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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerden iyi gelen bilançolar risk iştahını desteklerken,
küresel çapta enerji fiyatlarındaki artış eğilimi ve tedarik zincirindeki
aksamalar enflasyon ve büyüme kaynaklı endişeleri gündemde
tutmaya devam ediyor. Yurt içinde büyükelçi gerginliğinde dün
tansiyonu düşüren açıklamalar takip edilirken, bu gelişme Türk
Lirası üzerindeki baskıyı hafifletti. Siyasi gelişmeler ve kur
cephesindeki seyir yurt içi piyasaların yakın takibinde yer alıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin reel sektör
güven endeksi ve kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre
Ekim'de reel sektör güven endeksi önceki aya göre 3,8 puan
düşüşle 109,6 olarak kaydedildi. İmalat sanayi kapasite kullanım
oranı ise %78 ile yatay bir görünüm sergiledi. ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Biden yönetimi ortak öncelikler
üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır ve bir NATO
müttefikimiz olarak herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog
yolunu kullanmaya devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında 10 büyükelçinin geri adım atmasına değinen
Erdoğan, "Ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır.
Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu
duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan
yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür"
dedi.

Euro Bölgesi 

Almanya IFO iş iklimi endeksi beklentilerin altında 97,7 ile 6 ayın en
düşüğüne geriledi. Endekslerdeki düşüşte hammadde sıkıntıları ve
koronavirüs vakalarındaki artışın arz üzerinde tehdit oluşturması
etkili oldu. Yapılan son şirket anketleri de tüketicilerin hızla artan
fiyatlardan kaçınmaya çalışmasıyla hizmet sektörünün de
zayıflamaya başladığını işaret ediyor. IFO Başkanı Clemens Fuest,
tedarik sıkıntılarının sektörde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini
belirtti.

ABD

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratların ABD
Başkanı Joe Biden'ın önceliklerinin sadeleştirilmiş bir versiyonu
olarak görülen bir sosyal harcama yasa tasarısı üzerinde neredeyse
anlaşmaya vardıklarını söyledi. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen “pragmatik, içten ve yapıcı” bir görüşme
gerçekleştirerek, makroekonomik durum ve işbirliği konusunda fikir
alışverişinde bulundu. ABD'de yeni konut satışları ve Conference
Board tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.6175 0.30 3.40 29.35
EURTRY 11.1659 0.31 3.19 22.70
EURUSD 1.1601 -0.08 -0.27 -5.04
GBPUSD 1.3759 -0.08 -0.28 0.61
USDJPY 113.96 0.22 -0.36 10.36

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 10.3738 2.75 33.75 209.38
Dolar Endeksi 93.9040 4.90 9.70 396.70
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,569.50 0.25 1.29 21.89
DAX Yakın Vade 15,631.00 0.20 0.81 13.71
Dow Jones Yakın
Vade 35,655.00 0.10 0.94 16.91

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,804.65 -0.17 1.99 -5.06
Gram Altın 558.12 0.15 5.49 22.90
WTI 83.78 0.13 1.59 72.99
BRENT 85.18 0.05 0.79 65.20
Bakır 4.53 0.15 -5.64 28.93

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5300 16.00 -17.00 357.00
Türkiye 10 Yıllık 20.3300 2.00 30.00 743.00
ABD 10 Yıllık 1.6400 0.50 0.20 72.30
ABD 2 Yıllık 0.4380 -0.30 4.30 31.50
Almanya 10 Yıllık -0.1100 -0.80 3.60 46.50
Almanya 2 Yıllık -0.6630 -1.50 -3.70 5.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7003 -0.10 1.18 0.04
USDIDR 14,165.90 0.03 0.46 1.74
USDTRY 9.6191 0.32 3.42 29.37
USDRUB 69.7250 -0.22 -1.66 -5.95
USDBRL 5.5555 -0.04 -0.53 6.97
USDCNY 6.3832 -0.04 0.01 -2.29
USDMXN 20.1951 0.10 -0.22 1.52
USDCZK 22.1845 0.10 1.18 3.29
USDHUF 315.2000 0.10 1.19 6.20
USDPLN 3.9773 0.09 1.06 6.53
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da ekim ayına ait IFO güven endeksleri açıklandı.
Almanya IFO iş iklimi endeksi beklentilerin altında 97,7 ile 6 ayın en
düşüğüne geriledi. Endekslerdeki düşüşte hammadde sıkıntıları ve
koronavirüs vakalarındaki artışın arz üzerinde tehdit oluşturması
etkili oldu. ABD’de cephesinde ise açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön plandaydı. Temsilciler
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratların sosyal harcama yasa
tasarısı üzerinde neredeyse anlaşmaya vardıklarını söyledi. Dolar
endeksinde dün tekrar yükseliş kaydedilirken, paritede geri çekilme
yaşandı. 1,1600 seviyesinin altına fiyatlamanın sarktığı paritede
1,1570 – 1,1545 ve 1,1524 destek, 1,1620 – 1,1650 ve 1,1670
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1650

  1.1635  

 1.1617   

1.1599    

 1.1584   

  1.1569  

   1.1551

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Sunak, İngiltere’nin yüzyılın en kötü
durgunluğundan toparlanmasını hızlandırmak için bütçede kamu
hizmetlerine daha fazla pay ayıracağını bildirdi. ABD tarafında ise
Chicago Fed ulusal aktivite endeksi -0,13 düzeyinde açıklandı. Veri
akışının nispeten sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde paritede
oynaklığın azaldığı görüldü. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD
tarafında ise tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verisi
takip edilecek. Paritede 200 günlük basit hareketli ortalama altında
fiyatlama devam ediyor. Bu bağlamda 200 günlük basit ortalamanın
altındaki fiyatlamalarda 1,3735 -1,3690 ve 1,3645 seviyeleri ise
destek olarak takip edilebilir. Direnç olaraksa 1,3835 - 1,3910 ve
1,3985 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3815

  1.3790  

 1.3759   

1.3728    

 1.3703   

  1.3678  

   1.3646
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USD/TRY

ABD ve diğer bazı büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi’nin 41.
maddesine riayet ettiklerini açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı
kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılan açıklamaları olumlu
karşıladığını bildirdi. Dün 9,85 ile zirve tazeleyen kurda, yapılan
açıklamalar sonrası 9,55’li seviyelerin altında fiyatlamaların
yaşandığı görüldü. Diğer taraftan yurt içinde reel sektör güven
endeksi ekim ayında 3,8 puan düşerek 109.6 seviyesinde açıklandı.
ABD’de ise Chicago ulusal aktivite endeksi -0,13 seviyesinde
açıklandı. Bugün ABD’de tüketici güven endeksi ve yeni konut
satışları dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu
sabah 08:30 itibariyle 9,61’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar
endeksi ise 93,90 seviyesinde.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4679

  9.4076  

 9.3713   

9.3350    

 9.2746   

  9.2143  

   9.1780

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da ekim ayına ait IFO güven endeksleri açıklandı.
Almanya IFO iş iklimi endeksi beklentilerin altında 97,7 ile 6 ayın en
düşüğüne geriledi. Endekslerdeki düşüşte hammadde sıkıntıları ve
koronavirüs vakalarındaki artışın arz üzerinde tehdit oluşturması
etkili oldu. Yurt içinde ekim ayında reel sektör güven endeksi önceki
aya göre 3,8 puan düşüşle 109,6 olarak kaydedildi. İmalat sanayi
kapasite kullanım oranı ise %78 ile yatay bir görünüm sergiledi.
Diğer yandan ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana
Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladığı takip
edildi. Açıklamanın ardından TL varlıklarda kayıpların belli oranda
geri alındığı görüldü. Euro/TL kuru bu sabah 11,14’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.9233

  10.8460  

 10.8017   

10.7573    

 10.6800   

  10.6027  

   10.5584
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XAU/USD

Ons altın 1800$ sınırında tutunmaya çalışıyor. Cuma günü Fed
Başkanı Powell'ın konuşmasında, enflasyonda kalıcı yükseliş
olabilir sinyali, altını bu açıdan desteklemişti ve sınırlı da olsa bu
etkinin altın üzerinde korunduğu gözlemleniyor. Ancak Dolar
endeksinin kademeli bir şekilde 94,00 sınırına doğru yakınsamaya
başlaması ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,60 seviyesinin üzerine
doğru hareketi, ons altını baskılayabilir. Dolayısıyla altın 1810$
seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bugün için ABD'de açıklanacak
veriler var, altın açısından takip edilebilir. Ons altın için 1810$
direncinin üzerinde 1819$ ve 1828$ direnç noktaları olarak
görülüyor. Geri çekilmelerde, 1795$ desteğinin altında 1786$ ve
1775$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,819.07

  1,807.79  

 1,787.46   

1,767.14    

 1,755.86   

  1,744.58  

   1,724.26

DAX Yakın Vade

Küresel hisse senedi piyasalarındaki risk iştahının devam ettiği
görülüyor. Geçen hafta Dax vadeli kontratta sıkışma alanı içerisinde
hareketler görülürken, bu hafta gelen alımlarla bu sıkışma alanının
üzerindeki fiyatlamalar pozitif görünümü destekliyor. Dün
Almanya’da açıklanan IFO iş iklimi endeksi ekim ayında beklentileri
karşılamayarak 97,70 seviyesinde gerçekleşse de kontrat üzerinde
negatif etkinin yaşanmadığı görüldü. Dax vadeli kontrat dün günü
%0,39’luk kazanç ile 15.600 seviyesinden kapattı. Teknik anlamda
kontratta 15.760 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda
16.024 ve 16.184 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda
yönlü hareketlerde ise 15.600- 15.380 ve 15.250 seviyeleri destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,606.67

  15,559.33  

 15,532.67   

15,506.00    

 15,458.67   

  15,411.33  

   15,384.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,18 artışla 35.741 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.787 puanla zirve seviyesini test etti. Bu hafta
ABD'de teknoloji devleri bilançolarını açıklamaya başladı ve hafta
içerisinde de açıklanacak olanlar var. Açıklananlar ve beklentiler
endeksler üzerinde iyimserlik yaratmaya başladığı için alımların
devam ettiği görülüyor. Bir süredir endeksler üzerinde baskı kuran,
enerji krizi, tedarik zincirinde aksamalar ve enflasyonist kaygılar
aslında hala sıcaklığını korumaya devam ediyor. Ancak son
günlerde bilançoların etkisi biraz daha baskın olduğu için bu
endişelerin etkisi sınırlı kalmış durumda. Bugün ABD'de
açıklanacak veriler takip edilebilir. ABD vadelileri hafif alıcılı.
Sözleşme için 35.588 - 35.485 - 35.356 destek noktaları, 35.715 -
35.861 - 35.970 direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,928.67

  35,799.33  

 35,709.67   

35,620.00    

 35,490.67   

  35,361.33  

   35,271.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dün 4.572 puan ile zirvesini yeniledi ve günlük
kapanışını bu seviyenin altında %0,47 yükselişle 4.566 puandan
gerçekleştirdi. Bu hafta ABD'de teknoloji hisseleri yavaş yavaş
bilançolarını açıklamaya başladı, haftanın kalanında da
açıklanacaklar var. Bu bilançolar endekslerde iyimserlik yaratıyor.
Küresel piyasalarda bir süredir risk iştahını zayıflatan, enflasyonist
endişeler, enerji krizi ve tedarik zincirindeki aksamalar hala
gündemde yerini koruyor. Sadece son günlerde bilançoların etkisi
biraz daha baskın kaldığı için diğer konu başlıklarının fiyatlara
baskısı sınırlı oluyor. Bugünde ABD'de açıklanacak veriler
bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişte. Sözleşme için
4.556 - 4.542 - 4.525 destek noktaları, 4.578 - 4.598 - 4.615 direnç
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,536.25

  4,508.00  

 4,492.75   

4,477.50    

 4,449.25   

  4,421.00  

   4,405.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarındaki yükseliş korunuyor. Her hafta açıklanan stoklar
zaman zaman fiyatlarda oynaklığa neden olabiliyor. Geçtiğimiz
hafta Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan stoklarda artış
görülmüştü, petrol için sınırlı negatif olarak yorumlanmıştı. Bugünde
API'den haftalık stokların açıklanması bekleniyor. Fiyatlar üzerinde
sınırlı da olsa etkili olabiliyor. OPEC+ grubunun aylık toplantısı
haftaya yapılacak. Toplantı için mevcut kararın korunması
bekleniyor. Sürpriz bir karar piyasalarda önümüzdeki hafta için
oynaklığa yol açabilir. Bu hafta, AB ile İran arasında nükleer
anlaşmayla ilgili görüşmeler olacak, İran petrolünün piyasaya
gelmesi fiyatlarda düzeltmeye neden olabilir. Brent petrol için
85,31$ - 84,36$ - 83,57$ destekler, 86,85$ - 87,91$ - 88,89$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   85.64

  85.13  

 84.73   

84.33    

 83.82   

  83.32  

   82.92

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü veri akışı sakin seyrederken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi, Demokratların ABD Başkanı Joe Biden'ın
önceliklerinin sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak görülen bir sosyal
harcama yasa tasarısı üzerinde neredeyse anlaşmaya vardıklarını
söyledi. Japonya’da ise Japonya Merkez Bankası Çin ile karşılıklı
yerel para swap anlaşmasını 25 Ekim 2024'e kadar uzatmaya karar
verdiğini duyurdu. Diğer yandan siyasi gündeme ilişkin haber
akışları ön planda kalmaya devam ediyor. ABD’de konut verileri ve
Conference Board tüketici güveninin açıklanması beklenirken,
dalgalı seyrin kaydedildiği paritede toparlanmalarda 114,16 –
114,48 ve 114,70 seviyeleri direnç, 113,80 – 113,60 ve 113,40
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.42

  114.94  

 114.60   

114.26    

 113.78   

  113.30  

   112.96
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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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