48 ve 113,00 seviyeleri destek, 114,40 –
114,77 ve 115,00 izlenen direnç 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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