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Piyasa Gündemi

Asya'da Evergrande borç krizine dair endişeler devam ederken,
hafta sonu dolacak tahvil kupon ödemesini gerçekleştiren emlak
devi, temerrüt riskinden son anda kurtulmuş oldu ve bu gelişme
Asya piyasalarında bu sabah alımları destekledi. Yurt içinde dün
TCMB faiz kararı takip edildi. Merkez, beklentilerin üzerinde bir
hafta vadeli repo faiz oranında 200 baz puan indirime gitti. Karar
sonrası iç piyasada oynaklık gözlemlendi. Bugün içeride S&P'nin
Türkiye için kredi not değerlendirme raporu takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    11:00 Euro B. – İmalat/Hizmetler PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat/Hizmetler PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika
faizini %18'den %16'ya çekerek 200 baz puan faiz indirimine gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde yapılan aşağı
yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını
açıklarken, kararın açıklanmasının ardından dolar/TL tüm
zamanların en yüksek seviyesini gördü. Takip edilen diğer bir
veriyse tüketici güven endeksiydi. Tüketici güven endeksi Ekim'de
76,8 seviyesine geriledi. Böylelikle Şubat 2009'dan bu yana
endekste en düşük seviye kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 15 Ekim haftasında brüt
rezervler toplamda 125,8 milyar dolara ulaştı. Net rezervler 32,1
milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler ise 35,9 milyar dolar
azalış kaydetti. Bugün S&P’nin Türkiye değerlendirmesi bulunuyor.
S&P, Türkiye'nin Döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para
birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise
"durağan" olarak değerlendirmektedir.

Euro Bölgesi 

Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait tüketici güven endeksi 4,8 azalış
kaydetti. Veri beklenende az düşüş kaydederken, geçen aya göre
artan enflasyon ortamının baskısıyla geriledi. Avrupa Birliği üyesi
ülke liderleri, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun
doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesini talep etti.
Bugün küresel piyasalarda ekim ayına ait öncü imalat ve hizmet
PMI rakamlarının açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 8 Ekim haftasında 293 bin
olarak gerçekleştikten sonra geçen hafta 290 bin oldu. Ekonomideki
toparlanmayla beraber iş gücüne olan talep işsizlik maaşı
başvurularının düşmesinde önemli rol oynadı. Koronavirüs
vakalarında yaşanan son yükselişin de işten çıkarmalara neden
olmadığı görüldü. Mevcut konut satışları, eylül ayında aylık bazda
%7 artışla 6,29 milyona çıkarak 8 ayın en yüksek seviyesini
kaydetti. Fed, bölgesel banka başkanlarının, politika yapıcılarının ve
diğer üst düzey yetkililerin bireysel hisse senedi ve tahvil satın
almalarını yasaklayacağını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden,
benzin fiyatlarının 2022 yılına girerken yüksek kalmaya devam
edeceğini fakat 2022 yılında düşmeye başlayacağını söyledi.
ABD’de bugün Fed Başkanı Powell’ın ve diğer Fed üyelerinin
açıklamaları, Federal bütçe dengesi PMI rakamlarının yanı sıra ön
planda olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.5077 -0.11 2.70 27.87
EURTRY 11.0561 -0.05 2.78 21.49
EURUSD 1.1629 0.05 0.25 -4.81
GBPUSD 1.3802 0.06 0.40 0.93
USDJPY 113.97 -0.03 -0.25 10.37

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 10.1913 18.50 32.00 191.13
Dolar Endeksi 93.7170 -3.00 -23.70 378.00
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,535.00 -0.15 1.62 20.97
DAX Yakın Vade 15,512.00 0.32 -0.37 12.85
Dow Jones Yakın
Vade 35,481.00 0.00 0.88 16.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.24 0.24 1.14 -5.98
Gram Altın 546.32 0.07 3.70 20.30
WTI 82.03 -0.78 0.32 69.36
BRENT 83.35 -0.92 -1.16 61.66
Bakır 4.55 0.02 -3.46 29.43

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5200 -29.00 35.00 356.00
Türkiye 10 Yıllık 20.2900 31.00 48.00 739.00
ABD 10 Yıllık 1.6820 -1.70 10.70 76.50
ABD 2 Yıllık 0.4530 -0.40 5.80 33.00
Almanya 10 Yıllık -0.0960 2.90 9.10 47.90
Almanya 2 Yıllık -0.6440 1.50 5.00 6.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6447 -0.26 0.27 -0.34
USDIDR 14,162.60 0.11 0.60 1.71
USDTRY 9.5077 -0.11 2.70 27.87
USDRUB 71.0885 -0.10 0.14 -4.11
USDBRL 5.6596 -0.07 3.64 8.97
USDCNY 6.3965 0.05 -0.61 -2.09
USDMXN 20.2651 -0.18 -0.36 1.87
USDCZK 22.0626 -0.05 0.85 2.73
USDHUF 313.2300 -0.03 0.92 5.53
USDPLN 3.9619 0.04 0.55 6.12
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait tüketici güven endeksi 4,8
açıklanarak azalış kaydetti. Artan enflasyon ortamının baskısıyla
geriledi. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta
290 bin açıklanarak düşüşünü sürdürdü. Ekonomideki
toparlanmayla beraber iş gücüne olan talep işsizlik maaşı
başvurularının düşmesinde önemli rol oynadı. Ülkede mevcut konut
satışları, eylül ayında aylık bazda %7 artışla 6,29 milyona çıkarak 8
ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Küresel piyasalarda bugün ekim
ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI rakamları, Fed Başkanı
Powell’ın ve diğer Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak.
Dolardaki toparlanmayla geri çekilmenin yaşandığı paritede 1,1640
seviyesinin altında 1,1600 – 1,1570 ve 1,1542 destek, 1,1670 –
1,1700 ve 1,1725 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1617

  1.1602  

 1.1578   

1.1555    

 1.1540   

  1.1525  

   1.1502

GBP/USD

İngiltere’de ekim ayı tüketici güven endeksi beklentilerin altında -17
seviyesinde açıklandı. ABD tarafında ise 16 Ekim haftasında işsizlik
maaşı başvuruları 290 bin seviyesinde gerçekleşti. Bir diğer veri
olan ikinci el konut satışları eylül ayında %7,0 oranında artış
gösterdi. Fed üyelerinden Waller, enflasyon Fed’in en büyük yukarı
yönlü riski açıklamasında bulunurken bir diğer Fed üyesi Quarles,
politika tepkisi gerektirebilecek enflasyonist baskılardan endişe
duyduğunu söyledi. Bugün İngiltere’de perakende satışlar ve PMI
verileri takip edilecek. ABD tarafında ise PMI verileri ön planda
olacak. Paritede 1,3835 -1,3910 ve 1,3950 seviyeleri direnç;
1,3775-1,3740 ve 1,3710 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3742

  1.3708  

 1.3652   

1.3597    

 1.3562   

  1.3528  

   1.3472
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USD/TRY

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizinde 200 baz puan
indirime giderek %18,00 seviyesindeki politika faizini %16,00
seviyesine çekti. Karar metninde para politikasının etkileyebildiği
talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının
yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin
değerlendirilerek politika faizinde indirime gidildiği belirtildi. Kurul,
politika faizinde yıl sonuna kadar aşağı yönlü sınırlı bir alan
kaldığını belirtti. Karar sonrası kurda yukarı yönlü eğilimlerin
yaşandığı görüldü. Bugün S&P, Türkiye için kredi notu
değerlendirme raporunu açıklayacak. ABD’de ise PMI verileri takip
edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 9,51’li seviyelerden
işlem görüyor. Dolar endeksi ise 93,73 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1250

  9.0861  

 9.0644   

9.0427    

 9.0038   

  8.9648  

   8.9431

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait tüketici güven endeksi 4,8
açıklanarak azalış kaydetti. Veri geçen aya göre artan enflasyon
ortamının baskısıyla geriledi. Yurt içinde ise TCMB PPK Kurulu
politika faizini %18'den %16'ya çekerek 200 baz puan faiz
indirimine gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde
yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan
kaldığını açıkladı. Takip edilen diğer bir veriyse tüketici güven
endeksiydi. Tüketici güven endeksi Ekim'de 76,8 seviyesine
geriledi. Böylelikle Şubat 2009'dan bu yana endekste en düşük
seviye kaydedildi. TCMB’nin kararının açıklanmasının ardından
Euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesi 11,09 TL seviyesi oldu.
Euro/TL kuru bu sabah 11,04’lli seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.5495

  10.4911  

 10.4488   

10.4066    

 10.3482   

  10.2899  

   10.2476
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1760-1790$ aralığına kendisini sıkıştırdı. Dar bir
aralıkta işlem gören altın, hafta içerisindeki düşüşlerde 1760$
seviyesinden destek buldu. Sonrasında Dolar endeksinin 94,00
puan altına doğru sarkması altının bu aralıkta 1790$ seviyesine
doğru tepkisini destekledi. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,68
çevresinde olması, altını sınırlı da olsa baskılıyor. Dolayısıyla 1790$
seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bugün için ABD'de imalat ve
hizmetler sektörünü yansıtan PMI verileri açıklanacak. Bu haftanın
genelinde ABD'deki verilerin altın üzerinde etkisi oldukça sınırlı
kaldı. Bugünkü veriler bir miktar etkili olabilir. Veriler dışında Doların
seyri de izlenmeli. Ons altın için 1779$ - 1771$ - 1763$ destek
noktaları, 1790$ - 1799$ - 1808$ direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,770.90

  1,765.97  

 1,760.11   

1,754.25    

 1,749.32   

  1,744.39  

   1,738.53

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde pandemi sürecinin yarattığı tedarik sıkıntıları ve
emtia fiyatlarındaki yükselişler gündemde kalmaya devam ettiği
görülüyor. Almanya’da rekor düzeyde artan üretici fiyatları ve Euro
Bölgesinde güçlü kalmaya devam eden TÜFE verileri sonrası ECB
para politikasına yönelik söylemler yakında takip ediliyor. Hafta
başından itibaren açıklanan verilerin Dax vadeli kontrat üzerinde
sınırlı etki yarattığı görüldü. Sıkışma alanı içerisinde kararsız bir
görünüm sergileyen Dax vadeli kontratı, dün %0,29’luk düşüşle
15.463 seviyesinden kapandı. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak
PMI verileri öncesinde Dax vadeli kontratta 15.382 – 15.265 ve
15.100 seviyeleri destek, 15.600 – 15.760 ve 16.024 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,512.33

  15,399.67  

 15,317.33   

15,235.00    

 15,122.33   

  15,009.67  

   14,927.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,02 sınırlı kayıpla 35.603 seviyesinden
tamamladı. Bu hafta ABD'de endekslerin seyrini açıklanan
bilançolar etkilerken, ABD verilerinin etkisi sınırlı kaldı. Hafta
genelinde, beklentileri karşılayan ve piyasaları tatmin eden şirket
karları, ABD endekslerinde de alımları destekledi. Geçtiğimiz hafta,
artan enflasyonist endişeler nedeniyle risk iştahı zayıfken, bu hafta
bilançoların öne çıkması risk iştahının toparlanmasını da sağlamış
oldu. Ancak mevcut riskler devam ettiği için endekslerde net bir
şekilde yükselişin devam edebileceğini söylemek zor olabiliyor.
Bugün dünya genelinde imalat ve hizmetler PMI verileri
açıklanacak. Bu sabah vadeliler karışık seyrediyor. Sözleşme için
35.585 - 35.717 - 35.855 direnç noktaları, 35.403 - 35.268 - 35.135
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,802.67

  35,669.33  

 35,574.67   

35,480.00    

 35,346.67   

  35,213.33  

   35,118.67

S&P 500 Yakın Vade

Geçtiğimiz haftalarda, artan enflasyonist endişeler sebebiyle
küresel piyasalarda risk iştahı zayıftı ve satışlar izlendi. Ancak
ABD'de bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte açıklanan şirket
karları, piyasaların beklentisini karşıladı ve ABD endekslerinde de
alımları destekledi. Bu hafta ABD endekslerinin seyrinde,
bilançoların daha baskın olduğunu ve verilerin etkisinin pek
hissedilmediği izlendi. S&P 500 endeksi dünü %0,30 yükselişle
4.549 seviyesinde kapattı. Bilançolara rağmen mevcut riskler
devam ettiği için endekslerin artık yükselişini koruyacağını
söylemek yine de güç. Bugün imalat ve hizmetler sektörüne ait PMI
verileri izlenecek. Bu sabah ABD vadelileri karışık işlem görüyor.
Sözleşme için 4.517 - 4.497 - 4.474 destek noktaları olurken, 4.545
- 4.568 - 4.589 direnç 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 fiyatlarındaki yükseliş hızı biraz kesildi. Brent petrol 85,00$
seviyesinin üzerine doğru tepkiler vermesine karşın bu seviyenin
üzerinde çok kalıcı olamadığı görüldü. İşlemler daha çok 83,00-
84,00$ aralığında yoğunlaştı. Haftalık açıklanan stoklarda API
tarafında artış kaydedilirken, DOE tarafında da düşüş gözlemlendi.
Ancak bu hafta stokların etkisi fiyatlarda oldukça sınırlı hissedildi.
Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol üreten ülkelerin hepsinin
üretimi hızlı bir şekilde artıracak durumda olmadığını belirtti. Yakın
zamanda ekstra üretimlerin devreye girmeyecek olması aslında
fiyatları destekleyen bir durum. Brent petrol için 84,83$ - 85,93$ -
87,15$ direnç noktaları, 83,44$ - 82,26$ - 81,14$ destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.19

  85.21  

 84.24   

83.27    

 82.29   

  81.31  

   80.34

USD/JPY

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 290 bin
açıklanarak düşüşünü sürdürdü. Ekonomideki toparlanmayla
beraber iş gücüne olan talep işsizlik maaşı başvurularının
düşmesinde önemli rol oynadı. Ülkede Mevcut konut satışları, eylül
ayında aylık bazda %7 artışla 6,29 milyona çıkarak 8 ayın en
yüksek seviyesini kaydetti. Japonya Merkez Bankası Japonya'nın
mali sisteminin yeniden artması ve global piyasalarda yeniden
toparlanma durumunda daha sağlam kalmaya devam edeceğini
belirtti. Ülkede öncü imalat PMI 53,0 ile artış kaydederken, hizmet
PMI endeksi 50,7 seviyesine yükseldi. Dalgalı seyrin kaydedildiği
paritede geri çekilmelerde 113,80 – 113,48 ve 113,20 destek
seviyeleri, 114,16 - 114,40 ve  114,77 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.01

  114.21  

 113.77   

113.33    

 112.53   

  111.74  

   111.29
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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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