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Piyasa Gündemi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, beklentiler
doğrultusunda Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe
gitmezken, ihracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi faaliyetlerin
salgına karşı dirençli kalmasıyla Türkiye ekonomisinin bu yıl %8,6
seviyesinde büyüyeceğini öngördü.  ABD'de bilançolar endeksleri
desteklemeye devam ederken, Asya piyasalarında Evergrande
şirketinin durumu yakından izleniyor. Bugün içeride Kabine
toplantısı takip edilebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    11:00 Almanya – IFO İş Ortamı Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

S&P, halihazırda Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+",
yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu
görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Kredi derecelendirme
kuruluşu, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun hala zayıf,
para politikasının ise öngörülemez olduğuna vurgu yaptı. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu
karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını %12,5’ten %10,5’e indirdi.
Yabancı para mevduat/katılım fonundan, TL mevduat/katılım fonuna
dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan
oran %16’ya düşürüldü. Teknik bir ayarlama olan adımın dövize
etkisi olması beklenmiyor. Yurt içinde bugün reel sektör güven
endeksleri ön planda olacak. Bugün Kabine’nin, koronavirüs salgını
ve dış politika gündemiyle toplanması bekleniyor.

Euro Bölgesi 

Haftanın son işlem günü küresel piyasalarda ekim ayına ait öncü
imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da tedarik darboğazlarının etkisiyle imalat
sektörü PMI endeksi 52,8 ile son 9 ayın en düşük seviyesine
gerilerilerken, hizmet PMI endeksi 6 ayın en düşük seviyesine
inerek 52,4 seviyesinde açıklandı. İmalat ve hizmet sektörleri,
Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor. Euro
Bölgesi’nde ise imalat PMI endeksi 58,5 sevisinde açıklanarak
beklentileri karşılarken hizmet sektörü endeksi 54,7 ile sert geriledi.
Bu hafta ECB’nin faiz kararı ve Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’nın büyüme rakamları takip edilecek.

ABD

ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, ekimde aylık
1,5 puan düşüşle 59,2 puana gerileyerek son 7 ayın en düşük
seviyesine indi. Hizmet sektörü PMI da ekimde bir önceki aya göre
3,3 puan artarak 58,2'ye çıktı. Bu dönemde 3 ayın en yüksek
seviyesine çıkan endeksin 55,1 değerinde gerçekleşmesi
bekleniyordu. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine dair
yaptığı açıklamalarda, ekonomik toparlanmanın çok dengesiz
olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini
söyledi. Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell,
“Sabırlı ve çok dikkatliyiz” diye konuştu. Ayrıca bankanın varlık
alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek
enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti. ABD
Hazine Bakanı Janet Yellen, fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı
boyunca yüksek kalmasını beklediğini, ancak ABD’nin enflasyonun
kontrolünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu yolundaki
eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.7400 1.44 4.34 30.99
EURTRY 11.3518 1.55 4.74 24.74
EURUSD 1.1657 0.09 0.38 -4.58
GBPUSD 1.3775 0.21 0.34 0.73
USDJPY 113.60 0.09 -0.63 10.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 10.3463 15.50 42.75 206.63
Dolar Endeksi 93.5330 -7.70 -39.50 359.60
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,540.50 0.09 1.41 21.12
DAX Yakın Vade 15,554.00 0.10 0.56 13.15
Dow Jones Yakın
Vade 35,573.00 0.04 1.25 16.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,798.63 0.31 1.90 -5.38
Gram Altın 563.24 1.76 6.36 24.03
WTI 84.50 0.38 3.69 74.47
BRENT 85.40 0.46 2.19 65.63
Bakır 4.44 -2.47 -5.87 26.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3700 -15.00 -20.00 341.00
Türkiye 10 Yıllık 20.3100 2.00 35.00 741.00
ABD 10 Yıllık 1.6470 1.00 5.40 73.00
ABD 2 Yıllık 0.4540 -0.30 2.70 33.10
Almanya 10 Yıllık -0.1020 -0.60 6.10 47.30
Almanya 2 Yıllık -0.6480 -0.40 3.30 6.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8075 -0.20 0.81 0.77
USDIDR 14,184.90 -0.32 0.39 1.87
USDTRY 9.7400 1.44 4.34 30.99
USDRUB 70.2897 -0.01 -1.45 -5.19
USDBRL 5.6505 0.01 2.53 8.80
USDCNY 6.3822 -0.04 -0.74 -2.31
USDMXN 20.1689 -0.06 -1.18 1.39
USDCZK 22.0267 -0.11 0.38 2.56
USDHUF 312.7500 -0.11 0.36 5.37
USDPLN 3.9490 -0.05 -0.05 5.78
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Euro/Dolar

Avrupa’da tedarik sıkıntısının etkisiyle imalat cephesinde zayıflama
kaydedilirken, hizmet sektöründe de sert gerilemenin yaşandığı
görüldü ABD’de ise imalat PMI endeksi ekimde 59,2 puana
gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet sektörü
PMI ise bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 58,2'ye çıktı. Fed
Başkanı J. Powell, ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu
ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylerken,
faizleri artırma konusunda sabırlı ve dikkatli olunması gerektiğini
vurguladı. Bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda
olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini
ifade etti. Paritede 1,1670 – 1,1690 ve 1,1725 seviyeleri direnç,
1,1636 seviyesinin altında ise 1,1600 – 1,1570 ve 1,1545 izlenen
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1660

  1.1642  

 1.1619   

1.1596    

 1.1578   

  1.1560  

   1.1537

GBP/USD

BoE Başekonomisti H.Pill, 2022 yılı başında İngiltere’de
enflasyonun %5 veya üzerinde bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti.
İngiltere’de eylül ayı perakende satışlar aylık %0,5 pozitif
beklentilerin aksine %0,2 oranında daralma gösterdi. Gıda dışı
mağaza satışları ve ev eşyası satışları daralmayı etkiyen unsurlar
oldu. İmalat ve hizmetler PMI ise sırasıyla 57,7 ve 58,0 seviyesi ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD tarafında ise imalat ve
hizmetler PMI sırasıyla 59,2 ve 58,2 seviyesinde açıklanarak güçlü
duruş sergiledi. Fed Başkanı Powell, enflasyon beklentilerinin
bozulması durumunda harekete geçeceklerini bildirdi. Paritede
1,3835 - 1,3910 ve 1,3985 seviyeleri direnç; 1,3735 -1,3690 ve
1,3645 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3800

  1.3767  

 1.3721   

1.3674    

 1.3641   

  1.3608  

   1.3562
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USD/TRY

Geçen hafta TCMB’nin politika faizini %18,00 seviyesinden %16,00
seviyesine indirmesi sonrasında kurda yukarı yönlü baskıların
arttığını gördük. Diğer taraftan S&P Türkiye’nin kredi notunda ve
görünümde bir değişikliğe gitmedi. ABD tarafında ise öncü hizmet
PMI 58,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, imalat PMI verisi
59,2 ile güçlü duruş sergiledi. Fed Başkanı Powell, enflasyonun
kalıcı olduğunu görmeleri durumunda Fed’in araçlarını kullanmaya
hazır olduğunu bildirdi. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi,
ABD’de ise Chicago ulusal aktivite endeksi verileri izlenecek.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 9,7406 seviyesinden işlem
görüyor. Dolar endeksi ise 93,52 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3983

  9.3389  

 9.2982   

9.2574    

 9.1981   

  9.1387  

   9.0980

EUR/TRY

Cuma günü ekim ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI rakamları
takip edildi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
tedarik darboğazlarının etkisiyle imalat sektörü PMI endeksi 52,8 ile
son 9 ayın en düşük seviyesine gerilerilerken, hizmet PMI endeksi 6
ayın en düşük seviyesine inerek 52,4 seviyesinde açıklandı. Euro
Bölgesi’nde ise imalat PMI endeksi 58,5 sevisinde açıklanarak
beklentileri karşılarken hizmet sektörü endeksi 54,7 ile sert geriledi.
Yurt içinde S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi.
Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin ödemeler dengesi
pozisyonunun hala zayıf, para politikasının ise öngörülemez
olduğuna vurgu yaptı. Bugün kabine toplantısı sonrası haber
akışları ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah
11,34’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.8856

  10.7845  

 10.7284   

10.6723    

 10.5712   

  10.4701  

   10.4140
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XAU/USD

Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın, ekonomik toparlanmanın çok
dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı
olabileceğinin sinyalini vermesi, Fed'in erken aksiyon almayabilir
beklentisiyle altının 1810$ seviyesine doğru hızlı yükselişini sağladı.
Powell hala ciddi bir risk görmediklerinin de altını çiziyor ancak bu
söylemi şimdilik altını desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksinin
94,00 puanın altında olması da altının rahat seyrini sağlıyor. Bugün
için ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak, etkisi altın üzerinde
sınırlı olabilir. Ons altın için 1808$ direncinin üzerinde 1817$ -
1826$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1791$
ve 1780$ desteklerinin altında güçlü kapanışlarda ise 1769$ destek
noktası olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,815.79

  1,808.13  

 1,802.06   

1,796.01    

 1,788.34   

  1,780.67  

   1,774.61

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde Cuma günü risk iştahının arttığı görüldü. PMI
verileri piyasalar tarafından takip edildi. Almanya’da imalat PMI
58,20 oranında beklentilerin üzerinde artış kaydederken hizmetler
PMI verisi 52,5 ile beklentilerin altında kalsa da 50 seviyesinin
üzerinde seyrini sürdürdü. Euro Bölgesi’nde ise imalat ve hizmetler
PMI verileri sırasıyla 58,5 ve 54,4 seviyesinde açıklandı.
Almanya’da açıklanan PMI verileri sonrası Dax vadeli kontratta
oynaklık artarken kontrat Cuma gününü %0,49 artışla 15.539
seviyesinden kapattı. Bugün Almanya’da IFO iş ortamı güven
endeksi verisi takip edilecek. Dax vadeli kontratta 15.380 – 15.250
ve 15.000 seviyeleri destek, 15.600 – 15.760 ve 16.024 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,743.33

  15,661.67  

 15,564.33   

15,467.00    

 15,385.33   

  15,303.67  

   15,206.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,21 artışla 35.677 seviyesinden
tamamladı. ABD endekslerinde son günlerde açıklanan bilançoların
etkisi oldukça yüksek. İyi gelen şirket karları, endekslerde alımları
desteklemiş durumda. Mevcut risklerde devam ediyor. Artan
enflasyonist endişeler sınırlı da olsa endekslerde kararsız seyirlere
neden olabiliyor. Bu haftada ABD'de bilançolar açıklanacak. Etkisi
yine endekslerin seyri açısından önemli olacaktır. Bugün için
ABD'de ikincil düzey veriler takip edilecek. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde hafif alıcılı seyirler var. Sözleşme için
35.638 - 35.733 - 35.906 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerin görülmesi durumunda 35.485 desteğinin altında 35.350
- 35.222 destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

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'de bilançoların etkisi, endekslerin seyrini olumlu etkiliyor.
Şirket karlarının beklentileri karşılaması, ABD borsalarında alımları
hızlandırdı. Bilançoların dışında mevcut risklerde sürüyor. Petrol
fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak artan enflasyonist endişeler
sınırlı da olsa risk iştahını baskılayabiliyor. Dolayısıyla S&P 500
endeksi haftayı %0,11 düşüşle 4.544 seviyesinde kapattı. Bu hafta
ABD'de teknoloji devlerinin bilançoları açıklanacak. Piyasaların
merakla beklediği 3.çeyrek karlarının etkisi, hafta genelinde
endekslerin seyrinde belirleyici olabilir. Bugün ABD'de ikincil düzey
veriler takip edilecek. Vadeli piyasada ABD endeksleri sınırlı
yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için 4.525 - 4.509 - 4.491 destek
noktaları, 4.553 - 4.572 - 4.589 direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,519.17

  4,493.33  

 4,477.92   

4,462.50    

 4,436.67   

  4,410.83  

   4,395.42
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Brent Petrol

Suudi Arabistan Enerji Bakanı yapmış olduğu açıklamasında,
fiyatlardaki yükselişe üreticilerin dikkatli davranması gerektiğini
çünkü salgının yarattığı risklerden talebin hala etkilenebileceğini
belirtti. Bakandan gelen bu açıklamaların, petrolü olumlu etkilediği
ve yükselişini koruduğu gözlemleniyor. Piyasada hala enerji krizi
konuşuluyor ve petrol fiyatlarındaki yükselişinde devam etmesi
bekleniyor. Bu hafta için DOE ve API tarafından açıklanacak haftalık
petrol stokları da fiyatların seyri açısından takip edilebilir. Bugün için
açıklanacak ve petrol fiyatlarında hareket yaratabilecek bir veri akışı
görülmüyor. Brent petrol için 85,31$ - 84,36$ - 83,32$ destek
noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 86,85$ - 88,23$ ve 89,09$
direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   85.58

  84.83  

 84.30   

83.77    

 83.02   

  82.27  

   81.73

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü imalat sektörü PMI endeksi,
ekimde 1,5 puan düşüşle 59,2 puana gerileyerek son 7 ayın en
düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI 3,3 puan artarak
58,2'ye çıktı. Fed Başkanı J. Powell, ekonomik toparlanmanın çok
dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı
olabileceğini söylerken, faizleri artırma konusunda sabırlı ve dikkatli
olunması gerektiğini vurguladı. Bankanın varlık alımlarını azaltmaya
başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla
kadar sürebileceğini ifade etti. Bu hafta Japonya Merkez
Bankasının toplantısı ve ABD de açıklanacak büyüme rakamları
önemli olacak. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede geri çekilmelerde
113,40 – 113,20 ve 113,00 destek seviyeleri, 113,80 - 114,16 ve
114,48 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.38

  114.05  

 113.86   

113.68    

 113.35   

  113.02  

   112.83
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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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