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Piyasa Gündemi

ABD’de güçlü gelen bilançolar son dönemde küresel risk iştahını
destekleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte
enerji maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirindeki sıkıntılar
enflasyon ve büyüme kaynaklı endişeleri gündemde tutuyor. Dün
yer alan haber akışlarında Çinli bir gayrimenkul şirketinin daha
kupon ödemesini kaçırdığı yer alırken, Çin gayrimenkul piyasasına
yönelik Evergrande ile başlayan endişeler önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB Eylül ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi raporunu
yayımladı. Eylül ayında resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre
%3 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi. Eylül ayında döviz
varlıkları bir önceki aya göre %8,1 artarak 74,9 milyar dolara
çıkarken altın cinsinden rezerv varlıkları ise %5,1 azalarak 38,5
milyar dolara geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bilindiği üzere, sektörümüz yabancı
Para Net Genel Pozisyonu Yönetmeliği çerçevesinde
özkaynaklarının yüzde 20’sini aşacak ölçüde, kısa veya uzun
pozisyon alamamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5,6
milyar dolar fazla pozisyondadır." diye konuştu. Yurt içinde bugün
ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verisi ön planda olacak.

Euro Bölgesi 

Avrupa Merkez Bankası'nın Banka Kredi Anketi raporunda, Euro
Bölgesi'nde bankaların, konut kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son
çeyrekte daha da sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi. Yılın üçüncü
çeyreğini kapsayan raporda, Euro Bölgesi'nde bankaların temmuz-
eylül döneminde firmaların krediye erişimini değiştirmediği
belirtilerek, hanehalkı için konut kredisi şartlarını sıkılaştırdığı, son
çeyrekte sıkılaştırmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu
toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Yönetim Kurulu,
toplantıda ekonomik durumu da değerlendirecek. Bu hafta ECB'nin
faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi öngörülmezken, tahvil alım
programlarının geleceğine yönelik bir karar bekleniyor. ECB'nin
Pandemi Acil Varlık Alım Programı kapsamındaki desteklerinin Mart
2022'de sona ermesi bekleniyor.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, şubat
ayında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı J. Powell'ın
yerine gelmesi düşünülen adayları gözden geçirmeye başladı. ABD
Conference Board Tüketici Güveni Ekim'de 113,8 seviyesine
yükseldi. Ülkede yeni konut satışları da Eylül'de beklentileri aştı.
Ülkede açıklanan bir diğer önemli veri yeni konut satışlarının da
beklentiyi aştığı görüldü. Buna göre Eylül'de ABD'de 800 bin yeni
konut satışı gerçekleşti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 9.5407 -0.03 3.55 28.31
EURTRY 11.0700 0.02 3.13 21.65
EURUSD 1.1602 0.06 -0.42 -5.03
GBPUSD 1.3761 -0.05 -0.46 0.62
USDJPY 114.04 -0.10 -0.25 10.44

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 10.2613 -11.25 19.00 198.13
Dolar Endeksi 93.9090 -2.20 32.10 397.20
REK 63.0900 - - 92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,569.50 0.09 0.92 21.89
DAX Yakın Vade 15,722.00 -0.25 1.38 14.38
Dow Jones Yakın
Vade 35,665.00 0.06 0.53 16.95

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,786.43 -0.36 0.23 -6.02
Gram Altın 547.99 -0.51 3.78 20.67
WTI 83.89 -0.71 0.38 73.22
BRENT 85.03 -0.51 -0.33 64.90
Bakır 4.49 -0.95 -5.38 27.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3700 -16.00 -41.00 341.00
Türkiye 10 Yıllık 20.1000 -23.00 14.00 720.00
ABD 10 Yıllık 1.6280 1.80 -3.10 71.10
ABD 2 Yıllık 0.5040 5.40 11.70 38.10
Almanya 10 Yıllık -0.1150 -0.50 -1.00 46.00
Almanya 2 Yıllık -0.6540 0.90 -3.10 5.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8488 -0.03 3.10 1.05
USDIDR 14,176.45 0.18 0.33 1.81
USDTRY 9.5407 -0.03 3.55 28.31
USDRUB 69.5070 -0.02 -1.91 -6.24
USDBRL 5.5670 0.00 -0.56 7.19
USDCNY 6.3841 0.02 -0.15 -2.28
USDMXN 20.1980 -0.03 -0.02 1.53
USDCZK 22.1543 -0.07 1.13 3.15
USDHUF 315.1500 0.06 1.42 6.18
USDPLN 3.9732 -0.05 1.03 6.42
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde Avrupa Merkez Bankası'nın Banka Kredi Anketi
raporu takip edildi. Raporda Euro Bölgesi'nde bankaların, konut
kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son çeyrekte daha da
sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi. ABD’de ise konut verileri ve
tüketici güveni ön plandaydı. Ülkede yeni konut satışları eylül
ayında %14,0 seviyesine yükselerek artış kaydetti. Conference
Board tüketici güveni ise ekim ayında 113,8 seviyesinde
açıklanarak toparlanmayı sürdürdü. Bugün ABD’de dış ticaret
rakamları ve dayanıklı mal siparişlerinin açıklanması bekleniyor.
1,1600 bölgesinde fiyatlamanın sürdüğü paritede 1,1626 – 1,1670
ve 1,1700 direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise fiyatlamanın
1,1600 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,1570 –
1,1545 ve 1,1524 destek noktalardır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1663

  1.1645  

 1.1620   

1.1595    

 1.1577   

  1.1559  

   1.1534

GBP/USD

ABD’de ekim ayı Conference Board tüketici güveni 113,8
seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekim ayı
Michigan tüketici güven endeksi verisi öncül olarak düşüşe işaret
etmesine rağmen veri sürpriz bir şekilde beklentileri aştı. ABD’de
eylül ayında 800 bin yeni konut satılarak beklentilerin üzerinde
konutun satışı gerçekleşti. Böylece eylül ayı yeni konut satışları
%14 oranında arttı. Bugün İngiltere tarafında veri akışı sakin.
ABD’de ise dayanıklı mal siparişleri verisi izlenecek. Dün gün içi
yükseliş hareketleri görülen paritede açıklanan veriler sonrası sınırlı
düşüşlerin yaşandığı görülürken bugün paritede direnç olarak
1,3835 – 1,3910 ve 1,3985 seviyeleri, destek olaraksa 1,3735 –
1,3690 ve 1,3645 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

Büyükelçi gerginliği sonrası yapılan açıklamalar ile kurda dün 9,41’li
seviyelere kadar geri çekilmeler görülürken, öğleden sonra gelen
alımlar ile 9,50’li seviyeler üzerinde fiyatlamalara tekrardan gelindi.
ABD’de ekim ayı tüketici güveni 113,80 ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşirken, yeni konut satışları ise eylül ayında 800 bin ile
beklentileri aştı. Bugün yurt içinde dış ticaret açığı, ABD’de ise
dayanıklı mal siparişleri ön planda olacak. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 9,54’lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi 93,90
seviyesinde bulunurken, ABD yıllık tahvil faizleri %1,62’li
seviyelerde hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise
bu sabah dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4679

  9.4076  

 9.3713   

9.3350    

 9.2746   

  9.2143  

   9.1780

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Avrupa Merkez Bankası'nın Banka Kredi Anketi
raporu takip edildi. Raporda Euro Bölgesi'nde bankaların, konut
kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son çeyrekte daha da
sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi. ABD’de ise konut verileri ve
tüketici güveni ön plandaydı. Ülkede yeni konut satışları eylül
ayında %14,0 seviyesine yükselerek artış kaydetti. Conference
Board tüketici güveni ise ekim ayında 113,8 seviyesinde
açıklanarak toparlanmayı sürdürdü. Yurt içinde TCMB’nin
yayınladığı Eylül ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
raporunda resmi rezerv varlıklarının, bir önceki aya göre %3 artarak
121,3 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Euro/TL kuru bu sabah
11,07’li 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$ üzerindeki seyrinde zorlanarak, sınırlı da olsa ivme
kaybetti. Altında, 1780-1800$ aralığında işlemler yoğunlaşıyor.
Cuma günkü Powell konuşmasından destek bulan altında,
konuşmanın etkisi dağılmaya başlayınca, aldıklarını geri vermeye
başladı. Piyasalar, yarın Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz
kararını bekliyor. Karar için sürpriz bulunmazken, enflasyonist
endişeler, tedarik sıkıntıları ve enerji krizi karşısında Başkan
Lagarde'ın konuşması ve vereceği mesajlar, altının seyri açısından
önemli olabilir. Bu nedenle yarınki ECB toplantısına kadar altında
temkinli bir seyir izlenebilir. Bugünde ABD'de açıklanacak veriler var
ancak pek etkisi olmayabilir. Ons altın için 1795$ - 1805$ - 1816$
direnç noktaları, 1782$ - 1771$ - 1759$ 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

Son dönemde açıklanan bilançoların etkisiyle risk iştahı güç
kazanırken, küresel hisse piyasalarında da toparlanma eğilimi ön
plana çıkıyor. Bununla birlikte enerji krizinin derinden hissedildiği
Avrupa’da enflasyonist baskılar devam ederken, büyüme tarafındaki
endişeler de varlığını koruyor. Yarın gerçekleşecek ECB toplantısı
ve ECB Başkanı Lagarde’ın yönlendirmeleri son derecek kritik
olacaktır. Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı günü %1,03 oranında yükselişle 15.761
seviyesinden kapattı. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.677 – 15.598 ve 50
günlük üssel ortalama (15.493) destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 15.768 – 15.847 ve 15.958 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,606.67

  15,559.33  

 15,532.67   

15,506.00    

 15,458.67   

  15,411.33  

   15,384.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 27 Ekim 2021

Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,04 artışla 35.756 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.892 puanla zirve seviyesini test etti.
Endeksler üzerinde açıklanan bilançolar etkili olmaya devam ediyor.
Haftanın kalanında da, açıklanacak bilançolar bulunuyor.
Endekslerin seyri açısından takip edilebilir. Dün açıklanan ABD
verilerinin de beklentileri karşıladığı görüldü, fiyatlar üzerinde
etkisinin sınırlı kaldığını söylemek mümkün. ABD Başkanı Biden'ın
sosyal harcama planı üzerinde Demokratlar anlaşmaya yakın
olduklarının sinyalini verdiler. Bu konuyla ilgili gelişmeler izlenebilir.
Bugün için açıklanacak ikincil düzey veriler bulunuyor. Bu sabah
ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 35.715 -
35.809 - 35.927 dirençler, 35.588 - 35.485 - 35.380 destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,900.33

  35,838.67  

 35,741.33   

35,644.00    

 35,582.33   

  35,520.67  

   35,423.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dün 4.598 puan ile zirvesini yeniledi ve günlük
kapanışını bu seviyenin altında %0,18 yükselişle 4.574 puandan
gerçekleştirdi. Son günlerde, ABD endeksleri üzerinde açıklanan
bilançoların etkili olduğu gözlemleniyor. Haftanın kalanında da,
açıklanacak bilançolar var, endekslerin seyrinde belirleyici olabilir.
Dün ABD'de açıklanan verilerinde beklentiler doğrultusunda
açıklandığı görüldü ancak etkisi sınırlı kaldı. Demokratlar, ABD
Başkanı Biden'ın sosyal harcama planı üzerinde anlaşmaya yakın
olduklarının işaretini verdi. Bu konuya dair gelişmeler takip edilebilir.
Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler var. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endeksleri hafif alıcılı. Sözleşme için 4.578 - 4.598 -
4.615 dirençler, 4.553 - 4.538 - 4.521 destek 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 fiyatlarında yükseliş hızı sınırlı da olsa yavaşladı. Dün
Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık stoklarda
2.3 mn varil artış görülürken, en önemli depolama merkezlerinden
Cushing,Oklahoma tesisindeki stoklarda 3.7 mn varil düşüş
kaydedildi. API tarafından gelen stok verisindeki kafa karıştırıcı
tablonun sınırlı da olsa fiyatları baskıladığı gözlemlendi. Petrolde
sınırlı görülen düşüşlere rağmen, yabancı kurumlar ve şirket
CEO'ları petrol fiyatlarının daha da yükseleceğine dair beklentilerini
korumaya devam ediyorlar. ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin
yüksek benzin fiyatları konusunda hala endişeli olduğunu ve
OPEC'e baskı yapmaya devam edeceğini vurguladı. Brent petrol
için 85,31$ - 84,44$ - 83,63$ destekler, 86,67$ - 87,48$ ve 88,25$
direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   85.64

  85.13  

 84.73   

84.33    

 83.82   

  83.32  

   82.92

USD/JPY

ABD’de ise yeni konut verileri ve tüketici güveni ön plandaydı.
Ülkede yeni konut satışları eylül ayında %14,0 yükselerek 800 bin
yeni konut satışı gerçekleşti. Conference Board tüketici güveni ise
ekim ayında 113,8 seviyesinde açıklanarak toparlanmayı sürdürdü.
Bugün ABD’de dış ticaret rakamları ve dayanıklı mal siparişlerinin
açıklanması bekleniyor. Japonya Ekonomi Bakanı Daishiro
Yamagiwa, Japonya Başbakanı Fumio Kishida liderliğindeki bir
panelin, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkisini azaltmayı
amaçlayan bir teşvik paketi için Kasım ayı başlarında bir teklif
hazırlayacağını bildirdi. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 114,00
seviyesinin üzerinde 114,16 – 114,30 ve 114,48 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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